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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 119/97
af 20. januar 1997
om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse ringmeka
nismer med oprindelse i Malaysia og Den Kinesiske Folkerepublik samt om
endelig opkrævning af midlertidig told
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(4)

Kommissionen vedblev med at indhente og efter
prøve alle oplysninger, som den anså for nødven
dige med henblik på at træffe en endelig afgørelse.

(5)

Parterne blev underrettet om de væsentlige kends
gerninger og overvejelser, på grundlag af hvilke
Kommissionen påtænkte at anbefale indførelsen af
en endelig antidumpingtold og den endelige
opkrævning af beløb, der er stillet som sikkerhed i
form af midlertidig told.

(6)

Parternes mundtlige og skriftlige bemærkninger
blev overvejet og, hvor det ansås for berettiget, taget
i betragtning ved Kommissionens endelige afgø

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af
22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport
fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske
Fællesskab ('), særlig artikel 9 og 23,

under henvisning til forslag fra Kommissionen efter
konsultation af Det Rådgivende Udvalg, og
ud fra følgende betragtninger:

relse .

I. MIDLERTIDIGE FORANSTALTNINGER
III . DEN

UNDERSØGTE

VARE

OG

SAMME

VARE

(1 )

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1465/96 (2)
(i det følgende benævnt »forordningen om midler
tidig told«) indførtes der en midlertidig antidum
pingtold på importen til Fællesskabet af visse ring
mekanismer

henhørende

under

(7)

I forbindelse med sin foreløbige afgørelse ansa
Kommissionen ringmekanismer fremstillet og solgt
i Fællesskabet, ringmekanismer fremstillet og solgt
i Malaysia samt ringmekanismer eksporteret til
Fællesskabet fra Malaysia og Den Kinesiske Folke
republik for at være samme vare, jf. artikel 1 , stk. 4,
i forordning (EF) nr. 384/96 (i det følgende
benævnt »antidumpinggrundforordningen«), fordi
de enten er identiske eller har egenskaber, der
minder meget om hinanden .

(8)

En importør, som også fremstiller varer på et senere
trin i produktionsforløbet (ringbind og papirvarer)
gentog argumenter, som den pågældende havde
fremført tidligere, nemlig at 17- og 23-rings meka

KN-kode

ex 8305 10 00 med oprindelse i Malaysia og Den
Kinesiske Folkerepublik.

II . EFTERFØLGENDE PROCEDURE

(2)

Efter indførelsen af den midlertidige antidumping
told

fremsatte visse

berørte

parter skriftlige

bemærkninger.

(3)

nismer ikke er samme vare som »standardvaren «

med 2- til 4-rings mekanismer og derfor burde

De parter, der anmodede herom, fik mulighed for

udelukkes fra proceduren.

at blive hørt mundtligt af Kommissionen .
(') EFT nr. L 56 af 6. 3. 1996, s. 1 .

V) EFT nr. L 187 af 26. 7. 1996, s. 47.

(9)

Til støtte for sin påstand fremførte importøren, at
kun 2- til 4-rings mekanismer var nævnt i klagen,
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og at 17- og 23- rings mekanismer ikke figurerede
på listen over varer, der påstodes dumpet.

( 12)

Det er også blevet hævdet, at mekanismer med 17

eller 23 ringe var så dyre, så de skulle opfattes som
tilhørende et særskilt markedssegment.

Skønt der kunne konstateres en betydelig prisfor
skel mellem mekanismer med 17 eller 23 ringe og
tilsvarende mekanismer med færre ringe, finder
Kommissionen, at i betragtning af ligheden for så

Skønt det er korrekt, at der kun blev benyttet
modeller med 2 til 4 ringe som eksempler ved de
beregninger, der i klagen anføres som umiddelbart
bevis for dumping og deraf følgende skade, bør det
også erindres, at alle ringmekanismer med 2 ringe

( 10)
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vidt angår anvendelsesformål og kunde, kan der ske

eller derover var omfattet af den varebeskrivelse, der

en substitutionsvirkning, hvis varerne gennemgår

skitseredes i klagen . I denne forbindelse skal det
bemærkes, at ringmekanismer med f.eks. 6, 13 eller
16 ringe sælges på fællesskabsmarkedet.

en tilstrækkelig afvigende prisudvikling. Det bør
derfor konkluderes, at markedssegmentet for meka
nismer med 17 eller 23 ringe ikke har egenskaber,
der er tilstrækkeligt særegne til, at det helt kan
udelukkes fra undersøgelsen .

Det har været fremført, at 17- og 23- rings me
kanismer ud over antallet af ringe har særlige
fysiske egenskaber, navnlig en større grundlængde
og -bredde, hvilket gør dem mere slidstærke end
andre mekanismer, og at de derfor er væsentligt

( 13)

Det blev fremført, at der også opstod forskelle i
anvendelsen af ringbind med forskellige mekanis
mer. Mens ringbind med »standardmekanismer«

hævdedes hovedsagelig at være rettet mod ark,

hvori kunder selv fremstiller huller, anvendes ring

anderledes end disse .

bind med 17- og 23-rings mekanismer til at samle

forud hullede ark, hvilket skyldes såvel den særlige
hullemaskines pris som de få sider, hvori der på

Efter at have undersøgt spørgsmålet fandt Kommis

samme tid kan fremstilles huller.

sionen, at eventuelle variationer kunne anses for

sammenlignelige med de forskelle, der allerede
fandtes mellem de forskellige 2- eller 4-rings
mekanismer indbyrdes. Kommissionen finder
derfor, at der ikke er andre betydelige fysiske
forskelle end antallet af ringe mellem 17- til 23
rings mekanismer på den ene side og andre ring
mekanismer på den anden side.

(11 )

Det skal imidlertid bemærkes, at visse typer ring
bind såsom ringordnere eller kataloger, som
anvender 2- til 6-rings mekanismer omfattet af
denne undersøgelse, også anvender forhåndshullede
ark, som allerede er indsat i den færdige vare, eller
yderligere forhåndshullede sider, og at hullema
skiner for nogle af disse ikke nødvendigvis er til
rådighed for kunden . Desuden er forhåndshullet
papir til 2- til 4-rings mekanismer tilgængeligt og
sælges i betydelige mængder i Fællesskabet, navnlig
til skolebrug (hvilket også er det vigtigste marked
for 17- og 23-rings mekanismerne). Det kan derfor
konkluderes, at 17- og 23-rings mekanismer har
lignende anvendelsesformål som andre typer meka

Det blev endvidere fremført, at de anvendte frem
stillingsmetoder og produktionsomkostningerne for
1 7- og 23-rings mekanismer afveg væsentligt fra de
metoder og omkostninger, som vedrørte andre
mekanismer.

nismer.

Det skal bemærkes, at de processer og maskiner,
som er nødvendige for at fremstille ringene, fast
gøre dem til plader og samle pladerne i mekanis
mens dækplade, i alt væsentligt er de samme for
alle typer ringmekanismer. Det større indhold af
råmaterialer og arbejdsprocessen for fastgørelsen af
ringe, som skal gentages for så vidt angår 17- og
23-rings mekanismer, forårsager en forskel i
produktionsomkostningerne. Omend denne forskel
er betydelig, er den dog ikke ude af proportioner

( 14)

I denne forbindelse fandtes D-formede mekanis

mers fysiske egenskaber og marked at være
tilstrækkelig afgrænset fra ringmekanismers egen
skaber og marked til at berettige, at disse D
formede mekanismer udelukkes fra klagen og

med de forskelle, der kan konstateres mellem små

og store typer mekanismer med færre ringe. De
eventuelle særlige fremstillingsprocesser og de deraf
følgende omkostninger i forbindelse med 17- og
23-rings mekanismer er ikke af en art, der ændrer
deres lighed med andre mekanismer. For så vidt
angår forskelle i de fremstillingsprocesser, der kan
være benyttet, er alle sådanne forskelle under alle
omstændigheder ifølge Fællesskabets institutioners
konsekvente praksis irrelevante ved analysen af
samme

vare .

Det blev også fremført, at D-formede mekanismer,
som henhører under samme KN-kode som ring
mekanismer og ikke er omfattet af denne undersø
gelse, mere ligner 2-rings mekanismer end 17- og
23-rings mekanismer.

undersøgelsen .

( 15)

Efter undersøgelse af de fremsatte argumenter
bekræftes det, at 17- og 23-rings mekanismer har
egenskaber, som har stor lighed med andre ringme
kanismer, og at de derfor er samme vare som andre
ringmekanismer, jf. artikel 1 , stk. 4, i antidumping
grundforordningen . Ovenstående påstand afvises
derfor.
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Nr. L 22/3

IV. DUMPING

B. Malaysia
1 . Normal værdi

A. Tredjeland med markedsøkonomi

( 16)

(17)

En importør fremførte, at det malaysiske hjemme
markedssalg, som udgjorde 5,8 % af de mængder,
der eksporteredes til Fællesskabet, ikke var tilstræk
keligt repræsentativt for fastsættelsen af den

På tidspunktet for indledningen af undersøgelsen
protesterede en importør mod valget af Malaysia
som analogt marked med henblik på fastsættelsen

normale

værdi .

I

denne

forbindelse

anvendte

af den normale værdi for Den Kinesiske Folkere

Kommissionen artikel 2, stk. 2, i antidumping
grundforordningen, ifølge hvilken en salgsmængde

publik. Da dens argumenter ikke var underbygget,
og der ikke blev foreslået noget alternativt land,

på hjemmemarkedet på 5 % anses for at være
tilstrækkeligt til, at hjemmemarkedet kan betragtes

underrettede

som repræsentativt.

Kommissionen

den

22.

november

1995 denne interesserede part om, at dens indsi
gelser måtte afvises. I et brev, som Kommissionen
modtog den 27. november 1995, foreslog samme
importør at anvende produktionsomkostningerne
for en italiensk producent, som ikke tilhørte
erhvervsgrenen i Fællesskabet, med henblik på fast

(18)

Den samme importør fremførte endvidere, at der

kun er begrænset konkurrence på det malaysiske
marked, og at hjemmemarkedspriserne derfor er
højere, end de ville være under normale konkurren
cemæssige forhold. Kommissionen havde allerede
undersøgt dette spørgsmål ved valget af Malaysia
som et passende analogt land og behandlede argu
mentet i betragtning 10 i forordningen om midler

sættelsen af den normale værdi for Den Kinesiske

Folkerepublik.

tidig told. Da der ikke blev fremført nye argu

Da dette brev blev modtaget 20 dage efter udløbet

menter eller beviser, bekræftede Kommissionen, at

af den frist, der var fastsat i meddelelsen om

der fandtes en vis grad af konkurrence på det ma
laysiske marked som følge af tilstedeværelsen af
ringmekanismer med oprindelse i Den Kinesiske

indledning af undersøgelsen, kunne forslaget ikke
tages i betragtning. Efter at være blevet underrettet
om de væsentligste kendsgerninger og overvejelser,
som lå til grund for indførelsen af midlertidige
foranstaltninger, gentog importøren sine argumen
ter. Selv om anmodningen blev fremsat efter alle
frister for udvælgelsen af et tredjeland med mar
kedsøkonomi, undersøgte Kommissionen, om en
ændret metode ville have virkninger for toldens
størrelse. I denne forbindelse, og fordi en enkelt
producents produktionsomkostninger ikke kunne
opfattes som repræsentative for andre fællesskabs
producenters situation, fortolkede Kommissionen
kravet som en anmodning om at anvende Fælles
skabet som et analogt marked med henblik på fast
sættelsen af den normale værdi for eksporten fra
Den Kinesiske Folkerepublik. Kommissionen
sammenlignede derefter de enkelte gennemsnitsin
dikativpriser, der var fastsat for erhvervsgrenen i
Fællesskabet (idet dens faktiske priser lå under
produktionsomkostningerne), med de gennemsnit
lige kinesiske eksportpriser. Denne dumpingbereg
ning viste, at en anvendelse af denne metode ikke
ville have haft nogen virkning på størrelsen af den
told, der blev endeligt foreslået af Kommissionen,
da den konstaterede dumpingmargen ved begge
metoder klart oversteg det endeligt fastlagte niveau
for afhjælpning af skaden .

I betragtning af ovennævnte overvejelser og under
hensyntagen til, at hvis det er relevant, kan et
land med markedsøkonomi, som er omfattet af

samme undersøgelse, ifølge artikel 2, stk. 7, i anti
dumpinggrundforordningen anvendes, konklude
rede Kommissionen, at valget af Malaysia ikke var
urimeligt med henblik på fastsættelsen af den
. normale værdi, og at der ikke var grund til at ændre
dette valg af analogt land.

Folkerepublik. Det kunne derfor konkluderes, at

Malaysia er et rimeligt valg med henblik på fastsæt
telsen af den normale værdi i Den Kinesiske

Folkerepublik.
2. Dumpingmargen

(19)

Da der ikke er blevet fremført andre argumenter,
som kunne føre til en ændring af afgørelsen om
dumping, finder Kommissionen, at den metode,
der anvendtes ved dumpingberegningen og de fore

løbige konklusioner som beskrevet i betragtning 18
til 26 i forordningen om midlertidig told, kan
bekræftes. Følgelig fastsættes dumpingmargenen
for Malaysia endeligt til 42,8 % .
C. Den Kinesiske Folkerepublik
1 . Normal værdi

(20)

To kinesiske eksportører krævede en justering af
den normale værdi på grund af forskelle i omkost
ningsstrukturen som følge af lave arbejdskraftom
kostninger i Den Kinesiske Folkerepublik og
forskelle i teknologien i produktionsprocesserne.

