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(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2164/98
af 5. oktober 1998
om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse bredspektrede
antibiotika med oprindelse i Indien og om endelig opkrævning af den midlertidige told
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2026/97
af 6. oktober 1997 om beskyttelse mod subsidieret import
fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske
Fællesskab (1) (i det følgende benævnt »grundforordningen«), særlig artikel 15,
under henvisning til forslag fra Kommissionen fremsat
efter høring af Det Rådgivende Udvalg, og

ning i henhold til artikel 11, stk. 6, i grundforordningen.
(4)

Visse importører og handlende, hvoraf en del ikke
tidligere havde givet sig til kende, reagerede efter
indførelsen af de midlertidige foranstaltninger.

(5)

Kommissionen fortsatte med at indhente og efterprøve oplysninger, som den anså for nødvendige
for at træffe en endelig afgørelse i sagen.

(6)

Parterne blev underrettet om de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det
påtænktes at anbefale indførelse af endelig udligningstold og endelig opkrævning af de beløb, for
hvilke der var stillet sikkerhed i form af midlertidig
told. Parterne blev også indrømmet en frist, inden
for hvilken de kunne fremsætte bemærkninger
efter ovennævnte underretning.

(7)

De mundtlige og skriftlige bemærkninger, der blev
fremført efter indførelsen af de midlertidige foranstaltninger og efter ovennævnte underretning, blev
gennemgået og blev om nødvendigt taget i betragtning ved den endelige afgørelse.

ud fra følgende betragtninger:
A. PROCEDURE
(1)

(2)

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1204/98 (2)
(i det følgende benævnt »forordningen om midlertidig told«), indførtes der en midlertidig udligningstold på importen til Fællesskabet af visse bredspektrede antibiotika med oprindelse i Indien, nemlig
amoxicillin trihydrat, ampicillin trihydrat og cefalexin, i løs vægt, henhørende under henholdsvis
KN-kode ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 og ex
2941 90 00.
Efter indførelsen af den midlertidige udligningstold
indgav de samarbejdsvillige indiske eksporterende
producenter, Kopran Ltd, Orchid Chemicals and
Pharmaceuticals Ltd, Ranbaxy Laboratories Ltd, og
Vitara Chemicals Ltd (i det følgende benævnt »de
indiske eksporterende producenter«), den indiske
regering og de klagende EF-producenter (i det
følgende benævnt »EF-erhvervsgrenen«) skriftlige
bemærkninger.
Alle ovennævnte parter anmodede i overensstemmelse med artikel 11, stk. 5, i grundforordningen
om at blive hørt, hvilket blev imødekommet.
De indiske eksporterende producenter og EFerhvervsgrenen fremførte også deres modstridende
synspunkter på et møde, som Kommissionen
havde arrangeret på EF-erhvervsgrenens anmod-

(1) EFT L 288 af 21. 10. 1997, s. 1.
(2) EFT L 166 af 11. 6. 1998, s. 17.

B. DEN PÅGÆDENDE VARE OG SAMME VARE
(8)

Ingen af de berørte parter fremsatte yderligere
bemærkninger eller fremlagde nye oplysninger i
tilknytning til de foreløbige resultater af undersøgelsen af spørgsmålet om definitionen af den
pågældende vare og samme vare, jf. betragtning
8-10 i forordningen om midlertidig told.

(9)

Kommissionen blev imidlertid underrettet om visse
fortolkningsproblemer i forbindelse med definitionen af udtrykket »i løs vægt«. Det viste sig, at de
antibiotika, der er omfattet af den midlertidige told,
tariferes i KN-kode 2941, fordi de ikke er i doseret
stand eller i former eller pakninger til detailsalg.
Ellers skulle de tariferes i KN-kode 3004. Det
besluttedes derfor at ændre denne definition. Den
foreliggende procedure omfatter følgelig visse bredspektrede antibiotika, nemlig amoxicillin trihydrat,
ampicillin trihydrat og cefalexin, ikke i doseret
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bilag I, litra i), og bilag II og III til grundforordningen.

stand eller i former eller pakninger til detailsalg,
henhørende under henholdsvis KN-kode ex
2941 10 10, ex 2941 10 20 og ex 2941 90 00.

C. SUBSIDIER

(12)

1. Passbook Scheme (PBS)
a) Ordningens art
(10)

Den indiske regering gjorde gældende, at denne
ordning, som er beskrevet i betragtning 15-23 i
forordningen om midlertidig told, var en tilladt
godtgørelsesordning, som omhandlet i bilag I, litra
i), og i bilag II og III til grundforordningen. Ifølge
bilag I, litra i), kræves det desuden ikke, at importerede materialer anvendes til eksportproduktion.

Den indiske regering henviste endvidere til, at der
forelå en kontrolprocedure baseret på »Standard
Input/Output norms«, som beskrevet i betragtning
18 i forordningen om midlertidig told. Disse
normer udstedtes for eksporterede varer, og der
fastsattes mængder af de råmaterialer, der normalt
skal importeres til fremstilling af én enhed af
færdigvaren. Den indiske regering gjorde gældende,
at ordningen var indført for at sikre, at der ikke
ydedes en for stor godtgørelse af importafgifter,
som foreskrevet i bilag I, litra i), og bilag II og III
til grundforordningen, og at Kommissionen
desuden havde lejlighed til at efterprøve alle
faktiske transaktioner for at fastslå, om der var ydet
for store godtgørelser.
Dette argument kan ikke godtages, da spørgsmålet
om en for stor godtgørelse kun opstår i forbindelse
med vurderingen af behørigt udformede godtgørelses- eller substitutionsgodtgørelsesordninger, og
det er fastlået, at PBS ikke er en godtgørelses- eller
substitutionsgodtgørelsesordning som omhandlet i

En af de indiske eksporterende producenter påpegede også, at der forelå en kontrolordning i kraft af
selve eksistensen af nævnte »Standard Input/Output
norms«, herunder i kravet om, at der for hver
eksporttransaktion skulle fremlægges dokumentation for materialeindholdet for at opnå en kredit.
Desuden skulle der fremlægges dokumentation
vedrørende produktionsprocessen for at opnå en vis
kreditsats, og der skulle fremlægges en eksporterklæring vedrørende de internationale materialepriser. Ordningen håndhævedes ved sanktioner i
tilfælde af overtrædelser af bestemmelserne. Afvisningen af nogle kreditanmodninger viste, at
ordningen anvendtes restriktivt.