For så vidt angår arbejdskraftomkostninger
bemærker Kommissionens tjenestegrene, at anven
delsen af et tredjeland med markedsøkonomi
skyldes mangelen på pålidelige oplysninger om
omkostninger og priser i det pågældende land uden
markedsøkonomi . Det er derfor ubegrundet at
fremføre, at visse omkostninger er lavere i landet
uden markedsøkonomi end i det analoge land, og
at den normale værdi skal justeres, når den normale
værdi anvendes på landet uden markedsøkonomi.

Nr. L 22/4

IDA ]

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Med hensyn til den anderledes teknologi finder
Kommissionens tjenestegrene, at det er irrelevant,
hvilken produktionsproces der anvendes til at frem
stille en bestemt vare, så længe varens fysiske egen
skaber og anvendelsesformål er de samme. I dette
tilfælde førte de påståede forskelle ikke til nogen
betydelige forskelle i den pågældende vares væsent
ligste fysiske egenskaber. I overensstemmelse med
artikel 2, stk. 10, litra a), i antidumpinggrundforord
ningen må kravet derfor afvises.
(21 )
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importørs regnskaber. I overensstemmelse med

Kommissionens praksis fandtes det rimeligt at
benytte faktiske oplysninger for uafhængige selska
ber, som importerede den pågældende vare til
Fællesskabet. Ved fastlæggelsen af den fortjenstmar
gen, som disse selskaber sædvanligvis opnår, blev
der kun taget hensyn til den berørte vare. Fortjenst
margenen på 7,8 % omfatter derfor ikke nogen
fortjenstmargener, der kan opnås på andre kon
torartikler end ringmekanismer. Fortjenstmargenen
blev fastlagt på grundlag af de uafhængige importø
rers oplysninger, som efterprøvedes ved kontrol
besøg hos disse, idet der blev taget behørigt hensyn
til deres forskellige salgsmængder.

To interesserede parter fremførte, at de ikke kunne
kommentere Kommissionens beregning af den
normale værdi, da de absolutte tal vedrørende

beregningen af den normale værdi for det analoge
land af fortrolighedshensyn ikke var blevet oplyst
til de kinesiske eksportører. I sin underretningsskri
velse til disse parter havde Kommissionen vedlagt
alle beregningsark, som var relevante for disse
selskaber, og beskrev detaljeret den metode, som

3 . Sammenligning

(24)

To interesserede parter forespurgte om og betviv
lede delvis størrelsen af den handelsjustering, som
Kommissionen tog i betragtning for at sammen
ligne den malaysiske normale værdi og de
kinesiske eksportpriser. En part hævdede, at dette

Kommissionen anvendte til fastsættelsen af den

normale værdi, idet der blev taget behørigt hensyn
til at beskytte fortrolige oplysninger i overensstem
melse med artikel 20, stk. 4, i antidumpinggrund
forordningen . En fremlæggelse af de detaljerede

fradrag burde have været større.

absolutte tal ville være i modstrid med en interes

Kommissionen bemærker, at ingen af de berørte
eksportører nogen sinde havde krævet et sådant
fradrag under undersøgelsens forskellige faser, og at
Kommissionen på eget initiativ fandt, at det med
henblik på en retfærdig sammenligning var
passende at yde det i dette tilfælde. Da der ikke
forelå konkrete beviser fra nogen af de pågældende
eksportører, fandt Kommissionen, at det for at fast
sætte størrelsen af et sådant fradrag på en rimelig
måde var hensigtsmæssigt at basere beregningen på
dens praksis i lignende situationer.

seret parts legitime ret til fortrolig behandling og
var ikke nødvendig for at forstå beregningen. Indsi
gelsen kunne derfor ikke godkendes.
2. Eksportpris

(22)

En eksportør hævdede, at der blev fratrukket for
store beløb fra eksportprisen for efterbetalbare
rabatter, der konstateredes ved besøg hos den
forbundne importør.

4. Individuel behandling
Kommissionen bemærker, at dette selskab ved

besvarelsen af Kommissionens spørgeskema havde
undladt at oplyse om sådanne rabatter, der konsta
teredes af Kommissionens

embedsmænd under

kontrolbesøg på stedet. Kommissionen måtte
derfor fastsætte nedslagene på grundlag af de oplys

ninger, der indhentedes dér. Eksportørens påstand

(25)

World Wide Stationery (i det følgende benævnt
»WWS«), som på et meget tidligt tidspunkt havde
anmodet om individuel behandling, gentog sin
anmodning efter indførelsen af midlertidige foran
staltninger.

henviser endvidere til et anslået tal for sådanne

rabatter, hvorimod de beløb, der rent faktisk blev
fratrukket af Kommissionen, var de beløb, der blev

bekræftet under undersøgelsen .

(23)

En eksportør hævdede, at den fortjenstmargen, som
Kommissionen

havde

fratrukket, var for høj

sammenlignet med den faktiske nettofortjeneste,
som den importør, hvormed den var forbundet,
opnåede.

På grund af sammenslutningsaftalen mellem de to
selskaber kunne Kommissionen ved beregningen af

en pålidelig eksportpris ikke tage hensyn til den
fortjenstmargen, der var angivet i den forbundne

Efter en yderligere vurdering af kendsgerningerne
konkluderede Kommissionens tjenestegrene efter
en efterprøvning i Hongkong, at der kunne tilstås
dette selskab individuel behandling i betragtning af
substansen og gennemførelsesmetoderne i produk
tionsaftalen mellem WWS og repræsentanterne for
de lokale myndigheder i Den Kinesiske Folkerepu
blik. Ifølge denne aftale stod den i Hongkong base
rede virksomhed tilsyneladende for produktions
processerne i Den Kinesiske Folkerepublik, da den
kun betalte de lokale kinesiske myndigheder en
forarbejdningsafgift pr. ton for de eksporterede
varer. Maskinerne, der anvendtes til operationerne i
Den Kinesiske Folkerepublik, ejedes af WWS og
var opført som aktiver i selskabets regnskaber.
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WWS syntes også at have kontrol med forsyningen
af råmaterialer samt alt salg af den pågældende
vare. Under disse omstændigheder fandtes det
passende at fastsætte en individuel dumpingmargen
og en individuel antidumpingtold for WWS.

(26)

(27)

oprindelsesregler, uden at deres påstande i denne
forbindelse dog blev underbygget.

Som forklaret i betragtning 43 i forordningen om
midlertidig told godkender Kommissionen det

forhold, at størstedelen af de pågældende varer klart
har oprindelse i Ungarn : dette er f.eks. tilfældet, når
alle anvendte dele kommer fra Ungarn, og/eller der
finder en betydelig forarbejdning sted i dette land.
Disse varer udelukkedes derfor fra produktionen i
Fællesskabet og spillede følgelig ingen rolle ved
definitionen af erhvervsgrenen i Fællesskabet.

Selskaberne, Champion Stationery Manufacturing
Co og Sun Kwong Metal Manufacturer Co Ltd, der
er forretningsmæssigt forbundne, og som Kommis
sionen anså for et enkelt selskab af den årsag, der
fremgår af betragtning 5, litra b), i forordningen om
midlertidig told, gentog ikke deres anmodning om
individuel behandling og fremførte ikke yderligere
bemærkninger i denne forbindelse efter indførelsen
af midlertidige foranstaltninger. Kommissionen
bekræfter derfor sine foreløbige konklusioner som
gengivet i betragtning 37 til 39 i forordningen om
midlertidig told, efter hvilke anmodningen om
individuel behandling var blevet afvist.

Salget af disse varer (som faktisk fremstilles i
Ungarn) er ikke medregnet i fællesskabserhvervs
grenens salg ved vurderingen af den skade, som er
forvoldt denne erhvervsgren .

Omvendt ansås varer, der blot var samlet i Ungarn
af østrigske dele, som en del af produktionen i
Fællesskabet, da den samleproces, som varerne
havde undergået i Ungarn, ikke tilførte de færdige
varer ungarsk oprindelse. Denne afgørelse var
baseret på de ikke-præferentielle oprindelsesregler,
der finder anvendelse, da det principielt er institu
tionernes praksis at basere deres konklusioner i
antidumpingundersøgelser på disse regler. En
anvendelse af de præferentielle oprindelsesregler,
der er anført i artikel 1 i protokol 4 til associerings
aftalen mellem EU og Ungarn, ville hverken være

I sit svar til den endelige fremlæggelse kritiserede
Bensons på vegne af Wah Hing Stationery (i det
følgende benævnt »WHS«), Hongkong, at kun
WWS skulle tilstås individuel behandling.
Selskabet hævdede, at WHS også ville have opfyldt
de betingelser, der stilledes af Kommissionen for at
tilstå individuel behandling, og derfor også ville
være berettiget til denne behandling. Kommis
sionen bemærker imidlertid, at WHS ikke havde

anmodet om individuel behandling inden for den
fastsatte frist og først havde rejst spørgsmålet om
individuel behandling på et meget sent tidspunkt i
undersøgelsen . I betragtning af de lovmæssige
frister for undersøgelsen kunne Kommissionen
derfor for WHS's vedkommende ikke efterprøve de
omfattende betingelser, der finder anvendelse.
Kommissionen kunne følgelig ikke foreslå indivi
duel behandling af WHS.

hensigtsmæssigt eller berettiget i forbindelse med
en antidumpingprocedure.

(30)

Det konkluderes, at afgørelsen i forordningen om
midlertidig antidumpingtold om, at de to klagende
fællesskabsproducenter udgør erhvervsgrenen i
Fællesskabet i overensstemmelse med artikel 4, stk .

1 , i antidumpinggrundforordningen, bekræftes.

VI . SKADE

5. Dumpingmargen

(28)

Nr. L 22/5

Kommissionen finder, at den metode til beregning
af dumping og foreløbige konklusioner, der er
beskrevet i betragtning 27 til 36 i forordningen om
midlertidig told, skal bekræftes.

A. Indledende bemærkninger

(31 )

WWS's individuelle dumpingmargen udgør
96,6 % . Den endelige dumpingmargen for de

øvrige eksportører i Den Kinesiske Folkerepublik
under ét udgør 129,22 % .

For så vidt angår den i betragtning 46 i forord
ningen om midlertidig told beskrevne metode til
fastlæggelse af skaden mindes der om, at Kommis
sionen
analyserede oplysninger vedrørende
perioden 1992 til september 1995, og at det geogra
fiske omrade for undersøgelsen i denne periode var
Fællesskabet i dets sammensætning på det tids
punkt, da proceduren blev indledt, dvs. alle 15
medlemsstater.

V. DEN

PÅGÆLDENDE

ERHVERVSGREN

I

FÆLLESSKABET

(29)

For så vidt angår erhvervsgrenen i Fællesskabet
gjorde flere eksportører og en importør indsigelse
mod behandlingen af importerede varer fra Ungarn,
som blev fremstillet af en producent i Fællesskabet,
herunder spørgsmålet om de ikke-præferentielle

(32)

Flere eksportører gentog et standpunkt som
Kommissionen allerede havde behandlet i betragt

ning 46 i forordningen om midlertidig told, nemlig
at med henblik på fastlæggelse af skade kan oplys
ninger vedrørende erhvervsgrenen i Østrig kun
tages i betragtning i det omfang, de vedrører
perioden efter den 1 . januar 1995, hvor Østrig blev
medlem af Den Europæiske Union . En eksportør
fremførte, at de kombinerede bestemmelser i

artikel 3, stk. 4, og artikel 4 i aftalen om anven

Nr. L 22/6
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C. Faktorer og overvejelser i forbindelse med
dumpingimporten

delsen af artikel VI i GATT 1994 ville udelukke

ikke-medlemslande fra at tilhøre erhvervsgrenen i

Fællesskabet, og flere eksportører fremførte, at
hverken artikel VI i GATT 1994 eller EØS-aftalen

(34)

berettigede Kommissionens afgørelse om at fast
lægge skade til dels på grundlag af oplysninger
vedrørende Østrig og gældende for perioden
mellem januar 1992 og december 1994.

En eksportør fremførte, at der burde tages hensyn
til en kvalitetsforskel for at sikre en retfærdig
sammenligning mellem dens eksportsalg af samme
vare i Fællesskabet og fællesskabserhvervsgrenens
salg. Eksportøren hævdede, at den fremstiller ring
mekanismer med en smallere grundplade, som
påstås at være 1 2 til 1 7,5 % billigere end de meka
nismer med bred grundplade, som sælges af
klagerne. Den pågældende eksportør krævede, at
der skulle tages hensyn til dette i form af juste
ringer ved beregningen af prisunderbuddets stør

Ved besvarelsen heraf bør det bemærkes, at aftalen
om anvendelsen af artikel VI i GATT 1994 kræver,

at enhver indførelse af foranstaltninger i et givet
område baseres på en formel undersøgelse af virk
ningen af den påståede dumping inden for dette
område . Den undersøgelse, der gennemførtes i

relse .

Efter at have undersøgt eksportørens påstand har

dette tilfælde, omfattede således alle 15 medlems

Kommissionen bekræftet, at kun

stater. Dette var især muligt, fordi det marked, der
var omfattet af analysen, var integreret før udvi

modeller af

samme bredde (med en forskel på højst 1 mm) blev
sammenlignet, og fandt, at der under alle omstæn
digheder ikke kunne konstateres konsekvente pris
forskelle mellem mekanismer af forskellig bredde.
Af disse årsager bekræftes konklusionerne i betragt
ning 52 til 54 samt den metode, der beskrives i
betragtning 84 i forordningen om midlertidig told.

delsen af Fællesskabet.