Som anført ovenfor er spørgsmålet om, hvorvidt
reglerne for anvendelsen af PBS som helhed er
udformet således, at de kan betegnes som en
kontrolordning som omhandlet i bilag II og III i
grundforordningen, irrelevant, da ordningen generelt tillader transaktioner, der gør det klart, at den
falder uden for definitionen af en tilladt godtgørelsesordning.

Det fastsættes imidlertid klart i bilag I, litra i), at
importerede materialer enten skal forbruges i
produktionsprocessen for den eksporterede vare
(dvs. en godtgørelsesordning som omhandlet i bilag
II) eller de importerede materialer skal anvendes i
samme mængde og have de samme egenskaber og
karakteristika som materialer hidrørende fra hjemmemarkedet (dvs. en substitutionsgodtgørelsesordning som omhandlet i bilag III). Ifølge PBS kan der
faktisk toldfrit importeres varer, som ikke er materialer, der forbruges ved produktionen af eksportvarer eller anvendes i samme mængde og har de
samme egenskaber og karakteristika som de hjemmemarkedsmaterialer, der faktisk indgår i den
eksporterede vare. PBS anses derfor ikke for at være
en tilladt godtgørelses- eller substitutionsgodtgørelsesordning i henhold til grundforordningen.
(11)
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Under alle omstændigheder må det fastslås, at
ovennævnte »Standard Input/Output norms« kun
gør det muligt at fastsætte et teoretisk toldbeløb. En
kontrolordning skal baseres på faktiske transaktioner. Dette er ikke tilfældet for PBS, som ikke
omfatter en kontrol af mængden af de materialer,
der faktisk er indeholdt i den eksporterede vare,
men kun den faktiske internationale pris for en
teoretisk materialemængde, hvilket resulterer i et
teoretisk toldbeløb, for hvilket der indrømmes
kredit.

(13)

Den indiske regering gjorde endvidere gældende, at
fastsættelsen af »Standard Input/Output norms«
nøje svarer til forskrifterne i bilag I-III i grundforordningen. For det første var disse normer justeret
således, at der kunne opnås godtgørelse af basistolden, men ikke af særtold eller tillægstold, og for
det andet sikrede anvendelsen af den laveste internationale pris for standardmaterialer den forsigtigst
mulige beregning, som ikke åbner mulighed for en
for stor godtgørelse af importafgifter. På tilsvarende
måde påpegede en indisk eksporterende producent,
at kriterierne for fravigelse i artikel 2, stk. 1, litra a),
nr. ii), i grundforordningen, som anført i bilag III,
er opfyldt, og at Kommissionen ikke tog stilling til
spørgsmålet om »for stor tilbagebetaling«, navnlig
ved at vurdere i hvor høj grad »Standard Input/
Output norms« er relevante for dette spørgsmål.
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(14)

Hvad angår det første spørgsmål, skal det anføres,
at selve ordningen, som åbner mulighed for toldfri
import af andre varer end materialer, i sig selv
indebærer »for stor« eftergivelse og/eller »for stor
tilbagebetaling«. Den for store betaling skyldes, at
PBS åbner mulighed for toldfri import, som ikke
ville være mulig i henhold til tilladte godtgørelseseller substitutionsgodtgørelsesordninger, eftersom
toldtabet svarer til en indtægt, som staten giver
afkald på for al import under ordningen. Alene den
kendsgerning indebærer, at ordningen er udligningsberettiget.

(15)

Den indiske regering anfører endvidere, at kravet
om, at materialer skal »forbruges« i produktionsprocessen for den eksporterede vare (fodnote 1 til bilag
II til grundforordningen), også er opfyldt, når
beregningen af det importafgiftsbeløb, der skal
eftergives, er baseret på statistiske oplysninger om
de materialer, der normalt er nødvendige til fremstilling af de pågældende varer, dvs. de pågældende
»Standard Input/Output norms«, og er ikke
begrænset til de situationer, hvor alene de importerede materialer, der er nødvendige til fremstilling af
de eksporterede varer, importeres toldfrit under
ordningen.

(16)

Hvad angår dette andet argument skal det anføres,
at forskrifterne i bilag II og III om, at importerede
materialer i henhold til godtgørelsesordninger skal
indgå som en fysisk bestanddel, eller for så vidt
angår substitutionsgodtgørelsesordninger, skal
udgøre den samme mængde og have samme egenskaber og karakteristika som de importerede materialer, ikke kan opfyldes ved et teoretisk begreb, der
bygger på statistiske oplysninger, da det ikke har
nogen betydning for de faktiske transaktioner for
de pågældende selskaber. Det er også i modstrid
med den klare ordlyd i grundforordningen, hvor
der kræves, at de importerede materialer »indgår
som en fysisk bestanddel« i henhold til godtgørelsesordningen, og at de anvendes i samme mængde
og har de samme egenskaber og karakteristika som
de hjemmemarkedsmaterialer, der indgår i den
eksporterede vare.

(17)

Endelig gjorde den indiske regering gældende, at
den såkaldte »minimum value addition« (MVA) i
»Standard Input/Output norms« ikke indebærer, at
PBS er importsubstitutionssubsidier, da der ikke var
foreskrevet noget minimum for hjemmemarkedsmaterialer, og MVA kunne også opnås ved anvendelse af f.eks. importerede materialer.

L 273/3

Dette argument er ganske afgjort i modstrid med
den indiske regerings udtalelser om, at »Standard
Input/Output norms« er beregnet på grundlag af
alle materialer, der normalt importeres, men da
denne ordning allerede anses for udligningsberettiget på det grundlag, at den er betinget af eksportresultater som omhandlet i artikel 3, stk. 4, litra a), i
grundforordningen, er det ikke påkrævet nærmere
at undersøge spørgsmålet om importsubstitutionssubsidier.

(18)

Den indiske regering anførte, at fordelene ved PBS
ikke burde udlignes, da PBS var blevet ophævet pr.
31. marts 1997, og at kun et begrænset antal
selskaber fortsat kunne udnytte kreditter, de tidligere havde fået tildelt. Den indiske regering
henviste til artikel 17 i grundforordningen, hvori
fastsættes, at en udligningsforanstaltning kun
forbliver i kraft så længe og i det omfang, det er
nødvendigt for at modvirke udligningsberettigede
subsidier, som forvolder skade, og den henviste
endvidere til Fællesskabets hidtidige praksis. En af
de indiske eksporterende producenter gjorde ved
anvendelse af tilsvarende argumenter gældende, at
fordelene ved denne ordning ikke burde udlignes
efter 17 måneder fra den endelige tolds ikrafttræden, for på dette tidspunkt kunne ingen
kreditter udnyttes i henhold til PBS.