Det bekræftes derfor, at den østrigske producent
med rette er blevet anset for at tilhøre erhvervs

grenen i Fællesskabet (som defineret i overensstem
melse med artikel 4, stk. 1 , i antidumpinggrund
forordningen) og er berettiget til at optræde som
klager. Af denne årsag bekræftes det, at for at
vurdere

den

lidte

skade

måtte

der

fastsættes

tendenser gældende for en årrække for erhvervs
grenen i Fællesskabet som defineret på tidspunktet
for indledningen af denne procedure .

D. Den pågældende erhvervsgren i Fælles
skabet

(35)

En eksportør fremførte, at fællesskabserhvervsgre
nens negative udvikling for så vidt angår produk
tion, salg og beskæftigelse forårsagedes af den grad
vise udflytning af en tidligere britisk producent til
Det Fjerne Østen .
Det bør bemærkes, at eftersom den pågældende
producent indstillede sin fremstillingsvirksomhed i

B. Forbruget i Fællesskabet

Fællesskabet i 1991 , har den ikke været anset for at

(33)

På grundlag af skøn for det årlige pr. capita-forbrug
af ringbind fremførte en importør, at forbruget af
ringmekanismer på fællesskabsmarkedet var 400
mio. enheder og ikke 283 mio. enheder som anført
i forordningen om midlertidig told.

tilhøre erhvervsgrenen i Fællesskabet i forbindelse
med denne procedure, og de i denne sag konstate
rede skadesindikatorer er ikke baseret på dens
oplysninger. Dette argument afvistes følgelig.
(36)

Der er ikke fremlagt yderligere underbyggede argu
menter i forbindelse med konklusionerne i betragt

ning 55 til 62 i forordningen om midlertidig told.
Der erindres om, at Kommissionen baserede sine

foreløbige konklusioner på de oplysninger, den
modtog fra eksportørerne, importørerne og fælles

skabsproducenterne. På grund af den høje grad af
samarbejde i dette tilfælde er oplysningerne for alle

E. Konklusion vedrørende skade

(37)

større selskaber på markedet blevet analyseret, og

ingen part var i stand til at pege på en producent
eller importør, som var blevet overset i undersøgel
sesperioden, og hvis salg kunne forklare forskellen

I betragtning af ovenstående og i mangel af andre
argumenter finder Kommissionen, at erhvervs
grenen i Fællesskabet er påført væsentlig skade, jf.
artikel 3 i antidumpinggrundforordningen .

mellem Kommissionens vurdering og den ander
VII. ÅRSAGSSAMMENHÆNG

ledes påståede markedsstørrelse. Kommissionen er
derfor af den opfattelse, at de oplysninger, der er
indhentet fra selskaberne, i dette tilfælde giver et

mere præcist grundlag for at beregne forbruget i
Fællesskabet end et blot skøn baseret på pr. capita

forbrugsrater. Konklusionerne i betragtning 47 i
forordningen om midlertidig told bekræftes derfor.

(38)

En eksportør fremførte, at den skade, der forvoldtes
erhvervsgrenen i Fællesskabet, skyldtes den
omstrukturering, erhvervsgrenen havde gennem
gået.
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Som forklaret i forordningen om midlertidig told

ninger ville påvirke situationen for fællesskabspro

og navnlig i betragtning 61 og 65 viser den faktiske
situation snarere, at EF-erhvervsgrenen er blevet
forhindret i at drage fordel af sin omstrukturering,
idet den over for dumpingimporten hverken kunne
opnå positive finansielle resultater eller en stabil
markedsandel. Kommissionen finder derfor, at den

ducenter af ringbind.

2. Indhentning af oplysninger

(44)

forvoldte skade ikke er forårsaget af omstrukture
ringen af fællesskabserhvervsgrenen, og påstanden
tilbagevises derfor.
(39)

Den samme eksportør gentog sin påstand om, at
den skade, der forvoldtes erhvervsgrenen i Fælles
skabet, skyldtes den delvise udflytning af en af
fællesskabsproducenternes aktiviteter til Ungarn .

Da der ikke blev fremlagt nye beviser, som under
byggede denne påstand, bekræftes konklusionerne i
betragtning 71 i forordningen om midlertidig told.
(40)

(41 )

(45)

Ved fastsættelsen af størrelsen af den erhvervsgren
senere i produktionsforløbet, som kunne blive

påvirket af foranstaltninger mod ringmekanismer,
bør de papirvareselskaber, som beskæftiger sig med
andre kontorvarer end ringbind, udelukkes. På
grundlag af den årlige fællesskabsproduktion af
ringbind og de produktivitetsrater, der fremgår af
de indgivne oplysninger, finder Kommissionen, at
beskæftigelsen i Fællesskabets ringbindindustri
udgør 6 000 personer.
(46)

For så vidt angår ringbindindustriens struktur
konstateredes det, at der eksisterer to varekategorier,
nemlig standardvarer og specialfremstillede varer.
På grundlag af produktivitetsniveauet for disse to
kategorier og de pågældende brugeres markeds
andel finder Kommissionen, at specialfremstillede
ringbind tegner sig for en tredjedel af Fællesskabets
ringbindindustri i mængde og for 50 % af dens
samlede omsætning.

(47)

Nogle parter fremførte, at antidumpingforanstalt
ninger mod ringmekanismer ville udelukke
importerede ringmekanismer fra fællesskabsmarke
det, således at forsyningskilderne ville blive
begrænset til de to producenter i Fællesskabet. Det
blev yderligere fremført, at leverandørmarkedet i
nær fremtid kunne blive et monopol som følge af
en af de to fællesskabsproducenters store størrelse .

Da der ikke blev modtaget nye argumenter i
forbindelse med konklusionerne i betragtning 67
til 74 i forordningen om midlertidig told, bekræftes
disse konklusioner.

VIII . FÆLLESSKABETS INTERESSER

A. Generelt

(42)

Nedenstående konklusioner er baseret på oplysnin
ger, der er modtaget fra en række interesserede
brugere (i alt 27 selskaber), idet kvantitative oplys
ninger forefandtes eller var relevante for ni af disse,
hvilket udgjorde 1 7 % af det årlige åbenbare
forbrug af ringmekanismer i Fællesskabet. Disse
oplysningers pålidelighed blev om muligt efter
prøvet under besøg hos virksomhederne .
3 . Industrielle virkninger for virksomheder senere
i produktionsforløbet

Påstanden om, at den forvoldte skade skyldes en
tidligere konkurrencebegrænsende adfærd, som
blev fremsat før forordningen om midlertidig told,
blev gentaget af en række parter.

De parter, som fremsatte disse påstande, fremlagde
ikke bevis herfor, og der erindres om, at der ikke er
indgivet klage til nogen konkurrencemyndighed i
Fællesskabet. Af denne årsag kunne en sådan
påstand ikke tages i betragtning.

Nr. L 22/7

Det bør erindres fra betragtning 75 og følgende
betragtninger i forordningen om midlertidig told,
at der blev foretaget en vurdering af alle de forskel
lige interesser, herunder fællesskabserhvervsgrenens
og brugernes interesser, og at Kommissionen fore
løbigt konkluderede, at der ikke var nogen tvin
gende grund til ikke at træffe foranstaltninger mod
den pågældende import. Følgelig fandt der en yder
ligere undersøgelse sted af områder, som skønnedes
relevante for undersøgelsen af Fællesskabets in

Det skal imidlertid bemærkes, at størrelsesforskel

len mellem de to fællesskabsproducenter er
begrænset og ikke af et omfang, der gør det sansyn
ligt, at en af dem vil forsvinde. Der blev desuden
ikke modtaget nye beviser for første del af påstan
den . Konklusionerne i betragtning 78 i forord
ningen om midlertidig told bekræftes derfor.

teresse .

4. Direkte finansielle virkninger for virksomheder
senere i produktionsforløbet

B. Virkningerne for brugerne
1 . Indledning
(48)

(43)

Flere interesserede parter gentog deres i betragtning
77 til 80 i forordningen om midlertidig told
gengivne påstande om, at antidumpingforanstalt

For det første er det blevet hævdet, at for visse

bestemte typer ringbind var ringmekanismen årsag
til op til 30 % af fremstillingsomkostningerne for
et ringbind.

Nr. L 22/8
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I denne forbindelse fandtes det, at mekanismen er
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sandsynligt, at erhvervsgrenen i Fællesskabet med
en markedsandel på 35 % ikke vil være i stand til
at øge sine priser ud over et vist begrænset niveau
(som kan anslås til under 10 %) uden at risikere et
yderligere fald i markedsandel . Desuden udgør
importen fra lande, som ikke er omfattet af denne
procedure, 9 % af markedet for ringmekanismer,
og det forventes, at disse producenter ikke vil være
villige til eller i stand til at forlange prisstigninger.
For så vidt angår importen fra Malaysia bør det
erindres, at det forudsete skadesafhjælpningsniveau
for dette land er betydeligt lavere end for Den
Kinesiske Folkerepublik. Da mekanismer af kine
sisk oprindelse har en markedsandel på 45 % , blev
det fastslået, at selv om prisen på disse mekanismer

en væsentlig bestanddel af et færdigt ringbind, og
at dens antal af ringe og størrelse har en stor indfly
delse på dens andel af omkostningerne i
forbindelse med det færdige ringbind. I betragtning
af denne variation finder Kommissionen , at en

relevant analyse af ringmekanismens indflydelse på
omkostningerne ikke kan baseres på nogen bestemt
model ringbind, men bør foretages samlet for hver
enkelt virksomhed under hensyntagen til den
faktiske sammensætning af dens salg.

Kommissionen fandt derfor, at de samlede omkost

ninger i forbindelse med leverancen af ringmeka
nismer for et givet selskab skulle undersøges i lyset
af den samlede værdi af dets salg af ringbind. Dette
førte til et vejet gennemsnitsforhold på 10,8 %
(»omkostningsforholdet«), som var forholdsvis
ensartet for de undersøgte selskaber. Skønt der

skulle stige med 20 % på videresalgsniveau, og
prisen på mekanismer med oprindelse i andre
lande end Den Kinesiske Folkerepublik skulle stige
som antaget i dette afsnit, ville den gennemsnitlige
prisstigning på markedet som helhed anslået
beløbe sig til 12 % .

fandtes forskelle mellem virksomheder, der især

fremstillede standardringbind, og virksomheder, der
fremstillede specialvarer, var det gennemsnitlige
forhold ikke for noget selskab over 13 % .

Følgelig finder Kommissionen i betragtning af det
(49)

gennemsnitlige omkostningsforhold, der fastsættes
i betragtning 48, at den samlede virkning på ring
bindindustriens omsætning efter en indførelse af
foranstaltninger vil være 12 % af 10,8 % , dvs.
1,3 % . Selv i det usandsynlige tilfælde, at den
højeste foreslåede antidumpingtold (dvs. 39,4 % på
prisen cif eller 29,9 % på videresalgsniveau for
ringmekanismer) skulle blive afspejlet fuldt ud i
videresalgsprisen på ringmekanismer, kan der ikke
forudses en virkning på mere end 3,2 % på ring
bindproducenternes salgspris.

For så vidt angår ringmekanismens mulige indvirk
ning på prisen på standardvarer henviser en skri
velse, som blev modtaget efter den endelige frem
læggelse af oplysninger, til et omkostningsforhold
på 14,4 % . Dette påstås udledt af det forhold, at
prisen på et specialfremstillet ringbind er dobbelt
så høj som prisen på et standardringbind, og at
omkostningsforholdet for disse ringbind derfor bør
være halvdelen af forholdet for standardvaren .

Denne fremgangsmåde ser totalt bort fra, at disse to

kategorier af ringbind ikke nødvendigvis fremstilles
med de samme mekanismer. Særlige typer meka
nismer i små serier er dyre og anvendes i special
fremstillede ringbind. Dette betyder, at betingel
serne for omkostningsforholdet er forskellige, og at
omkostningsforholdet for standardringbind nok er
større end for specialfremstillede ringbind, men
ikke dobbelt så højt. Som forklaret i betragtning 48
var intet omkostningsforhold højere end 13 % .
Endvidere fremstiller nogle virksomheder udeluk
kende standardvarer.

(50)

For det andet, og delvis pa grundlag af ovennævnte
påstand om omkostningsforholdet, er det blevet
hævdet, at en indførelse af antidumpingfor
anstaltninger ville have alvorlige negative virk
ninger på ringbindproducenternes finansielle situa
tion .

Disse påstande vedrørende de forventelige følger af
foranstaltninger er blevet nøje undersøgt. For så
vidt angår salgspriser for ringmekanismer er det

(51 )

Det er også blevet fremført, at de øgede omkost
ninger for ringbind ikke kunne afspejles i prisstig
ninger på den færdige vare, fordi udbuddet af ring
bind overstiger efterspørgslen på markedet samt på
grund af ændringer i distributionen af ringbind og
frygten for faldende efterspørgsel .