Som svar herpå skal det anføres, at selv om PBS er
blevet ophævet, kan selskaberne fortsat anmode om
kreditter under denne ordning for eksporttransaktioner, der fandt sted indtil den 31. marts 1997, og
de kan udnytte disse kreditter indtil den 31. marts
2001. Der vil derfor fortsat blive ydet betydelige
fordele i henhold til denne ordning indtil denne
dato, og der er tale om udligningsberettigede subsidier. Med hensyn til spørgsmålet om udligningsberettigelse for fordele, der opnås efter denne dato,
anses det princip, der er anført i grundforordningens artikel 5 for at gælde, dvs. at det udligningsberettigede subsidiebeløb skal beregnes udtrykt ved
den fordel, som det konstateres, at modtageren har
opnået i undersøgelsesperioden. Som anført af den
indiske regering ophævedes PBS i undersøgelsesperioden og afløstes af Duty Entitlement Passbook
Scheme (DEPBS), som også anses for udligningsberettiget. Da der fortsat vil blive opnået fordele i
fremtiden under DEPBS, anses det for påkrævet at
indføre foranstaltninger fastsat på grundlag af de
fordele, der opnåedes i undersøgelsesperioden både
på grundlag af PBS og DEPBS, fordi det som foreskrevet i artikel 17 i grundforordningen stadig vil
være nødvendigt at modvirke de udligningsberettigede subsidier, der forvolder skade.
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Den indiske regering fremlagde oplysninger om, at
ifølge en instruks i juli 1998 fra handelsministeriet
skal de relevante indiske myndigheder kun yde
Passbook-kreditter senest indtil den 30. september
1998, og ikke indtil den 31. marts 2001, som tidligere fastsat (jf. betragtning 18). Den indiske regering anmodede derfor om, at der blev taget hensyn
til denne udvikling ved fastlæggelsen af de endelige
undersøgelsesresultater.
Det fastslås, at eftersom PBS er blevet afløst af en
anden ordning, DEPBS (der også anses for en
udligningsberettiget subsidieordning), og da der
fortsat vil blive ydet fordele i fremtiden under
DEPBS, er det ikke rimeligt at se bort fra de
fordele, som eksportørerne opnåede under PBS i
undersøgelsesperioden. Der bør derfor indføres
foranstaltninger vedrørende fordele, der opnåedes i
undersøgelsesperioden under både PBS og DEPBS.

eftersom denne ordning kun omfattede et ubetydeligt subsidiebeløb i undersøgelsesperioden. Der vil
følgelig ikke blive indført foranstaltninger mod
fordele under denne ordning, og det er derfor ikke
nødvendigt at fastlægge endelige undersøgelsesresultater.

3. Duty Entitlement Passbook
(DEPBS) — efter-eksportbasis
(22)

b) Beregning af subsidiebeløbet
(20)

En indisk eksporterende producent gjorde
gældende, at Kommissionen under alle omstændigheder kun burde have benyttet debatposterne for de
pågældende varer ved beregningen af subsidiebeløbet, som omhandlet i artikel 7, stk. 2, i grundforordningen. Som et alternativ burde Kommissionen
have beregnet subsidiebeløbet ved at tillægge de
kreditter, der benyttedes til import af de råmaterialer, der benyttedes ved fremstilling af de pågældende varer minus den told, der var betalt ved
import af de råmaterialer, der benyttedes ved fremstilling af de pågældende varer.
Det skal som svar herpå anføres, at grundlaget for
beregningen af subsidiebeløbet må være den fulde
fordel, som modtageren opnåede i henhold til
ordningen, jf. artikel 5 i grundforordningen.
Fordelen er lig med størrelsen af den told, der ikke
er betalt, men som skulle have været betalt på al
import i undersøgelsesperioden, hvis importen ikke
havde fundet sted i henhold til ordningen. Denne
fordel skal fordeles på den samlede eksport i
samme periode, da den er betinget af de samlede
eksportresultater. Endvidere anses det af beregningshensyn ikke for hensigtsmæssigt at identificere og fradrage de materialer, der er importeret i
henhold til ordningen med henblik på fremstilling
af de pågældende varer, for når først det er fastslået,
at ordningen er udligningsberettiget, fastlægges
fordelen i henhold til ordningen på grundlag af de
indtægter, der er givet afkald på for al import.

2. Duty Entitlement Passbook
(DEPBS) — før-eksportbasis
(21)

Scheme

Den indiske regering gjorde gældende, at udligning
af fordelene ved DEPBS, som beskrevet i betragtning 28 og betragtning 38-40 i forordningen om
midlertidig told, indebar en overtrædelse af artikel
5 i grundforordningen, eftersom proceduren
indledtes i september 1997, dvs. inden for seks
måneder fra iværksættelsen af ordningen, som
indførtes i april 1997. Den indiske regering påstod,
at den undersøgelsesperiode, der valgtes, ifølge
denne artikel skulle slutte seks måneder forud for
indledningsdatoen.
Artikel 5 anses imidlertid ikke for at fastlægge en
forpligtelse til at vælge en undersøgelsesperiode,
som skal slutte seks måneder forud for tidspunktet
for indledningen af proceduren, men snarere en
minimumslængde for hele undersøgelsesperioden
(dvs. seks måneder); der er følgelig ikke tale om en
overtrædelse af artikel 5.

(23)

Den indiske regering gjorde også gældende, at de
indiske eksporterende producenter kunne have
benyttet sig af eftergivelse i form af en kontant
udbetaling for deres importerede materialer i stedet
for at benytte DEPBS. En sådan kontant udbetaling
kunne senere være benyttet til betaling af importafgifter på alle varer uden nogen form for restriktioner. Det påstås derfor, at betalingsmåden eller
-metoden ikke bør være afgørende for, om en
sådan eftergivelse var en udligningsberettiget subsidieydelse.
Dette argument må afvises. Det er i løbet af undersøgelsen hverken oplyst, at der foreligger en tilladt
ordning for kontant eftergivelse, og der er ikke
konstateret en sådan, og det var ikke muligt på et så
sent tidspunkt i proceduren nærmere at undersøge
dette forhold. Under alle omstændigheder må det
fastslås, at eftersom de indiske eksporterende
producenter har valgt at benytte sig af en udligningsberettiget ordning, er de derved opnåede
fordele udligningsberettigede.