I betragtning af, at den gennemsnitlige prisstigning
på ringbind, som ville finde sted i detail- eller
erhvervskundeleddet, vil være på under 1 % (se
betragtning 50) hvor prisstigningen ab fabrik på
ringbind anslås til 1,3 % ), finder Kommissionen, at
det er usandsynligt, at der vil forekomme noget
betydeligt fald i efterspørgslen, og at den eventuelle
virkning på ringbindforbrugernes situation vil være
minimal . Det skal desuden bemærkes, at der tilsy
neladende ikke findes erstatningsvarer for ringbind,
der er i en sådan konkurrencemæssig situation, at
de vil erstatte disse efter den mindste prisstigning.

Nogle virksomheder i ringbindindustrien har
endda bekræftet, at der ikke kan forudses nogen

ændring i forbrugsmønstret i de næste fem til ti år.
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Det konkluderes derfor, at hverken den forholdsvis

Nr. L 22/9

hvortil der blot er tilføjet et logo, kræve en så bety
delig prisforskel, at det ikke er sandsynligt, at en
sådan udvikling kan forårsages af virkningerne af

stærke konkurrence blandt producenterne af ring
bind eller fremkomsten af erstatningsvarer sandsyn
ligvis vil kunne forhindre ringbindproducenterne i

antidumpingforanstaltninger.

at øge deres priser i overensstemmelse med deres
omkostninger, navnlig i betragtning af den begræn
sede stigning, som er nødvendig for at afspejle virk
ningen af en antidumpingtold af den foreslåede

b) Standardfremstillede varer

størrelse .

(54)

For sa vidt angår producenterne af standardring
bind i Fællesskabet er det blevet hævdet, at deres

marked blev styret af ringbinddistributionens
indflydelse. Denne distribution kendetegnes i
stadig større grad af store kæder af kæmpeforret
ninger, som i deres leverancepolitikker drager
fordel af de laveste indkøbspriser i verden for
sammenlignelige varer, idet disse politikker kun
begrænses af transportomkostningerne. I denne
forbindelse blev det fastslået, at vejtransportomkost

5. Konkurrence fra tredjelande

(52)

Flere interesserede parter gentog deres i betragtning
79 i forordningen om midlertidig antidumpingtold
gengivne påstande om, at antidumpingforanstalt
ninger ville indvirke på den konkurrencemæssige
stilling for producenter af ringbind i EF over for

ningerne over en normal afstand inden for en

producenter, der er etableret i tredjelande. Disse
eksportører ville drage fordel af lavere omkost

medlemsstat eller mellem et naboland uden for EF

ninger for mekanismer og af leveringspolitikkerne
hos visse store distributører af standardringbind,
hvis indflydelse på markedet er voksende. Det

værdi. Over en længere afstand mellem lande uden
for EF og Fællesskabet kan transportomkostnin
gerne nå 10 % af varens værdi, hvis der skal
anvendes søtransport.

og Fællesskabet ikke ville være under 5 % af varens

hævdedes, at dette kunne føre til, at fællesskabs

virksomheder senere i produktionsforløbet ville
miste markedsandel og således blive fristet til at
flytte produktionen til nabolande . Ved besvarelsen
af denne påstand bør der mindes om, at markedet
for ringbind kan opdeles i to segmenter, nemlig
specialfremstillede ringbind og standardringbind.

(55)

som er omhandlet i betragtning 49, finder
Kommissionen, at den forventede indvirkning på
prisen for standardringbindindustrien vil være
begrænset til 13 % (det maksimale omkostnings
forhold for standardringbind) gange 12 % (gen
nemsnitlig prisstigning), lig 1,6 % .

a) Specialfremstillede varer

(53)

Det bør igen understreges, at det for den virksom
hedsorienterede del af markedet er afgørende, at
producenterne befinder sig i nærheden af kunderne
og har en fleksibel produktion for at kunne opfylde
efterspørgslen og yde service . For denne type vare
kan ringmekanismens indvirkning på den endelige
pris desuden være lavere end det beregnede
gennemsnit, som blev fastlagt i betragtning 48 . Det
bør derfor understreges, at spørgsmålet om den
konkurrencemæssige stilling for dette markedsseg
ment hovedsagelig er relevant for så vidt angår
eksistensen af importerede standardvarer beregnet

på en senere forarbejdning til specialfremstillede
varer. I denne forbindelse importeres der færdige
præsentationsprodukter af polypropylen fra Det
Fjerne Østen, herunder de mindste ringbindmodel
ler. Med hensyn til den substitution, som kunne
finde sted mellem disse varer og de specialfremstil
lede ringbind, skal det imidlertid fremhæves, at et
specialfremstillet ringbind ikke blot er et standard
ringbind med et påtrykt logo. Specialfremstillede
ringbind er rent faktisk afhængige af en række
forskellige råmaterialer og samleteknikker, som
benyttes til at fremstille et lille antal helt individua
liserede varer. Til pr-formål vil et skift fra en sådan
specialfremstillet vare til et standardringbind,

Som følge af det maksimale omkostningsforhold,

Pa dette grundlag bør analysen skelne mellem
konkurrence fra Norge, de central- og østeuropæ
iske lande og lande i Det Fjerne Østen .
b.1 ) Konkurrence fra Norge

(56)

Det er blevet påstået, at importerede varer fra
Norge udgjorde den største aktuelle trussel mod
ringbindindustrien i EF, idet importen fra dette
land allerede var betydelig og stigende .

Der er ikke indgivet nogen klage over eller frem
lagt underbyggede beviser for illoyal handelspraksis,
og det forekommer derfor rimeligt at antage, at
ringbindindustrien i Fællesskabet har samme eller
lignende omkostninger ab fabrik som dens konkur
renter i Norge . Kommissionen finder, at den
omkostningsstigning, som ringbindproducenterne i
Fællesskabet kunne komme ud for, stadig vil tillade
dem at være konkurrencedygtige, da transportom
kostningerne i forbindelse med deres norske
konkurrenters salg i EF i dette tilfælde vil være
mindst tre gange højere (5 % ) end denne forven
tede prisstigning (1,6 %).
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alle savel store som små fabrikanter af ringbind i
Fællesskabet den konkurrencemæssige virkning af

b.2) Konkurrence fra de central- og østeuropæiske
lande

denne import.
(57)

Det er blevet hævdet, at de central- og østeuropæ
iske lande har været i en konkurrencemæssig stil
ling, hvor de har kunnet opbygge en ringbindindu
stri, der kan konkurrere på fællesskabsmarkedet.

Kommissionen finder derfor, at det er usandsynligt,
at den ovenfor beskrevne konkurrencemæssige stil
ling mellem producenter af ringbind fra Det Fjerne
Østen og EF vil blive ændret som følge af indfø
relse af foranstaltninger mod Fællesskabets import
af ringmekanismer.

I denne forbindelse skal det bemærkes, at ringbind
industrien

i

disse

lande

hidtil

har

været

af

begrænset størrelse, og at importstatistikkerne for
kontorvarer viser en import af mindre omfang. Ikke
desto mindre kan hverken denne erhvervsgrens
vækst eller dens komparative fordele for så vidt
angår arbejdskraftsomkostninger benægtes. Den
reduktion af fremstillingsomkostningerne, som kan
opnås i disse lande sammenlignet med Fællesska
bet, opvejer de nødvendige transportomkostninger

c) Konklusioner vedrørende konkurrence
fra tredjelande
(59)

Det konkluderes, at det ikke kunne konstateres, at

indførelsen af antidumpingforanstaltninger mod
ringmekanismer i væsentlig grad ville påvirke EF
ringbindfabrikanternes konkurrencemæssige stil
ling over for producenter af ringbind, der er

til EF-markedet.

etableret uden for Fællesskabet. Denne konklusion

Det bør imidlertid betænkes, at skabelsen af en

gælder både for specialfremstillede ringbind og
standardringbind.

eksportorienteret ringbindindustri i nabolande vil
være en følge af en udflytning af fremstillingsakti
viteter fra EF. Skønt der er henvist til virksomheds

C. Virkningerne for erhvervsgrenen i Fælles

planer for en udflytning af produktionen til disse
lande, bestod de elementer, der er modtaget af
Kommissionen, kun af en sammenligning af de
nuværende arbejdskraftomkostninger og transport
omkostninger. På dette grundlag vil disse sammen
ligninger selv før indførelsen af antidumpingforan
staltninger mod ringmekanismer tale for en omgå
ende flytning af ringbindindustrien . Dette viser, at
et firma også afvejer andre vigtige faktorer, når der
skal træffes en ledelsesmæssig beslutning om flyt

ning af produktion . I denne forbindelse må
omkostningerne ved at flytte produktionsfaciliteter

skabet

(60)

For så vidt angår følgerne for erhvervsgrenen i
Fællesskabet af, at der ikke træffes antidumpingfor
anstaltninger, blev det i den foreløbige fase fastslået
(betragtning 76 i forordningen om midlertidig told),
at dette ville føre til en yderligere forværring af
EF-erhvervsgrenens finansielle situation . De
gentagne tab siden 1992 vil fortsætte på trods af
den vidtgående omstrukturering, der allerede har
fundet sted.

i sig selv og frem for alt usikkerheden i forbindelse
med hastigt ekspanderende lande indregnes.

I sådanne beslutninger om at flytte produktion til
de central- og østeuropæiske lande antages det, at
den mulige virkning af en prisstigning på ringme
kanismer på grund af denne stignings begrænsede
omfang på i gennemsnit 1,6 % kun kan spille en
mindre rolle, om overhovedet nogen . Der er derfor
ikke modtaget tvingende bevis for, at indførelsen af
en told på ringmekanismer vil føre til udflytning af
ringbindindustrien til de central- og østeuropæiske
lande og til en betydelig stigning i importen med
oprindelse i disse lande .
b.3) Konkurrence fra Det Fjerne Østen

(58)

En eksportør fremlagde oplysninger, ifølge hvilke
færdige ringbind fra Det Fjerne Østen kunne
importeres til en pris, der lå under produktionsom
kostningerne i Fællesskabet.

Importstatistikker fra Eurostat viser, at importen af
kontorvarer af plastic med oprindelse i disse lande
er relativt lille og stabil. Følgelig minimerer næsten

Det bør tilføjes, at den svært trykkede egenkapital
situation og omfanget af kortfristet gæld ikke ville
kunne bæres. Ud fra et kommercielt synspunkt vil
en begrænsning af fællesskabserhvervsgrenens vare
sortiment som reaktion på trykkede priser ikke
være nogen løsning. Hvis producenterne i Fælles
skabet fristes ' hertil, vil de miste en af deres

konkurrencemæssige fordele og ville på grund af et
spredt kundeunderlag ikke være i stand til at opnå
den store produktions- og salgsmængde, som er
nødvendig for en erhvervsgren af denne type .
Industrielt har investeringerne i automatisering
været både vigtige og vellykkede og har ført til, at
industrien på verdensplan er stærkt konkurrence
dygtig. Med det opnåede automatiserings- og inte
grationsniveau, hvor visse former for udstyr såsom
metalforarbejdningsinstallationer er unikke for hver
virksomhed, vil det ikke være bæredygtigt at opgive

visse varegrupper uden at forværre situationen for
de resterende varer.

Af disse grunde og som følge af den illoyale
konkurrence fra dumpingimporten vil produk
tionen i Fællesskabet om kort tid ikke længere
være levedygtig og vil helt ophøre .
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D. Konklusion

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at den
beregningsmetode, der anvendtes i dette tilfælde, er
i overensstemmelse med kravene i artikel 9, stk. 4, i

I betragtning af ovenstående bekræftes Kommissio

antidumpinggrundforordningen og med tidligere
praksis vedrørende beregningen af en told, der er
lavere end dumpingmargenen, hvis en sådan told er

nens konklusioner vedrørende Fællesskabets in

teresser i forordningen om midlertidig told. Efter at
have undersøgt en lang række aspekter og de
forskellige involverede interesser har Kommis
sionen ikke fundet nogen tvingende grund til at
konkludere, at en indførelse af endelige foranstalt
ninger ikke vil være i Fællesskabets interesse, jf.
artikel 21 i antidumpinggrundforordningen .

tilstrækkelig til at afhjælpe den skade, der er
forvoldt erhvervsgrenen i Fællesskabet. Denne
fremgangsmåde berettiges af, at nærværende anti
dumpingundersøgelse dækker salg af de samme
vare, inden for hvilken det er konstateret, at

forskellige kategorier og modeller konkurrerer
indbyrdes.

(64)

Under disse omstændigheder bekræftes den metode
til beregning af skadesafhjælpningsniveauet, der

fremgår af betragtning 82 til 84 i forordningen om
midlertidig told.

IX. ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

B. Toldens størrelse og form

A. Generelt

(65)

(62)

Det bør erindres, at de detaljerede beregninger, som
blev anvendt til at fastslå niveauet for afhjælpning
af skaden på det foreløbige stade, var baseret på
prisniveauet for hver kategori af modeller med
samme specifikke egenskaber (baseret på vejede
gennemsnitlige produktionsomkostninger, herun
der fortjeneste) for EF-erhvervsgrenens mest solgte
modeller. Dette sammenlignedes derefter med
videresalgsprisen for de importerede varer eller,
hvor dette er relevant, med cif-importprisen justeret
for levering til kunden for hver tilsvarende kategori.
For at sikre en retfærdig sammenligning blev kun
kategorier med samme grundlæggende egenskaber
sammenlignet, og det fandtes, at for tilsvarende
kategorier burde tolden svare til forskellen mellem
det beregnede ikke-skadelige prisniveau og de
faktiske salgspriser ved import til Fællesskabet. Den
derved fastsatte prisstigning pr. kategori blev
derefter udtrykt som en procentdel af de importe
rede varers pris for hver kategori, frit Fællesskabets
grænse. Der blev derefter fastlagt et enkelt skadesaf

hjælpningsniveau for hvert land, som var omfattet
af proceduren, ved at beregne det vejede gennem
snit af skadesafhjælpningsniveauet pr. kategori.