Scheme

Det er ikke nødvendigt at tage stilling til argumenter, som den indiske regering fremførte vedrørende denne ordning, som er beskrevet i betragtning 28-34 i forordningen om midlertidig told,
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(24)

Den indiske regering anførte, at eftersom intet
selskab benyttede sig af denne ordning i undersøgelsesperioden, kunne der ikke blive tale om udligning.
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under denne ordning, følgelig ikke kan betragtes
som subsidier.

Det skal anføres, at da spørgsmålet om subsidier for
det ene ikke samarbejdsvillige selskab måtte afgøres
på grundlag af de bedste faktiske oplysninger, der
forelå, kunne der være opnået fordele under denne
ordning, som selskabet havde adgang til i undersøgelsesperioden. Da det således var fastslået, at
ordningen som sådan er udligningsberettiget, ansås
det pågældende selskab for at have modtaget
fordele i henhold til denne ordning, og beløbet
blev fastsat på grundlag af de bedste oplysninger,
der forelå.
(25)

(26)

Hvad angår denne påstand fremgår det af undersøgelsen, at et selskab for at kunne benytte sig af
EPCGS skal forpligte sig til at eksportere varer til
en vis værdi inden for en bestemt periode. Da
denne ordning således retligt er betinget af eksportresultater, dvs. at der ikke kan opnås nogen subsidieydelse uden forpligtelse til at eksportere varer,
anses den for at være specifik i henhold til artikel
3, stk. 4, litra a), i grundforordningen og er derfor
udligningsberettiget. På denne baggrund er spørgsmålet om, hvorvidt investeringsgoder udelukkende
anvendes til fremstilling af eksportvarer eller ej,
irrelevant.

Den indiske regering gjorde gældende, at eftersom
bilag II til grundforordningen ikke omfatter situationer, hvor eksport finder sted før import, som det
var tilfældet for DEPBS, var denne ordning ikke
udligningsberettiget.
Denne situation anses imidlertid for at være
omfattet af bilag II til grundforordningen. DEPBS
er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i
enten bilag II eller bilag III, eftersom en eksportør
ikke er forpligtet til toldfrit at importere varer, som
skal forbruges i produktionsprocessen eller materialer, som anvendes i samme mængde og har de
samme egenskaber og karakteristika som materialer
hidrørende fra hjemmemarkedet, og ordningen er
derfor udligningsberettiget.
Den indiske regering anførte også, at eksportøren
var forpligtet til at indarbejde de varer, der importeredes i henhold til DEPBS, i de eksporterede varer,
som anført i paragraf v) i »Indian Customs notice
No 34/97« af 7. april 1997.

(29)

Det anføres endvidere, at ordet »materialer« i litra i)
i bilag I (listen over eksempler på eksportsubsidier)
til grundforordningen også omfatter investeringsgoder, og at eftergivelse af told i henhold til denne
bestemmelse ikke i sig selv kan anses for at være en
subsidieydelse, medmindre der er tale om en for
stor eftergivelse.
Investeringsgoder er imidlertid ikke »materialer«
som omhandlet i grundforordningen, fordi de ikke
indgår som en fysisk bestanddel af de eksporterede
varer.

(30)

Denne bestemmelse vedrører imidlertid DEPBS på
før-eksportbasis, men ikke DEPBS på efter-eksportbasis, for hvilken det konstateredes, at der ikke
foreligger en sådan »betingelse om faktisk forbrug«.

Ifølge den indiske regering udsættes toldopkrævningen ved import af investeringsgoder under
denne ordning blot, indtil eksportøren har opfyldt
sin eksportforpligtelse. Under disse omstændigheder opstår spørgsmålet om statsindtægter, der
gives afkald på, og fordele for modtageren først ved
udgangen af den periode, for hvilken eksportørens
forpligtelse er gældende.
Det skal hertil anføres, at når et selskab anmoder
om tilladelse til at udnytte denne ordning og
dermed indgår en forpligtelse til at eksportere
varer, må det antages, at eksportforpligtelsen vil
blive opfyldt, og at der endeligt vil blive
indrømmet fritagelse for betaling af importafgifter.
Der må således hos de pågældende selskaber foreligge en forventning om, at de ikke skal betale told,
hvilket vil komme til udtryk i deres priser. At
antage noget andet, vil gøre ordningen meningsløs.
Det fastslås derfor, at staten giver afkald på
indtægter på tidspunktet for importen af investeringsgoderne, og at det pågældende selskab opnår
en fordel i form af ikke betalt told.

4. Export Promotion Capital Goods Scheme
(EPCGS)
(27)

L 273/5

Den indiske regering fremførte en række påstande
vedrørende Export Promotion Capital Goods
Scheme (EPCGS), som er beskrevet i betragtning
43-47 i forordningen om midlertidig told. Disse
påstande vedrører spørgsmålet om, hvorvidt
ordningen kan betragtes som en subsidieordning,
og hvorledes subsidiebeløbet skal beregnes.

a) Ordningens art
(28)

Det blev gjort gældende, at loven ikke indeholder
bestemmelse om, at investeringsgoder, der
indkøbes under denne ordning, udelukkende skal
anvendes til fremstilling af eksportvarer, og at fritagelsen for importafgifter for varer, der importeres

b) Beregning af subsidiebeløbet
(31)

Den indiske regering gjorde gældende, at den
afskrivningsperiode, som Kommissionen havde
benyttet i den foreløbige undersøgelse (dvs. ti år,
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denne ordning, ikke er forudset i Verdenshandelsorganisationens (WTO) aftale om subsidier og
udligningsforanstaltninger. Og det er heller ikke
Fællesskabets faste praksis at indregne et sådant
beløb ved beregningen af den samlede fordel for
selskaber, der benytter sig af sådanne subsidieordninger.

som nævnt i betragtning 50 i forordningen om
midlertidig told) er ukorrekt. Hvis Kommissionen
havde taget hensyn til den faktiske levetid for investeringsgoder, som fastsat i den indiske lovgivning,
og omkostningerne ved den bankgaranti, som
eksportøren skal forelægge for myndighederne ved
import af varer under denne ordning, ville de eventuelle fordele ved ordningen have været minimale.
Som svar på denne påstand fastsatte Kommissionen
som led i den foreløbige fastlæggelse af de faktiske
forhold den normale afskrivningsperiode for investeringsgoder i antibiotikaindustrien, dvs. 10 år, på
grundlag af oplysninger fra de samarbejdsvillige
indiske eksporterende producenter. Dette er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 7, stk.
3, i grundforordningen, hvori det fastsættes, at hvis
ydelsen af subsidier kan knyttes til erhvervelsen af
anlægsaktiver, beregnes det udligningsberettigede
subsidiebeløb ved at fordele beløbet over en
periode, der afspejler den normale afskrivningsperiode for sådanne aktiver inden for den pågældende
erhvervsgren. Det skal anføres, at der ikke er fremlagt dokumentation for en anden afskrivningsperiode for investeringsgoder i den farmaceutiske
industri end den periode på ti år, som
Kommissionen benyttede i forordningen om
midlertidig told. Hvad angår spørgsmålet om
eksportørens omkostninger ved den foreskrevne
bankgaranti i forbindelse med import af varer
under denne ordning, afvises dette krav, da de
pågældende samarbejdsvillige eksportører ikke har
fremsat et sådant krav om hensyntagen til disse
omkostninger som foreskrevet i artikel 7, stk. 1, i
grundforordningen. Kravet afvises derfor.

(32)
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Det skal med hensyn til dette krav anføres, at
renten indregnes for at afspejle fordelen for modtageren af ikke at måtte rejse et tilsvarende pengebeløb på kommercielle vilkår. Det fremgår således
klart af artikel 6 i grundforordningen, at udgangspunktet for beregningen af subsidiebeløbet er de
tilsvarende omkostninger ved at skaffe kapital på
markedsvilkår. Det er således Fællesskabets praksis
på dette område at indregne et beløb til dækning af
renter ved fastlæggelsen af de samlede fordele i
sådanne sager. Dette krav afvises derfor.
(34)

En indisk eksporterende producent gjorde
gældende, at de oplysninger, han havde meddelt
Kommissionen vedrørende importen af investeringsgoder, og som Kommissionens tjenestegrene
senere efterprøvede og benyttede som grundlag for
beregningen af den fordel, der var opnået af
EPCGS, indeholdt visse fejl. Efter indførelsen af de
midlertidige foranstaltninger fremlagde den pågældende indiske eksporterende producent nye oplysninger vedrørende visse importtransaktioner for
investeringsgoder og anførte, at der burde tages
hensyn til disse nye oplysninger ved den endelige
fastlæggelse af de faktiske omstændigheder.
Da de nye oplysninger ikke blev indgivet rettidigt
og ikke kunne efterprøves, må der i henhold til
artikel 28, stk. 3, i grundforordningen ses bort fra
dem.

Den indiske regering anfægtede, at Kommissionen
i forordningen om midlertidig told ved beregningen af subsidiebeløbet pr. enhed kun fordelte
fordelene ved denne ordning på eksportomsætningen. Det anførtes, at eftersom investeringsgoder,
der importeres under EPCGS, anvendes til fremstilling af varer både til eksport og til hjemmemarkedet, bør fordelene ved ordningen fordeles på den
samlede omsætning.

5. Export Processing Zones
Oriented Units (EOU)

(EPZ)/Export

a) Investeringsgoder
Det er imidlertid fastslået, at denne ordning er
betinget udelukkende af eksportresultater (jf.
betragtning 28). I overensstemmelse med artikel 7,
stk. 2, i grundforordningen anses det for rimeligt, at
fordelene ved denne ordning kun fordeles på
eksportomsætningen, eftersom subsidierne ydes på
grundlag af en vis værdi af vareeksporten i løbet af
en bestemt periode. Påstanden om, at fordelene ved
ordningen bør fordeles på den samlede omsætning,
afvises derfor.

(33)

Endelig gjorde den indiske regering gældende, at
indregningen af et beløb til dækning af renter, som
Kommissionen tog i betragtning for at beregne den
samlede fordel for de selskaber, der udnyttede

(35)

Med hensyn til importen af investeringsgoder i
henhold til EPZ/EOU-ordningen fremførte den
indiske regering de samme påstande som dem, der
er omhandlet i betragtning 29-34 vedrørende
EPCGS. Disse påstande afvises af samme grunde,
som anført i nævnte betragtninger.

(36)

Den indiske regering gjorde også gældende, at
investeringsgoder, der importeres under denne
ordning, som er beskrevet i betragtning 51-53 i
forordningen om midlertidig told, ikke fritages for
importafgifter i betragtning af, at de indføres i toldoplag. Toldbetalingen udsættes blot, indtil varerne
udtages af toldoplaget, og det vil ikke være korrekt
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digheder må de endelige undersøgelsesresultater
vedrørende denne ordning også fastlægges på
grundlag af de bedste faktiske oplysninger, der
foreligger, jf. artikel 28, stk. 1, i grundforordningen.
Med henblik på den endelige fastlæggelse af de
faktiske forhold anses det imidlertid for rimeligt at
basere disse undersøgelsesresultater på de oplysninger, der blev fremlagt af andre samarbejdsvillige
indiske eksporterende producenter vedrørende
andre ordninger (uden for bestemmelserne i
EPZ/EOU-ordningen), som på tilsvarende måde
åbner mulighed for toldfri import af råmaterialer
(nemlig PBS og DEPBS). Der blev i overensstemmelse hermed foretaget en passende justering af
subsidiebeløbet for den ene anerkendte EOU.

at anse dette for at være en situation, hvor der gives
afkald på statsindtægter. Det anførtes, at der ikke
ydes subsidier i betragtning af den definition af
subsidier, der er indeholdt i artikel 2 i grundforordningen, hvor det fastsættes, at der er tale om subsidier, hvis der bl.a. gives afkald på statsindtægter.
Til denne påstand skal anføres, at som det var
tilfældet for EPCGS forholder det sig sådan, at når
et selskab importerer investeringsgoder uden at
betale importafgifter, forventer selskabet, at det vil
opfylde sine eksportforpligtelser og forventer
følgelig ikke, at det skal betale sådanne importafgifter. Selskabet er således i stand til at lade disse
lavere omkostninger (dvs. ikke betalt told) komme
til udtryk i sine priser. Under disse omstændigheder har selskabet opnået en fordel, ved at staten
er rede til at give afkald på indtægter på importtidspunktet, fordi selskabet har forpligtet sig til at
opfylde visse eksportforpligtelser. Det fastslås
derfor, at på importtidspunktet for investeringsgoder, hvor toldopkrævningen udsættes, gives der
afkald på statsindtægter, og importselskabet opnår
en fordel i form af ikke betalt told. Ovennævnte
påstand afvises derfor.