(63)

I denne forbindelse hævdede en importør, at
Kommissionen ved at benytte en fremgangsmåde
baseret på et gennemsnit ved sammenligningen
mellem dumpingmargenen og skadesafhjælpnings

På grundlag af ovennævnte konklusioner vedrø

rende dumping, skade, årsagssammenhæng og
Fællesskabets interesser undersøgtes det, hvilken
form og størrelse antidumpingforanstaltningerne
skulle have for at afhjælpe de handelsforvridende
virkninger af den skadelige dumping og genskabe
retfærdige konkurrencevilkår på fællesskabsmar
kedet for ringmekanismer.
(66)

Da det prisniveau, ved hvilket de skadelige virk
ninger af importen ville blive fjernet, var lavere end
dumpingmargenen for begge de berørte eksport
lande, anvendtes skadesafhjælpningsniveauet for at
fastsætte foranstaltningernes omfang.

(67)

Tilståelsen af individuel behandling til WWS
fandtes at påvirke de foreløbige konklusioner. Den
ovenfor

beskrevne

anvendt

til

at

Det reducerede skadesafhjælpningsniveau for WWS
førte til en stigning i skadesafhjælpningsniveauet
for alle andre eksportører fra Den Kinesiske Folke
republik fra 35,4 % til 39,4 % .

(69)

På dette grundlag fastsættes den endelige antidum
pingtold i form af en værditold således:
Told

ter. Den anmodede Kommissionen om for hvert

— Malaysia:

segmenter.

blev

(68)

niveauet ikke havde undersøgt de forskellige situa
tioner, der rådede i de forskellige markedssegmen

markedssegment (f.eks. 2-rings mekanismer) at
sammenligne det konstaterede skadesafhjælpnings
niveau med dumpingmargenen og kun bibeholde
den laveste margen pr. segment ved beregningen af
det endelige gennemsnit for en enhedstold for alle

metode

beregne det individuelle skadesafhjælpningsniveau
for dette selskab, som blev fastlagt til 32,5 % .

10,5 %

— Den Kinesiske Folkerepublik:

— World Wide Stationery:

32,5 %

— Resttoldsats for alle øvrige
selskaber:

39,4 % .
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C. Toldens form for 17- og 23-rings meka

og lande, og den alvorlige skade, der er forvoldt
erhvervsgrenen i Fællesskabet, findes det nødven
digt, at de beløb, der er stillet som sikkerhed i form

nismer

(70)

Det er imidlertid blevet fremført, at indførelsen af
en værditold på 17- og 23-rings mekanismer med
samme sats som tolden på andre mekanismer ikke
var passende i betragtning af prisforskellen mellem
disse to kategorier.

I denne forbindelse bør det bemærkes, at import
prisen for mekanismer med 17 eller 23 ringe er
væsentligt højere end den gennemsnitlige import
pris for alle mekanismer. Under disse omstændig

af midlertidig told på transaktioner, der vedrører
den berørte vare, opkræves med et beløb svarende
til den endelige told.

(73)

(74)

eller 23-rings mekanismer, begrænses opkræv
ningen af de beløb, der er stillet som sikkerhed, til

den endelige told på disse typer ringmekanismer,

beregningen af skadesafhjælpningsniveauet i det
store og hele bør tages behørigt hensyn til den
særligt høje pris på mekanismer med 17 og 23
ringe og til den intensive konkurrence mellem

nismer med 17 eller 23 ringe hæves til mindst 325
ECU pr. 1 000 stk.

X. TILSAGN

(71 )

hvis denne told er lavere end den, for hvilken der
er stillet sikkerhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.

Der indføres en endelig antidumpingtold på

importen af visse ringmekanismer henhørende under

KN-kode ex 8305 10 00 med oprindelse i Malaysia og
Den Kinesiske Folkerepublik.

I forbindelse med denne forordning består ringmeka
nismer af to rektangulære stålplader eller -bånd, hvortil er
fastgjort mindst fire halvringe af stål, og holdes sammen
af en dækplade af stål. De kan åbnes enten ved, at der
trækkes i halvringene eller med en lille triggermekanisme
af stål fastgjort til ringmekanismen .
2. Tolden fastsættes til følgende af prisen netto, frit
Fællesskabets grænse, ufortoldet:

I overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i anti
dumpinggrundforordningen gjaldt fristen for frem
sættelse af bemærkninger efter den endelige frem
læggelse af oplysninger også eventuelle tilbud om
afgivelse af tilsagn. Den kinesiske eksportør, som
var blevet tilstået individuel behandling, sendte kort
efter denne frist et brev, hvori den gav udtryk for
sin vilje til at afgive tilsagn .

a) for mekanismer med 17 og 23 ringe (Taric-kode
8305 10 00*20) med oprindelse i Malaysia og Den

I denne forbindelse finder Kommissionen, at et

b) for andre mekanismer (Taric-kode 8305 10 00*10)

tilsagn i dette tilfælde vil være praktisk talt umuligt
at indføre og overvåge på grund af det store antal
typer af ringmekanismer, som eksporteres af det
pågældende selskab. Der blev ikke modtaget noget
endeligt formelt tilbud om tilsagn fra eksportøren.

XI . OPKRÆVNING AF DEN ENDELIGE TOLD

(72)

Hvor det over for toldmyndighederne kan godtgø
res, at sikkerheden er stillet i forbindelse med 17

kan identificeres, finder Kommissionen, at der ved

gennemførte prissammenligninger (se betragtning
62) finder Kommissionen, at ovennævnte krav
opfyldes ved at sikre, at cif-importprisen for meka

For så vidt angår WWS begrænses opkrævningen af
den midlertidige antidumpingtold til den endelige
told, dvs. 32,5 % .

heder og i betragtning af, at nogle af disse meka
nismer har begrænsede anvendelsesformål og let

visse markedssegmenter ved at sikre, at det ikke
påvirkes af uforholdsmæssige prisforskelle. Dette
kan opnås ved at sikre, at 17- og 23-rings meka
nismer importeres over et vist prisniveau, der som
for andre ringmekanismer er tilstrækkeligt til at
afhjælpe den skade, der er forvoldt af dumpingim
porten. Under disse omstændigheder fandtes en
indførelse af foranstaltninger i en anden form end
en værditold hensigtsmæssige . På grundlag af de
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I betragtning af størrelsen af de dumpingmargener,
der konstateredes for de eksporterende producenter

Kinesiske Folkerepublik udgør tolden forskellen
mellem minimumsimportprisen på 325 ECU pr. 1 000
enheder og prisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet

Told

Malaysia

10,5 %

Taric

tillægskode
—

Den Kinesiske Folkerepublik:
— World Wide Stationery

32,5 %

8934

— alle andre selskaber

39,4 %

8900
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sikkerhed. Hvis det ikke kan godtgøres, at de beløb,

medmindre andet er angivet.

der er stillet som sikkerhed, vedrører mekanismer med

17 eller 23 ringe, finder litra b) nedenfor anvendelse.
Artikel 2

b) For de beløb, der er stillet som sikkerhed, og som
vedrører andre mekanismer end mekanismer med 17

og 23 ringe, opkræves den endelige told, hvis denne er
lavere eller lig med den told, for hvilken der er stillet

1 . De beløb, der i henhold til forordning (EF) nr.
14 65/95 er stillet som sikkerhed i form af midlertidig
antidumpingtold, opkræves endeligt således:
a) For de beløb, der er stillet som sikkerhed, og for hvilke
det over for toldmyndighederne kan godtgøres, at de
vedrører import af mekanismer med 17 eller 23 ringe,
opkræves et beløb svarende til det beløb, der er stillet
som sikkerhed, men begrænset til et beløb beregnet i
overensstemmelse med artikel 1 , stk. 2, litra a), hvis
dette beløb er lavere end det beløb, der er stillet som

sikkerhed. I andre tilfælde begrænses opkrævningen til
det beløb, der er stillet som sikkerhed.
2.

Beløb, der er stillet som sikkerhed ud over den

endelige antidumpingtold, frigives.
Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . januar 1997.

På Rådets vegne
H. VAN MIERLO

Formand
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RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 120/97
af 20. januar 1997

om ændring af forordning (EØF) nr. 259/93 om overvågning af og kontrol med
overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, særlig artikel 130 S, stk. 1 ,

fællesskabsdefinitionerne af farligt affald svarer i
øjeblikket ikke fuldstændig til definitionerne i Basel
konventionen, hvilket vil kunne give anledning til, at
affald, der er omfattet af eksportforbud efter Basel
konventionen, alligevel udføres fra Fællesskabet. Det er
derfor nødvendigt at tilpasse fællesskabsdefinitionerne og

under henvisning til forslag fra Kommissionen ('),

EF-listerne, så der bliver overensstemmelse;

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og

det er nødvendigt at affatte bilag V til forordning (EØF)
nr. 259/93, så det kommer til at omfatte farligt affald, der
er omfattet af Basel-konventionens eksportforbud;

Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189
c O,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 259/93
af 1 . februar 1993 om overvågning af og kontrol med
overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske
Fællesskab (4), særlig artikel 1 6, og
ud fra følgende betragtninger:
Fællesskabet har været part i Basel-konventionen om

Kommissionen bør senest den 1 . januar 1998 revidere og
ændre nævnte bilag V for fuldt ud at tage hensyn til
affald, der er opført på den liste over affald, der er
vedtaget i overensstemmelse med artikel 1 , stk. 4, i Rådets
direktiv 91 /689/EØF af 12. december 1991 om farligt
affald (5), samt til enhver liste over affald, der efter Basel
konventionen betegnes som farligt; endvidere bør udførsel
med henblik på nyttiggørelse af affald opført på listen i
nævnte bilag V, bortset fra udførsel til lande, der er
omfattet af OECD-beslutningen, forbydes fra 1 . januar
1998 ;

kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt
affald og bortskaffelsen heraf siden den 7. februar 1994;

på anden konference mellem parterne i Basel-konven
tionen vedtoges enstemmigt beslutning 11/ 12 om øjeblik
keligt at forbyde al udførsel af farligt affald, der er bestemt

det kan blive nødvendigt fra tid til anden at revidere og
ændre nævnte bilag V for at gennemføre beslutninger
vedtaget af parterne i Basel-konventionen om, hvilket
affald der efter konventionen bør betegnes som farligt;

til bortskaffelse, fra OECD- til ikke-OECD-lande og,

senest fra den 1 . januar 1998, at forbyde al udførsel af
farligt affald, der er bestemt til genanvendelse eller nyttig
gørelse, fra OECD- til ikke-OECD-lande;

parterne opfordres til at samarbejde og bestræbe sig aktivt
på at sikre, at beslutning 11/ 12/ og III/ l vedtaget af konfe
rencerne mellem parterne i Basel-konventionen gennem
føres effektivt;

på tredje konference mellem parterne i Basel-konven
tionen vedtoges enstemmigt beslutning III/ l om at ændre
konventionen for at forbyde al udførsel af farligt affald,

med hensyn til affald bestemt til bortskaffelse er al

der er bestemt til bortskaffelse, fra stater, der er opført på
listen i konventionens bilag VII til stater, der ikke er

udførsel af denne form for affald til ikke-OECD-lande

opført på listen, og fra den 1 . januar 1998 at forbyde al

(EØF) nr. 259/93; i henhold til artikel 1 8 i samme forord
ning er al udførsel af affald til AVS-stater forbudt;

udførsel af farligt affald som omhandlet i konventionens
artikel 1 , stk. 1 , litra a), der er bestemt til nyttiggørelse, fra
stater, der er opført på listen i konventionens bilag VII, til
stater, der ikke er opført på denne liste;

allerede forbudt i henhold til artikel 14 i forordning

nævnte forordning indeholder ikke i sin nuværende form
bestemmelser om totalt forbud mod udførsel til ikke

(') EFT nr. C 164 af 30. 6. 1995, s. 8 .
(2) EFT nr. C 18 af 22. 1 . 1996, s. 18 .

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 16. januar 1996 (EFT nr. C
32 af 5. 2. 1996, s. 32), Rådets fælles holdning af 28 . maj 1996
(EFT nr. C 219 af 27. 7. 1996, s. 19) og Europa-Parlamentets

afgørelse af 18. september 1996 (EFT nr. C 320 af 28. 10.

OECD-lande af farligt affald, der er bestemt til genanven
delse eller nyttiggørelse;

den pågældende forordning bør derfor ændres —

1996, s. 75).

(4) EFT nr. L 30 af 6. 2. 1993, s. 1 . Forordningen er ændret ved

Kommissionens beslutning 94/721 /EF (EFT nr. L 288 af 9.
11 . 1994, s . 36).