L 273/7

(38)

Den indiske regering henviste også til den kendsgerning, at forekomsten af eksportforarbejdningszoner ikke er enestående for Indien. Princippet om
eksportforarbejdningszoner som sådan drages imidlertid ikke i tvivl; men det skal understreges, at det
konstateredes, at der fra de indiske eksportforarbejdningszoner, der er undersøgt som led i den
foreliggende sag, er ydet udligningsberettigede
subsidier til et indisk selskab, der eksporterer antibiotika.

b) Råmaterialer

(37)

Den indiske regering og en indisk eksporterende
producent gjorde gældende, at ordningen ikke er
en subsidieordning, eftersom råmaterialer, der
importeres uden betaling af importafgifter,
forbruges og indgår som en fysisk bestanddel i
varer, der fremstilles til eksport, hvilket er en situation, som er tilladt ifølge artikel 2, stk. 1, litra a), nr.
ii), i grundforordningen.
Som svar på dette argument skal det først påpeges,
at en anerkendt EOU, Orchid Chemicals and Pharmaceuticals Ltd., besvarede Kommissionens spørgeskema i den foreliggende procedure, men fremlagde ikke oplysninger under undersøgelsen, som
kunne efterprøves. For at træffe foreløbig afgørelse
måtte Kommissionen, da der ikke forelå sådanne
oplysninger, benytte sig af de bedste faktiske oplysninger, der forelå, med henblik på at beregne størrelsen af den fordel, som den pågældende EOUeksportør havde opnået i henhold til bestemmelserne i EPZ/EOU-ordningen om fritagelse for betaling af told på råmaterialer. Disse faktiske oplysninger ansås for at være de samlede selskabsdata
indeholdt i det reviderede regnskab over alle
indkøb af råmaterialer, eftersom det ikke var muligt
på grundlag af de oplysninger, der kunne efterprøves, at fastslå, om de råmaterialer, som dette
selskab importerede uden at betale importafgifter,
forbrugtes og indgik som en fysisk bestanddel i
varer fremstillet til eksport. Under disse omstæn-

6. Income Tax Exemption Scheme

(39)

Den indiske regering og en indisk eksporterende
producent gjorde gældende, at eftersom den selskabsskatteprocent, der er omhandlet i betragtning 5761 i forordningen om midlertidig told, er blevet
nedsat og har været lavere siden skatteåret 1996/
1997 (dvs. den periode, for hvilken Kommissionen
fastlagde sine foreløbige undersøgelsesresultater
vedrørende denne ordning), bør der nu tages
hensyn til den lavere sats ved beregningen af eventuelle fordele for de pågældende indiske eksporterende producenter.
Det anføres i den forbindelse, at det i artikel 5 i
grundforordningen fastsættes, at det udligningsberettigede subsidiebeløb skal beregnes udtrykt ved
den fordel, som det konstateres, at modtageren har
opnået i undersøgelsesperioden vedrørende subsidier. Som anført ovenfor beregnede Kommissionen
i forordningen om midlertidig told fordelen på
grundlag af skatteåret 1996/1997 (dvs. den 1. april
1996 til den 31. marts 1997), som er mest i overensstemmelse med undersøgelsesperioden. I dette
skatteår anvendtes der en selskabsskatteprocent på
43. I det følgende skatteår (dvs. fra den 1. april 1997
til den 31. marts 1998) nedsattes satsen til 35 %.
Eftersom en del af sidstnævnte skatteår falder inden
for undersøgelsesperioden for den foreliggende
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hensyn til disse nye oplysninger ved fastlæggelsen
af de endelige resultater.

procedure, anses det for rimeligt at foretage en pro
rata-beregning af de udligningsberettigede subsidiebeløb på grundlag af de to skatteprocenter, der var
gældende i undersøgelsesperioden. Der er i overensstemmelse hermed foretaget behørige justeringer af subsidiebeløbet for de selskaber, der
udnyttede denne ordning.

En anden indisk eksporterende producent fremlagde nye oplysninger vedrørende kravet om fritagelse for skat af eksportfortjeneste i henhold til
Section 80HHC i den indiske indkomstskattelov.
Da disse nye oplysninger ikke er fremlagt rettidigt
og ikke kan efterprøves, må der i henhold til artikel
28, stk. 3, i grundforordningen ses bort herfra, og
begge krav må afvises.

(40)

(41)

Den indiske regering gjorde også gældende, at
Kommissionen ved fastlæggelsen af de foreløbige
undersøgelsesresultater havde krænket Fællesskabets hidtidige praksis samt både WTO-aftalen om
subsidier og udligningsforanstaltninger og grundforordningen ved at tillægge et beløb til dækning af
renter ved beregningen af de samlede fordele, som
opnåedes af de selskaber, der benyttede sig af
denne ordning. Ved vurderingen af ordningen
ansås det skattebeløb, som et selskab ikke betalte i
det skatteår, det nærmest svarende til undersøgelsesperioden, for at være den rimeligste indikator for
den fordel, som det pågældende selskab opnåede i
henhold til ordningen. Dette beløb anses for at
være lig med et engangstilskud, som et selskab kan
opnå i undersøgelsesperioden. Dette tilskud
tillægges et beløb til dækning af renter af de
grunde, der er omhandlet i betragtning 34, og
ovennævnte krav afvises følgelig.

En indisk eksporterende producent anførte, at de
oplysninger, han havde meddelt Kommissionen
vedrørende kravet om fritagelse for indkomstskat i
henhold til Section 80HHC i indkomstskatteloven,
indeholdt visse fejl. Oplysningerne efterprøvedes af
Kommissionens tjenestegrene og dannede derefter
grundlag for beregningen af den fordel, der var
opnået under denne ordning. Den pågældende
indiske eksporterende producent har nu fremlagt
nye oplysninger vedrørende kravet om fritagelse for
indkomstskat, og har anmodet om, at der tages

(42)

En indisk eksporterende producent gjorde også
gældende, at eftersom den indiske indkomstskattelov åbner mulighed for betaling af skat i kvartalsrater, bør der tages hensyn hertil, når der tillægges
renter for at beregne størrelsen af den samlede
fordel.
Det skal i den forbindelse anføres, at når et selskab
forelægger sin selvangivelse for skattemyndighederne, antageligt i overensstemmelse med
gældende lov på det pågældende tidspunkt, har
selskabet en berettiget forventning om, at den vil
blive godkendt af skattemyndighederne, om end
angivelsen først vil være genstand for en nærmere
undersøgelse. I den henseende opnår et selskab
umiddelbart en fordel i form af det samlede skattebeløb, der ikke skal betales som følge af selskabets
krav i henhold til de relevante bestemmelser i
indkomstskatteloven. Det er derfor rimeligt at
beregne renter af det fulde beløb, der tilfalder
selskabet i det pågældende skatteår.