(5) EFT nr. L 377 af 31 . 12. 1991 , s. 20 . Direktivet er ændret ved
direktiv 94/31 /EF (EFT nr. L 168 af 2. 7. 1994, s. 28).
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Artikel 16, stk. 1 , i forordning (EØF) nr. 259/93 affattes
således:

» 1 . Al udførsel med henblik på nyttiggørelse af
affald, der er opført i bilag V, er forbudt bortset fra
udførsel til :

a) lande, der er omfattet af OECD-beslutningen
b) andre lande:
— der er parter i Basel-konventionen, og/eller med
hvilke Fællesskabet eller Fællesskabet og dets
medlemsstater har indgået bilaterale, multilate
rale eller regionale aftaler eller ordninger i over
ensstemmelse med artikel 11 i Basel-konven

tionen og stk. 2 i nærværende artikel. Al ud
førsel af denne art forbydes imidlertid fra den 1 .
janaur 1998

Nr. L 22/ 15

led. Al udførsel af denne art forbydes imidlertid
fra den 1 . januar 1998 .
Efter proceduren i artikel 18 i direktiv 75/442/EØF

reviderer og ændrer Kommissionen snarest og senest
inden den 1 . januar 1998 bilag V til nærværende
forordning, idet den fuldt ud tager hensyn til affald,
der er opført på den liste over affald, som er vedtaget
efter artikel 1 , stk. 4, i Rådets direktiv 91 /689/EØF af

12. december 1991 om farligt affald f) og på enhver
liste over affald, der efter Basel-konventionen betegnes
som farligt.
Senere revision og ændring af bilag V gennemføres
efter samme procedure . Kommissionen reviderer

navnlig bilaget for at gennemføre beslutninger
vedtaget af parterne i Basel-konventionen om, hvilket

affald der efter konventionen bør betegnes som farligt,
samt for at ændre den liste over affald, der er vedtaget
efter artikel 1 , stk. 4, i direktiv 91 /689/EØF.

C) EFT nr. L 377 af 31 . 12. 1991 , s. 20 . Direktivet er
ændret ved direktiv 94/31 /EF (EFT nr. L 168 af 2.
7. 1994, s. 28).«
Artikel 2

— med hvilke individuelle medlemsstater forud for

denne forordnings anvendelsesdato har indgået
bilaterale aftaler og ordninger, når disse er fore
nelige med fællesskabsretten og i overensstem
melse med artikel 11 i Basel-konventionen og
stk. 2 i nærværende artikel. Kommissionen skal

underrettes om disse aftaler og ordninger inden
tre måneder efter denne forordnings anvendel
sesdato eller efter aftalernes eller ordningernes
anvendelsesdato afhængigt af, hvilken dato der
er den tidligste, og udløber, når aftaler eller
ordninger indgås i overensstemmelse med første

Følgende nye bilag V indsættes i forordning (EØF)
nr. 259 /93 :
».BILAG V

Affald opført på listen i bilag III til denne forordning.
Affald opført på listen i bilag IV til denne forordning.«
Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europaiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 20 . januar 1997.

På Rådets vegne
J. VAN AARTSEN
Formand

Nr. L 22/ 16
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 121 /97
af 23. januar 1997

om udstedelse af eksportlicenser af type A2 for frugt og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

i medfør af artikel 3, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2190/96

FÆLLESSKABER HAR —

betragtes ansøgninger om højere satser end de tilsvarende
endelige satser som ugyldige —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
2190/96 af 14. november 1996 om gennemførelsesbe
stemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72 for så
vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager ('),
ændret ved forordning (EF) nr. 26/97 (2), særlig artikel 3,
stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:
De vejledende restitutionssatser og de vejledende mæng
der, for hvilke der kan udstedes andre eksportlicenser af
type A2 end dem, der ansøges om i forbindelse med føde
varehjælp, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr.
27/97 (3);

for appelsiner og æbler bør der under hensyntagen til den
økonomiske situation i de forskellige berørte destinations
grupper, som er anført i bilaget til forordning (EF) nr.
2196/96, og til de oplysninger, der modtages fra de invol
verede i deres ansøgninger om licenser af type Al, fast
sættes endelige restitutionssatser, som er forskellige fra de
vejledende restitutionssatser, og udstedelsesprocentsatser
for de mængder, der er ansøgt om; disse endelige satser
må ikke være mere end dobbelt så høje som de
vejledende satser;

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1 . For de eksportlicenser af type A2, for hvilke der er
indgivet ansøgning efter artikel 1 i forordning (EF) nr.
27/97, fastsættes den faktiske ansøgningsdato, jf. artikel 3,
stk. 1 , andet afsnit, i forordning (EF) nr. 2190/96, til den
24. januar 1997.
2.

De i stk. 1

nævnte licenser udstedes med de

endelige restitutionssatser og i et omfang, der svarer til
udstedelsesprocentsatserne for de mængder, der er ansøgt
om, som anført i bilaget til nærværende forordning.

3 . I medfør af artikel 3, stk. 5, i forordning (EF) nr.
2190/96 betragtes de i stk. 1 omhandlede ansøgninger om
højere satser end de tilsvarende endelige satser, der er
anført i bilaget, som ugyldige .
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. januar 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . januar 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 292 af 15. 11 . 1996, s. 12.
(2) EFT nr. L 6 af 10. 1 . 1997, s. 9 .
3 EFT nr. L 6 af 10 . 1 . 1997, s . 11 .
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BILAG

Produkt

Destination eller

destinationsgruppe

Endelig
restitutionssats

(ECU/ton netto)

Udstedelses

procentsats for de

mængder, der er
ansøgt om

XC

80

94 %

Y

120

100 %

X

20

80 %

Y

8

98 %

40

100 %

Appelsiner

Æbler

I

ZD

Nr. L 22/ 18

MDA
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 122/97
af 23. januar 1997

om ændring af forordning (EØF) nr. 3567/92 for så vidt angår bestemmelser om
anvendelse og overdragelse af rettigheder i fåre- og gedekødssektoren
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89
af 25. september 1989 om den fælles markedsordning for
fåre- og gedekød ('), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1589/96 (2), særlig artikel 5a, stk. 4, og

forordning (EØF) nr. 3567/92 bør ændres tilsvarende;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Fåre- og Gedekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 7, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 3567/92 affattes
ud fra følgende betragtninger:

Bestemmelserne om overdragelse af præmierettigheder, jf.
artikel 7 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3567/
92 (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1847/95 (4),
medfører, at myndighederne ikke kan anerkende en
ændring af antallet af en producents rettigheder gennem
overdragelse, hvis producenten underretter myndighe
derne herom efter den dato, hvor han indgav præmiean
søgning; i et sådant tilfælde af forsinket meddelelse af
overdragelsen kan både den producent, der overdrager
rettigheder, og den producent, der overtager rettigheder,
blive pålagt sanktioner, som i dette tilfælde kan betragtes
som uforholdsmæssigt strenge for den fejl, der er begået;

således:

»2. Endelig og midlertidig overdragelse af rettig
heder får først virkning, når den producent, der over
drager endeligt eller midlertidigt, og den producent,
der overtager rettighederne, har underrettet medlems
statens myndigheder.
Myndighederne underrettes inden en frist, der fast
sættes af medlemsstaten, og ikke senere end den dato,

hvor præmieansøgningsperioden udløber i den pågæl
dende medlemsstat bortset fra de tilfælde, hvor over

dragelse af rettigheder er sket i forbindelse med arv.
De producenter, der modtager rettighederne, skal i så
fald kunne fremlægge juridiske dokumenter, som
godtgør, at de har modtaget rettighederne fra afdøde
producenter«.

for at skabe mere rimelige betingelser for sådanne over
dragelser, uden at der dermed rejses tvivl om behovet for
en passende kontrol af præmieansøgningerne, bør
myndighederne kunne anvende bestemmelserne om over
dragelse af rettigheder mere smidigt; medlemsstaterne bør
derfor kunne tillade, at overdragelser meddeles indtil den
sidste dag i præmieansøgningsperioden, dvs. inden der
foretages kontrol;

Artikel 2

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

Den anvendes på præmierettigheder for 1997 og følgende
produktionsår.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . januar 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 289 af 7. 10. 1989, s. 1 .
(2) EFT nr. L 206 af 16. 8 . 1996, s. 25.
(3) EFT nr. L 362 af 11 . 12. 1992, s. 41 .

h) EFT nr. L 177 af 28. 7. 1995, s. 32.
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Nr. L 22/ 19

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 123/97
af 23. januar 1997

om ændring af bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af geogra
fiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i forord
ning (EØF) nr. 2081/92
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2081 /92
af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser
og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og

nr. 2081 /92, fra datoen for de pågældende landes tiltræ
den; visse af de betegnelser, som disse medlemsstater har
meddelt, er i overensstemmelse med artikel 2 og 4 i
nævnte forordning og bør derfor registreres;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Geografiske
Betegnelser og Oprindelsesbetegnelser —

levnedsmidler ('), særlig artikel 17, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

For visse betegnelser, som medlemsstaterne har meddelt

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

iCommissionen i henhold til artikel 1 7 i forordning (EØF)
nr. 2081 /92, blev medlemsstaterne anmodet om at

indsende visse yderligere oplysninger, så det kan sikres, at
de pågældende betegnelser er i overensstemmelse med
artikel 2 og 4 i nævnte forordning; undersøgelsen af disse
yderligere oplysninger har nu vist, at betegnelserne er i
overensstemmelse med ovennævnte artikler; de skal derfor

registreres og tilføjes i bilaget til Kommissionens forord
ning (EF) nr. 1 107/96 (2), ændret ved forordning (EF) nr.
1263/96 (3);

som følge af tre nye medlemsstaters tiltræden regnes
fristen på seks måneder, jf. artikel 17 i forordning (EØF)

Artikel 1

Bilaget til forordning (ÉØF) nr. 1107/96 kompletteres
med betegnelserne i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggø
relsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . januar 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

C ) EFT nr. L 208 af 24. 7. 1992, s. 1 .
(2) EFT nr. L 148 af 21 . 6. 1996, s. 1 .
3 EFT nr. L 163 af 2. 7. 1996, s. 19.

Nr. L 22/20
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BILAG

A. PRODUKTER I TRAKTATENS BILAG II TIL KONSUM

Kødprodukter
DEUTSCHLAND

— Ammerländer Dielenrauchschinken/Ammerländer Katenschinken (BGB)
— Ammerländer Schinken/Ammerländer Knochenschinken (BGB)
— Schwarzwälder Schinken (BGB)
Ost
DEUTSCHLAND

— Allgauer Bergkåse (BOB)
— Allgauer Emmentaler (BOB)(')
— Altenburger Ziegenkäse (BOB)
OSTERREICH

— Gailtaler Almkäse (BOB)
Olivenolie :
ITALIA

— Riviera Ligure (BOB)

Frugt, grøntsager og korn
ELLAS

— Kirsebær

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου (Kerasia Tragana Rodochoriou) (BOB)
— Spiseohven

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου (Konservolia Piliou Volou) (BOB)(2)
SUOMI FINLAND

— Kartoffel

Lapin Puikula (BOB)

Fersk fisk og ferske bløddyr og krebsdyr samt varer på basis af . . .
UNITED KINGDOM

— Whitstable Oysters (BGB)
B. LEVNEDSMIDLER SOM OMHANDLET I BILAG I TIL FORORDNING (EØF) Nr. 2081/92

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer
DEUTSCHLAND

— Aachener Printen (BGB)

Vegetabilske carbohydratgummier og naturharpikser
ELLAS

— Τσίκλα Χίου (Tsikla Chiou) (BOB)
— Μαστίχα Χίου (Masticha Chiou) (BOB)
C. LANDBRUGSPRODUKTER, DER ER OMHANDLET I BILAG II TIL FORORDNING (EØF)
Nr. 2081 /92
Æteriske olier
ELLAS

— mastiksolie

Μαστιχέλαιο Χίου (Mastichelaio Chiou) (BOB)

(') Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet »Emmentaler«.
(2) Der er ikke ansøgt om beskyttelse af navnet » Πηλίου « (piliou).
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Nr. L 22/21

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 124/97
af 23 . januar 1997

om

berigtigelse

af

forordning (EF) nr.
116/97
af landbrugsomregningskurserne

om

fastsættelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

en kontrol har afsløret, at der har indsneget sig en fejl i

FÆLLESSKABER HAR —

bilaget til nævnte forordning; forordningen bør derfor
berigtiges —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3813/92
af 28 . december 1992 om den regningsenhed og de
omregningskurser, der skal anvendes i den fælles land
brugspolitik ('), senest ændret ved forordning (EF) nr.
150/95 (2), særlig artikel 3, stk. 2, og artikel 12, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Bilagene til forordning (EF) nr. 116/97 affattes som
angivet i bilagene til nærværende forordning.
Artikel 2

ud fra følgende betragtninger:
Landbrugsomregningskurserne blev fastsat ved Kommis
sionens forordning (EF) nr. 11 6/97 (3);

Denne forordning træder i kraft den 24. januar 1997.
På anmodning af den berørte part anvendes den fra den
23 . januar 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . januar 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
(2) EFT nr. L 22 af 31 . 1 . 1995, s. 1 .
3 EFT nr. L 20 af 23 . 1 . 1997, s. 32.

Nr. L 22/22
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BILAG L

Landbrugsomregningskurser
1 ECU =

40,2861
7,49997
1,95423

311,761
198,202
6,61023
6,02811
2,19514
0,778173
1 973,93
13,7482
165,198

8,64446
0,768177

belgiske og
luxembourgske francs
danske kroner

tyske mark
græske drakmer
portugisiske escudos
franske francs
finske mark

nederlandske gylden
irske pund
italienske lire

østrigske schilling
spanske pesetas
svenske kroner

pund sterling

BILAG LL

Forudfastsatte og justerede landbrugsomregningskurser

Tabel A

1 ECU =

38,7366
7,21151
1,87907
299,770
190,579
6,35599
5,79626
2,11071
0,748243
1 898,01
13,2194
158,844
8,31198
0,738632

belgiske og
luxembourgske francs

Tabel B

1 ECU =

41,9647

belgiske og
luxembourgske francs

danske kroner

7,81247

danske kroner

tyske mark
græske drakmer
portugisiske escudos

2,03566

tyske mark
græske drakmer
portugisiske escudos

franske francs
finske mark

nederlandske gylden
irske pund
italienske lire

østrigske schilling
spanske pesetas
svenske kroner

pund sterling

324,751

206,460
6,88566
6,27928
2,28660
0,810597
2 056,18
14,3210
172,081

9,00465
0,800184

franske francs
finske mark

nederlandske gylden
irske pund
italienske lire

østrigske schilling
spanske pesetas
svenske kroner

pund sterling
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Nr. L 22/23

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 125/97

af 23. januar 1997
om ændring af forordning (EØF) nr. 1627/89 om opkøb af oksekød ved licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68
af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for
oksekød ('), senest ændret ved forordning (EF)

tion til de opkøb, der er nødvendige for at sikre en
rimelig markedsstøtte, fører til, på grundlag af de noterin
ger, som Kommissionen har kendskab til, i overensstem
melse med bilagene til nærværende forordning, at ændre
listen over medlemsstater eller områder af en medlems

stat, hvor licitationen indledes, samt af de kvalitetsgrup
per, der kan omfattes af interventionsopkøb—

nr. 2222/96 (2), særlig artikel 6, stk. 7, og
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

ud fra følgende betragtninger:

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 1627/89 af 9 .
juni 1989 om opkøb af oksekød ved licitation (3), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 36/97 (4), blev der indledt
opkøb ved licitation i visse medlemsstater eller områder af
en medlemsstat for visse kvalitetsgrupper;

Artikel 1

Bilaget til forordning (EØF) nr. 1627/89 erstattes med
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2

anvendelsen af artikel 6, stk. 2, 3 og 4, i forordning (EØF)
nr. 805/68 samt nødvendigheden af at begrænse interven

Denne forordning træder i kraft den 27. januar 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . januar 1997.

På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 24.
(2) EFT nr. L 296 af 21 . 11 . 1996, s. 50.
(3) EFT nr. L 159 af 10. 6. 1989, s. 36.
4 EFT nr. L 8 af 11 . 1 . 1997, s. 5 .
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —

BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado
1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89
Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1 , stk. 1 i forordning (EØF) nr. 1627/89
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen
Κράτη μέλη η περιοχες κρατών μελών και ομάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 ( 1 ) of
Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1 er
paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89
Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n . 1627/89

In artikel 1 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een
Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n? 1 do
artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat
laaturyhmåt
Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr
1627 / 89

Estados miembros o regiones
de Estados miembros

Categoría A

Categoría C

Medlemsstat eller region

Kategori A

Kategori C

Mitgliedstaaten oder Gebiete
eines Mitgliedstaats

Kategorie A

Kategorie C

Κατηγορία A

Κατηγορία t

Category A

Category C

Catégorie A

Catégorie C

Categoria A

Categoria C

Categorie A

Categorie C

Categoria A

Categoria C

Κράτος μέλος ή περιοχές
κράτους μέλους
Member States or regions
of a Member State

États membres ou régions
d' États membres

Stati membri o regioni
di Stati membri

Lid-Staat of gebied
van een Lid-Staat

Estados-membros ou regiões
de Estados-membros

Jäsenvaltiot tai alueet
Medlemsstater eller regioner
S

België/Belgique
Danmark

Deutschland
France

Ireland

Osterreich

Portugal
Suomi
Sweden

Great Britain

Northern Ireland

E

Luokka A

Luokka C

Kategori A

Kategori C

U

R

O

U

R

O
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Nr. L 22/25

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 126/97
af 23 . januar 1997

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse
frugter og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved

FÆLLESSKABER HAR —

import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er
anført i nævnte forordnings bilag;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste

under henvisning til Kommissionens forordning (EF)
nr. 3223/94 af 21 . december 1994 om gennemførelsesbe
stemmelser til importordningen for frugt og grøntsager ('),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2375/96 (2), særlig

importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i
bilaget til nærværende forordning —

artikel 4, stk. 1 ,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

under henvisning til Rådets forordning (EØF)
nr. 3813/92 af 28 . december 1992 om den regningsenhed

og de omregningskurser, der skal anvendes i den fælles
landbrugspolitik (3), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 1 50/95 (4), særlig artikel 3, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af
gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i
forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i
tabellen i bilaget.
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. januar 1997.

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

Udfærdiget i Bruxelles, den 23 . januar 1997.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(') EFT nr. L 337 af 24. 12. 1994, s. 66.
(2) EFT nr. L 325 af 14. 12. 1996, s. 5.
(3) EFT nr. L 387 af 31 . 12. 1992, s. 1 .
4 EFT nr. L 22 af 31 . 1 . 1995, s. 1 .

Nr. L 22/26

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

24. 1 . 97

BILAG

til Kommissionens forordning af 23. januar 1997 om faste importværdier med henblik på
fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(ECU/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (')

0702 00 15

052

204

41,9
43,8
105,3
37,5
170,2
79,7
114,3
181,3
134,7
143,4
151,8
151,8
121,9
132,6

999

127,3

052

052

47,3
44,5
46,8
31,3
27,3
64,5
56,9
45,5
57,4

204

68,5

624

54,9
60,3

204
212

404

I

624
999

0707 00 10

052
053

068
999

0709 10 10

220
999

0709 90 71

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09

052

204

212
220

448

600
624
999

0805 20 11

Fast

importværdi

999

0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17,
0805 20 19

512

48,0
83,2
77,6
85,2
45,2
67,8
77,5
70,5
77,4
75,1
54,8
40,1
85,9
84,9
47,7
98,2
68,6
126,9
42,5
108,1
79,1

624

74,0

999

86,1

052
204

400

624
662
999

0805 30 20

052

528

600
999

0808 10 51 , 0808 10 53, 0808 10 59

060
064
400
404

720

728
999

0808 20 31

052

064
400

\

(<) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 68/96 (EFT nr. L 14 af 19. 1 .
1996, s. 6). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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Nr. L 22/27

II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 8. januar 1997
om et koordineret program for offentlig kontrol med levnedsmidler for året
1997

(97/77/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER,

som henviser til traktaten om oprettelse
Europæiske Fællesskab,

af Det

som henviser til Rådets direktiv 89/397/EØF af 14. juni
1989 om offentlig kontrol med levnedsmidler ('), særlig
artikel 14, stk. 3 ,

som har hørt Det Stående Udvalg for Levnedsmidler, og

1 . Prøvehyppigheden er endnu ikke blevet fastsat, men
medlemsstaterne bør sikre, at der tages tilstrækkeligt
mange prøver til, at der kan opnås et overblik over
situationen i de enkelte medlemsstater. Der vil blive

stillet forslag om analysemetoder.

2. Medlemsstaterne bør indsende de ønskede oplysninger
under anvendelse af noteringsarkene i bilaget for at
øge sammenligneligheden af resultaterne .

som tager følgende i betragtning:
For at det indre marked kan fungere korrekt, er det
nødvendigt at tilrettelægge koordinerede levnedsmiddel
kontrolprogrammer på fællesskabsniveau;

disse programmer skal lægge vægt på overholdelse af
fællesskabsretten, beskyttelse af befolkningens sundhed,

forbrugerinteresser og loyal handelspraksis;
samtidig gennemførelse af nationale programmer og
koordinerede programmer kan give oplysninger og erfa
ring, som kan danne grundlaget for fremtidige kontrolak
tiviteter,

3 . Aflatoksiner i krydderier

Krydderier, navnlig peber, chiliprodukter, muskatnød
og paprikapulver, kan indeholde aflatoksiner i for store
mængder på grund af fremstillings- og oplagringsfor
hold. Artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 (2)
forbyder salg af levnedsmidler med for store mængder
forurenende stoffer set ud fra hensynet til den offent
lige sundhed, navnlig ud fra et toksikologisk
synspunkt. De fleste medlemsstater har specifikke
bestemmelser for aflatoksinindholdet i denne type
produkter.

HENSTILLER :

at medlemsstaterne i 1997 tager prøver og foretager labo
ratorieanalyser af:

a) aflatoksiner i krydderier
b) forurening af levnedsmidler, der er beregnet til menne
sker, der lider af fødevareallergi eller af overfølsomhed.
(■) EFT nr. L 186 af 30. 6. 1989, s. 23.

Formålet med denne del af programmet er at under
søge, i hvor høj grad aflatoksinniveauet i disse
produkter overskrider de nationale grænseværdier.
Undersøgelsen skal også identificere retsgrundlaget for
kassering i de enkelte medlemsstater. Analysemeto
derne skal kunne påvise aflatoksinniveauer i prøver
ned til mindst et Hg/kg.
(2) EFT nr. L 37 af 13. 2. 1993, s. 1 .

Nr. L 22/28
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4. Forurening af levnedsmidler, der er beregnet til
mennesker, der lider af fødevareallergi eller af
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markedet i medlemsstaterne, bør der kun tages prøver
af fødevarer, der ikke indeholder mælk/mælkeprotein,

overfølsomhed

laktose, æg eller gluten .

Levnedsmidler, der ved mærkning eller i forbindelse
med markedsføringer påberåber sig, at der ikke findes
f.eks. visse proteiner deri, kan udgøre en sundhedsfare
for mennesker, der lider af fødevareallergi eller overføl

Projektrapport: Noteringsark

somhed, hvis disse levnedsmidler forurenes med denne

særlige ingrediens. Selv meget små mængder kan være
fatale . Ved artikel 2 i Rådets direktiv 79/ 112/EØF (') er
det fastsat, at mærkning og reklame ikke må kunne
vildlede køberen, navnlig hvad angår levnedsmidlets
sammensætning. Hensigten med dette element i
programmet er at undersøge medlemsstaternes hånd
hævelsesforanstaltninger, hvis der konstateres forure
nede fødevarer på markedet.
Anvendelsesområde

Enhver type fødevarer, som påberåber sig, at de ikke
indeholder en bestemt ingrediens. I betragtning af den
type fødevarer af denne art, som oftest udbydes på

(') EFT nr. L 33 af 8. 2. 1979, s. 1 .

Antallet af forurenede fødevarer og producenter/impor
tører heraf samt oplysninger om håndhævelsesaktioner

bør anføres. Hvis den pågældende foranstaltning er
betinget af mængden af det konstaterede forurenende
stof, bør maksimumstærsklen oplyses.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8 . januar 1997.

På Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

μα/kg

Mg/kg

pg/kg

\
\

\

( pg/kg )
( Mg/kg )

Maksimalværdi

Kasserede stikprøvers oprindelse, hvis denne kendes:

Andre enkeltheder, indikationer, vanskeligheder:

( pg/kg )

Grænseværdi eller vejledende værdi for kassering

Analysemetode (reference: faglitteratur, skriftlig standard osv.; beskrivelse af proceduren i nøgleord; grænse for påvisning og bestemmelse) (hvis forskellig fra den foreslåede metode):

Retsgrundlag for kassering:

G2

G1

pg/kg

påvist

( pg/kg )

positive prøver

Europæiske

B2

B1

Aflatoksin

> 50

10-50

2 -< 10

Median for

positive prøver

Gennemsnit for

De

< 2

Antal prøver

|

ikke

Samlet antal kasserede prøver:

DA

Samlet antal analyserede prøver:

Medlemsstat :

|

Peber

Tabel 1.1

1 . AFLATOKSINER I KRYDDERIER

BILAG
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Fællesskabers Tidende
Nr.

L 22/29

( Mg/kg )

Kasserede stikprøvers oprindelse, hvis denne kendes:

Andre enkeltheder, indikationer, vanskeligheder:

Analysemetode (reference: faglitteratur, skriftlig standard osv,; beskrivelse af proceduren i nøgleord; grænse for påvisning og bestemmelse) (hvis forskellig fra den foreslåede metode):

( Mg/kg )

( pg/kg )

Grænseværdi eller vejledende værdi for kassering

Europæiske

Retsgrundlag for kassering:

G2

G1

( pg/kg )

Maksimalværdi

De

B2

Mg/kg

pg/kg

μα/kg

MØ/kg

påvist

positive prøver

|

B1

Aflatoksin

> 50

10-50

2 -< 10

< 2

Median for

positive prøver

Gennemsnit for

DA

ikke

Antal prøver

Chili og chilipulver

l

Samlet antal kasserede prøver:

Samlet antal analyserede prøver:

L 22/30

Tabel 1.2

Medlemsstat :

Nr.