7. Udligningsberettigede subsidier
(43)

Under hensyntagen til de endelige undersøgelsesresultater vedrørende de forskellige ordninger, der er
omhandlet ovenfor, udgør de udligningsberettigede
subsidier for hver af de undersøgte eksporterende
producenter følgende:
(%)

Passbook

DEPB

EPCGS

EPZ/EOU

Indkomstskat

I alt

før-eksport

efter-eksport

0,01

ubetydelig

0

0,15

0

6,16

6,32

0

0

0

0

0

0,46

0,46

Kopran Ltd

5,43

0

0

1,17

0

2,12

8,72

Lupin
Laboratories Ltd

5,89

0

0

0,03

0

5,09

11,01

Ranbaxy
Laboratories Ltd
Vitara
Chemicals Ltd
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(%)

Passbook

DEPB
før-eksport

efter-eksport

Indkomstskat

I alt

0

0

0

0

0

0

0

Torrent
Pharmaceuticals
Ltd

0

0

0

0

0

0,78

0,78

5,89

ubetydelig

3,75

0

0

0

9,64

Orchid
Chemicals &
Pharmaceuticals
Ltd

0

0

0

0

12,58

2,74

15,32

Harshita Ltd

0

0

0

0

0

9,16

9,16

de var ubetydelige i henseende til markedsandel i
Fællesskabet, for så vidt angår steril ampicillinnatrium og vandfri ampicillin. Hvad angår cefalexin
har andre antibiotika eller fremstillinger deraf
måske større betydning. Alle de varer, der er
omfattet af den relevante KN-kode, udgjorde imidlertid kun en lille andel af den samlede indiske
eksport af den pågældende vare. I betragtning af
ovenstående konkluderedes det, at de indiske
eksportstatistikker ikke betegnede nogen væsentlig
afvigelse fra Kommissionens foreløbige undersøgelsesresultater vedrørende forbruget i Fællesskabet,
de importerede mængder og markedsandelen for
den pågældende vare. Dette bekræftedes også af en
tentativ fastlæggelse af de forskellige indikatorer på
grundlag af data fremlagt af de indiske eksporterende producenter. Denne beregning viste en
næsten 200 % stigning i den samlede indiske
eksport af den pågældende vare mellem 1993 og
undersøgelsesperioden, hvor Eurostat viste en stigning på næsten 300 %. I samme periode var der
næsten tale om en fordobling af markedsandelen i
Fællesskabet for denne import, medens stigningen
i markedsandelen ifølge Eurostat-tallene udgjorde
157 %.

D. ERHVERVSGREN I FÆLLESSKABET

Ingen af de berørte parter har fremsat bemærkninger eller meddelt nye oplysninger vedrørende
definitionen af erhvervsgren i Fællesskabet, og de
undersøgelsesresultater, der er omhandlet i betragtning 64 og 65 i forordningen om midlertidig told
bekræftes derfor.

E. SKADE

1. Forbrug,
importerede
markedsandel
(45)

EPZ/EOU

Gujarat Lyka
Organics Ltd

Biochem
Synergy Ltd

(44)

EPCGS

mængder

og

De indiske eksporterende producenter gjorde
gældende, at Kommissionens analyse af importen
af den pågældende vare til Fællesskabet fra Indien
ikke var korrekt, idet det anførtes, at Eurostattallene ikke var pålidelige, hovedsagelig fordi de
pågældende KN-koder indbefatter et større antal
antibiotika eller fremstillinger deraf end dem, der
faktisk er omfattet af den foreliggende procedure.
Der blev fremlagt et fuldstændigt sæt af beregninger baseret på de indiske eksportstatistikker og
på oplysninger fra indiske eksporterende producenter, og det anførtes, at disse data gav det mest
nøjagtige billede af den faktiske import af den
pågældende vare med oprindelse i Indien.
De pågældende KN-koder kan ganske rigtigt
omfatte antibiotika eller fremstillinger deraf, som er
forskellige fra den specifikke vare, der er omfattet
af proceduren. Men disse antibiotika eller fremstillinger deraf blev enten ikke fremstillet i Indien, for
så vidt angår metampicillin og pivampicillin, eller

(46)

Det konkluderes derfor, at uanset kilden til de
benyttede data bekræftes de konklusioner, som
Kommissionen nåede frem til på grundlag af den
foreløbige undersøgelse, navnlig at der var tale om
en meget betydelig stigning i den samlede indiske
eksport af den pågældende vare og en meget betydelig forøgelse af markedsandelen i Fællesskabet.
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De indiske eksportører gjorde også gældende, at
praktisk talt alle importerede varer genudførtes fra
Fællesskabet i uændret stand eller efter forarbejdning.
Det erkendes, at det forhold, at de pågældende
varer ikke pålægges importtold (en toldsats på nul),
ikke tilskynder handlende eller forarbejdningsvirksomheder til at anvende toldprocedurerne for
midlertidig indførsel (f.eks. aktiv forædling), men
dette kan dog ikke anses for at underbygge de
indiske eksporterende producenters påstand om
genudførsel. Da der ikke er forelagt tilstrækkelig
dokumentation
i
den
forbindelse,
måtte
Kommissionen se bort fra disse påstande. Følgelig
bekræftes de undersøgelsesresultater, der er
omhandlet i betragtning 66-69 i forordningen om
midlertidig told, og som er baseret på Eurostatstatistikker, der afspejler den faktiske import af varer,
som er overgået til fri omsætning i Fællesskabet.
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navnlig i henseende til markedsandel og priser,
hvilket giver en klar antydning af, at der er forvoldt
væsentlig skade. Det er endvidere vigtigt at
bemærke, at den positive udviklingstendens for
visse indikatorer ganske enkelt afspejler en generel
vækst på markedet og EF-erhvervsgrenens resultater på eksportmarkederne. Det kan derfor
konkluderes, at EF-erhvervsgrenen har lidt
væsentlig skade.

4. Konklusion vedrørende skade
(53)

På grundlag af ovenstående betragtninger bekræftes
det, at EF-erhvervsgrenen har lidt væsentlig skade
som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i grundforordningen.