Fællesskabers Tidende
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Mg/kg

pg/kg

\

\
\
\

( pg/kg)

positive prøver

( W/kg)

Median for

positive prøver

Gennemsnit for

\

(Mfl/kg)

Maksimalværdi

Kasserede stikprøvers oprindelse, hvis denne kendes:

Andre enkeltheder, indikationer, vanskeligheder:

( Mfl/kg )

Grænseværdi eller vejledende værdi for kassering

Analysemetode (reference: faglitteratur, skriftlig standard osv.; beskrivelse af proceduren i nøgleord; grænse for påvisning og bestemmelse) (hvis forskellig fra den foreslåede metode):

Retsgrundlag for kassering:

G2

G1

pg/kg

> 50

10-50

De

B2

Mg/kg

påvist

2 -< 10

|

B1

Aflatoksin

< 2

DA

ikke

Antal prøver

Medlemsstat:

1

Samlet antal kasserede prøver:

Samlet antal analyserede prøver:

Muskatnød

Tabel 1.3

24 . 1 . 97

Europæiske Fællesskabers Tidende
Nr.
L 22/31

pg/kg

Mg/kg

> 50

I
I

( pg/kg )

positive prøver
( MQ/kg )

Median for

positive prøver

Gennemsnit for

I
I

( pg/kg )

Maksimalværdi

Kasserede stikprøvers oprindelse, hvis denne kendes:

Andre enkeltheder, indikationer, vanskeligheder:

( pg/kg )

Grænseværdi eller vejledende værdi for kassering

Analysemetode (reference: faglitteratur, skriftlig standard osv.; beskrivelse af proceduren i nøgleord; grænse for påvisning og bestemmelse) (hvis forskellig fra den foreslåede metode):

Retsgrundlag for kassering:

G2

G1

pg/kg

10-50

De

B2

pg/kg

påvist

2 -< 10

[

B1

Aflatoksin

< 2

DA

ikke

Antal prøver

l

Samlet antal kasserede prøver:

Medlemsstat :

L 22/32

Samlet antal analyserede prøver:

Paprikapulver

Tabel 1.4

Nr.

Europæiske Fællesskabers Tidende
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overskridelse

kontrolleret

I

ingredienser

I

C)
(2)

advarsel

(3)

advarsel

bedre

(4 )

påkrævet

firmaet

egenkontrol i

I

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

[*) Kommentarer til de trufne foranstaltninger, eventuelt angivelse af maksimumstærskel ( mg/kg), hvis sanktioner er betinget af mængden af det konstaterede forurenende stof.

uden gluten

uden æg

uden laktose

mælkeproteiner

uden mælk/

afprøvet

ingen

skriftlig

(5)

salg

forbud mod

(6)

administrativ
straf

(7)

retsforfølgning

I

\
\

I

(8)

andet

Europæiske

indeholdende
disse

mundtlig

Antal

med produkter

Trufne foranstaltninger (*)

Antal

producenter/importører

De

Antal produkter

|

Sagsopfølgninger, hvor ovennævnte ingredienser blev konstateret

Samlet antal producenter/importører af produkter, hvor ovennævnte ingredienser blev konstateret:

Samlet antal produkter, hvor ovennævnte ingredienser blev konstateret:

DA

Samlet antal involverede producenter/importører:

|

Samlet antal afprøvede produkter:

Medlemsstat:

Undersøgelse af produkter, der påberåber sig ikke at indeholde en eller flere af følgende ingredienser eller bestanddele : mælk/mælkeproteiner, laktose , æg eller gluten

Tabel 2.1

2 . FORURENING AF LEVNEDSMIDLER , DER ER BEREGNET TIL MENNESKER , DER LIDER AF FØDEVAREALLERGI ELLER AF OVERFØLSOMHED
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Fællesskabers Tidende
Nr .
L 22/33

Nr. L 22/34

[ DA
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Tabel 2.2

Medlemsstat:

Anvendte analysemetoder

Mælk/mælkeproteiner

Laktose

Æg

Gluten

Yderligere kommentarer:
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Nr. L 22/35

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 14. januar 1997

om bemyndigelse af medlemsstaterne til undtagelsesvis at indrømme undta
gelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for planter af Vitis L.,
dog ikke frugter, med oprindelse i Kroatien eller Slovenien
(EØS-relevant tekst)

(97/78/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

FÆLLESSKABER HAR —

Artikel 1

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 77/93/EØF af 21 .
december 1976 om foranstaltninger mod indslæbning i
Fællesskabet af skadegørere på planter eller plantepro
dukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet ('),
senest ændret ved Kommissionens direktiv 96/78/EF (2),
særlig artikel 14, stk. 1 ,
under henvisning til anmodning fra Italien, og
ud fra følgende betragtninger:

1 . Medlemsstaterne bemyndiges til for planter af Vitis
L., dog ikke frugter, med oprindelse i Kroatien eller
Slovenien, på de i stk. 2 angivne betingelser at indrømme
undtagelser fra artikel 4, stk. 1 , i direktiv 77/93/EØF med
hensyn til de forbud, der henvises til i del A, punkt 15, i
direktivets bilag III.
2.

Følgende særbetingelser skal være opfyldt:

a) Planterne skal bestå af formeringsmateriale i form af
sovende øjne af nedenstående sorter:
— Babic
— Plavaz Mali

Ifølge direktiv 77/93/EØF må planter af Vitis L., dog ikke
frugter, med oprindelse i tredjelande principielt ikke føres
ind i Fællesskabet;

— Plavina

— Debit
— Kue

indførsel vil finde sted i en begrænset tid, således at speci
aliserede planteskoler kan opformere disse planter i EF,
hvorefter de vil blive genudført til Kroatien eller Slove
nien;

med hensyn til sådan indførsel til EF fremgår det af
oplysninger, den pågældende medlemsstat har givet, at

planter af Vitis L. kan dyrkes i Kroatien og Slovenien
under tilfredsstillende sundhedsbetingelser, og at der ikke

er nogen kilder til indslæbning af eksotiske sygdomme,
der angriber planter af Vitis L.;
der bør derfor bemyndiges til en undtagelse i en

begrænset tid, forudsat at der stilles særlige betingelser, og
uden at dette berører Rådets direktiv 68/ 193/EØF (3),
senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og
Sveriges tiltrædelse;

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i over
ensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for
Plantesundhed —

C) EFT nr. L 26 af 31 . 1 . 1977, s. 20 .
O EFT nr. L 321 af 12. 12. 1996, s. 20.
(3) EFT nr. L 93 af 17. 4. 1968, s. 15.

— Marastina
— Gilovca
— Zlatarica
— Biastina

— Krvatica .

b) De sovende øjne skal være bestemt til podning i EF i
virksomheder som omhandlet i litra h) på podestam
mer, der er produceret i EF.
c) De sovende øjne, der er bestemt for EF, skal være :
— indsamlet fra formeringsmateriale dyrket på
vinmarker, som er officielt registreret. Listerne over
registrerede vinmarker skal stilles til rådighed for
de medlemsstater, der gør brug af undtagelsen, og
for Kommissionen senest den 15. januar 1997.
Listerne skal omfatte navn(e) på sorterne, antallet af

rækker tilplantet med disse sorter og antallet af
planter pr. række for hver af disse vinmarker,
såfremt de anses for egnet til forsendelse til EF i
1997 på de i denne beslutning givne betingelser
— forsvarligt emballeret, og emballagen skal være
gjort genkendelig ved mærkning, således at den
registrerede planteskole og sorten kan identificeres

Nr. L 22/36
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— ledsaget af et plantesundhedscertifikat udstedt i
Kroatien eller Slovenien i henhold til artikel 7 i

direktiv 77/93/EØF på grundlag af den i
direktivets artikel 6 fastsatte undersøgelse, og de
skal navnlig være fri for følgende skadegørere:
— Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)
— Xylophilus ampehnus (Panagopoulos) Willems

— navn

og adresse
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pa

de

virksomheder,

der

omhandles i litra h), hvor de sovende øjne vil blive
podet og/eller de podede planter senere vil blive
udplantet.

På indførselstidspunktet skal importøren bekræfte
oplysningerne i ovennævnte forhåndsmeddelelse .

et al .

— Grapevine Flavescene doree MLO

— Xylella fastidiosa (Well et Raju)

Importøren skal, inden de sovende øjne føres ind,
underrettes officielt om betingelserne i litra a), b), c),
d), e), f), g), h), i) og j).

— Trechispora bnnkmannii (Bresad.) Rogers
— Tobaknngpletvirus
— Tomatringpletvirus

— Blåbærbladpletvirus
— Ferskenrosettemosaikvirus.

h) De sovende øjne må kun podes på podestammer, og
det podede materiale efterfølgende udplantes, i virk
somheder, hvis navn, adresse og beliggenhed er blevet
meddelt de førnævnte ansvarlige officielle organer i
den medlemsstat, hvor virksomhederne er beliggende,
af den person, som har til hensigt at anvende de
sovende øjne, der er blevet ført ind i henhold til denne

Certifikatet skal i rubrikken »Supplerende erklæ
ring« være forsynet med angivelsen : »Denne
sending opfylder betingelserne i beslutning 97/78/
EF«.

d) Den officielle planteværnstjeneste i Kroatien eller
Slovenien skal drage omsorg for, at de sovende øjne
kan identificeres fra det tidspunkt, de indsamles, som
omhandlet i litra c), første led, indtil tidspunktet for
pålæsning for at blive udført til EF.

e) Kontrol i henhold til artikel 12 i direktiv 77/93/EØF
skal foretages af de i nævnte direktiv omhandlede offi
cielle ansvarlige organer i de medlemsstater, der gør

brug af denne undtagelse, og i givet fald i samarbejde
med de omhandlede organer i den medlemsstat, hvor
de sovende øjne skal podes. Uden at kontrollen i
henhold til artikel 19a, stk. 3, andet led, første valgmu

lighed, derved tilsidesættes, skal Kommissionen træffe
beslutning om, i hvilket omfang kontrollen i henhold
til direktivets artikel 19a, stk. 3, andet led, anden valg
mulighed, skal integreres i kontrolprogrammet i
henhold til direktivets artikel 19a, stk. 5, litra c).

f) De sovende øjne skal føres ind via indgangssteder, der
med henblik på denne undtagelse er udpeget af en
medlemsstat, der gør brug af undtagelsen .

g) Inden de sovende øjne føres ind i Fællesskabet, skal
importøren i tilstrækkeligt god tid give de officielle
ansvarlige organer i indførselsmedlemsstaten medde
lelse om indførslen, og denne medlemsstat oplyser

derpå Kommissionen om indholdet af meddelelsen
med angivelse af:
— materialetype

— mængde

— den oplyste indførselsdato og bekræftelse af
indgangsstedet

beslutning; i tilfælde hvor pode- eller udplantnings
stedet er beliggende i en anden medlemsstat end den
medlemsstat, der gør brug af denne undtagelse, skal de
ansvarlige officielle organer i den medlemsstat, der gør
brug af undtagelsen, ved modtagelsen af ovennævnte
forhåndsmeddelelse fra importøren underrette de
ansvarlige officielle organer i den medlemsstat, hvor de

sovende øjne skal podes eller udplantes, med angivelse
af navn, adresse og beliggenhed for de virksomheder,
hvor materialet skal podes eller udplantes.
i) I de i litra h) omhandlede virksomheder:

— skal de sovende øjne håndpodes, og podede planter
skal derefter dyrkes på marker, der tilhører de i
litra h) omhandlede virksomheder og de skal
forblive der indtil de flyttes til et bestemmelsessted
uden for EF som omhandlet i litra j)
— skal de podede planter i den efter indførslen
følgende vækstperiode af de nævnte ansvarlige offi
cielle organer i de medlemsstater, hvor de podede
planter udplantes, på passende tidspunkter kontrol
leres visuelt for skadegørere eller symptomer forår
saget af en skadegører, for at bestemme de skade
gørere, der har forårsaget sådanne symptomer, fore
tages der passende undersøgelse af alle symptomer,
der er iagttaget ved den visuelle kontrol. Planter,
som ikke ved nævnte kontrol eller undersøgelse er
fundet fri for de skadegørere, der nævnes i litra c),
tredje led, skal straks destrueres.

j) Podede planter, der fremkommer ved vellykket
podning med de i litra a) omhandlede sovende øjne,
skal i 1998 flyttes til et bestemmelsessted uden for EF.
De nævnte ansvarlige officielle organer drager omsorg,
for at planter, der ikke flyttes, bliver officielt destrueret.
Der skal føres bøger, som er tilgængelige for Kommis
sionen, over antallene af vellykket podede planter, offi
cielt destruerede planter og solgte planter samt de
solgte planters bestemmelsesland.
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Artikel 2

Medlemsstaterne underretter de øvrige medlemsstater og
Kommissionen, hvis de gør brug af bemyndigelsen . Inden
den 1 . november 1997 tilsender de Kommissionen og de
øvrige medlemsstater oplysninger om de mængder, der er
ført ind i henhold til denne beslutning, sammen med en
udførlig teknisk rapport om den officielle undersøgelse,
der omhandles i artikel 1 , stk. 2, litra i). Desuden tilsender
eventuelle andre medlemsstater, hvor de sovende øjne
podes på podestammer, efter at de er ført ind, og hvor de
podede planter udplantes, inden den 1 . november 1997
Kommissionen og de øvrige medlemsstater en detaljeret
teknisk rapport om den officielle undersøgelse, der
omhandles i artikel 1 , stk. 2, litra i).
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hvor sendinger, der er ført ind i henhold til denne beslut

ning, ikke opfylder de heri fastsatte betingelser.
Artikel 4

Denne beslutning er gældende i tiden fra den 15. januar
1997 til den 30 . marts 1997. Den ophæves, såfremt det
fastslås, at betingelserne i artikel 1 , stk. 2, ikke er tilstræk
kelige til at hindre indslæbning af skadegørere eller ikke
er blevet opfyldt.
Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne .
Udfærdiget i Bruxelles, den 14. januar 1997.

Artikel 3

På Kommissionens vegne
Uden at dette berører artikel 14, stk. 3, i direktiv 77/93/
EØF, underretter de berørte medlemsstater Kom

Franz FISCHLER

missionen og de øvrige medlemsstater om alle tilfælde,

Medlem af Kommissionen