F. ÅRSAGSSAMMENHÆNG

2. Priserne på de subsidierede importvarer
(48)

(49)

(50)

(51)

De indiske eksporterende producenter gjorde
gældende, at der ikke kunne fæstes lid til den prissammenligning, der var foretaget i forordningen
om midlertidig told på grundlag af Eurostat-data,
hovedsagelig fordi prisen for den pågældende vare i
doseret stand eller i former eller pakninger afviger
betydeligt fra prisen for varer i løs vægt.
Eftersom varer i doseret stand eller i former eller
pakninger som anført i betragtning 9 ikke
henhører under de KN-koder, der er omfattet af
den foreliggende procedure, kan det imidlertid fastslås, at der ikke er foretaget nogen sammenligninger mellem varer i løs vægt og færdigvarer.
Det skal desuden anføres, at de indiske eksporterende producenter i deres bemærkninger har
erkendt, at deres eksportpriser var faldet, og de har
ikke anfægtet størrelsen af dette prisfald som fastlagt i betragtning 70 i forordningen om midlertidig
told, nemlig omkring 40 %.
I betragtning af ovenstående trækkes henvisningen
til antibiotika i form af færdige doseringer i betragtning 70 i forordningen om midlertidig told tilbage,
og de øvrige undersøgelsesresultater, som
omhandlet i betragtning 70-75 i forordningen om
midlertidig told, bekræftes.

3. EF-erhvervsgrenens situation
(52)

Den indiske regering gjorde gældende, at de fleste
skadesindikatorer, som er analyseret i forordningen
om midlertidig told, udviste en positiv udviklingstendens for EF-erhvervsgrenen, og at der var få
negative indikatorer. Som det imidlertid fremgår af
betragtning 84-87 i forordningen om midlertidig
told, har undersøgelsen vist, at den generelle udviklingstendens for EF-erhvervsgrenen er negativ,

1. Virkningerne af den subsidierede import
(54)

De indiske eksporterende producenter gjorde
gældende, at der ikke var nogen klar korrelation
mellem den subsidierede eksport fra Indien og
nogen af de subsidieordninger, der var konstateret
som led i undersøgelsen. Det anførtes, at denne
omstændighed var af en sådan karakter, at den brød
årsagssammenhængen mellem den subsidierede
import og den skade, som EF-erhvervsgrenen
havde lidt. Begrundelsen for denne påstand er
baseret på følgende betragtninger:
For det første kunne der ikke fæstes lid til Eurostatstatistikkerne, som bør erstattes af de indiske
eksportstatistikker, der er offentliggjort i en indisk
officiel publikation og viser, at den største mængdemæssige stigning samt den største eksport fandt
sted i perioden fra april 1994 til marts 1995.
For det andet var de vigtigste subsidieordninger
ikke i kraft i denne periode. Da det fremgår af de
indiske eksportstatistikker, at der var tale om en
nedgang i de indiske leveringer efter de pågældende subsidieordningers ikrafttræden, må det
anses for indlysende, at iværksættelsen af subsidieordningerne ikke fremmede eksporten. Det
påstås, at det under disse omstændigheder ikke var
muligt at henføre skade, som EF-erhvervsgrenen
måtte have lidt, til den subsidierede indiske
eksport.
Endelig anføres det, at ovennævnte af hensyn til en
behørig vurdering af årsagssammenhængen kræver
en afkortning af den periode, der er taget i betragtning med henblik på fastlæggelsen af skaden; i
stedet for en periode på fire år burde der angiveligt
benyttes en periode på to et halvt år begyndende i
1995, og på grundlag heraf vil det angiveligt kunne
konstateres, at der ikke forvoldtes skade, fordi der
ikke havde været tale om nogen væsentlig stigning
i de importerede mængder.
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Ovennævnte argumentation giver anledning til
følgende bemærkninger.

beløb hidrørende fra statstilskud til at sænke deres
priser.

For det første har Kommissionen allerede for så
vidt angår importudviklingen forklaret, at der ikke
er nogen begrundelse for at substituere Fællesskabets importstatistikker med indiske eksportstatistikker. Da der er en rimelig sikkerhed for Eurostat-statistikkernes pålidelighed, medens kilden til
de indiske eksportstatistikker ikke kunne efterprøves, fastslås det, at den udviklingstendens, der er
fastlagt i forordningen om midlertidig told, må
bekræftes. Det er værd at bemærke, at importen fra
Indien ifølge Eurostat nåede et højdepunkt i 1996
og kun faldt ubetydeligt i undersøgelsesperioden:

Grunden hertil er indlysende, idet subsidier meget
vel kan benyttes til at udligne aktuelle eller tidligere tab, og de vil således måske ikke medføre en
direkte prisnedsættelse. Omvendt kan uændret eller
faldende import, som handles til meget lave priser,
være skadelig. Dette er netop tilfældet her, hvor
skaden hovedsagelig har tilknytning til priserne og
kom til udtryk i trykkede priser, som kan forekomme på et prisfølsomt og gennemsigtigt
marked, uden at der nødvendigvis kræves store
mængder. Den subsidierede import af den pågældende vare anses med andre ord, uanset den mængdemæssige udvikling, for at have haft en væsentlig
negativ indvirkning på EF-erhvervsgrenen i undersøgelsesperioden.
(57)

(56)
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Det andet og tredje trin i de indiske eksporterende
producenters argumentation rejser et principspørgsmål, nemlig hvilken periode, der bør anses
for at være en rimelig periode til fastlæggelse af
skaden som led i en antisubsidieundersøgelse. Det
skal i den forbindelse understreges, at en sådan
fastlæggelse af skade indebærer en undersøgelse i
to trin; for det første skal det fastslås, om den
indenlandske erhvervsgren har lidt skade i undersøgelsesperioden. For det andet skal resultaterne heraf
sættes i perspektiv på baggrund af udviklingen i de
specifikke indikatorer i de foregående år. Det er
med henblik herpå fast praksis at vurdere EFerhvervsgrenens situation i en periode på mindst
tre år forud for undersøgelsesperioden. Det er alene
ved at foretage en sådan undersøgelse, at det er
muligt at undersøge udviklingstendensen i de
pågældende skadesindikatorer. Det bekræftes
derfor, at den betragtede periode med henblik på
fastlæggelse af skaden ikke bør tilpasses. Det er i
den foreliggende sag konstateret, at importen nåede
sit højdepunkt før undersøgelsesperioden. I
modsætning til de fremførte påstande er dette ikke
i sig selv tilstrækkeligt til at svække årsagssammenhængen mellem den subsidierede import og den
skade, som EF-erhvervsgrenen har lidt; en fortsat
stigning i importen er således ikke en forudsætning
for at nå til den konklusion, at den pågældende
import har forvoldt skade. Det konstateredes, at der
i undersøgelsesperioden var tale om prisunderbud
for den pågældende import, og at EF-erhvervsgrenens priser og fortjeneste var trykket, samtidigt
med at der var konstateret subsidiering. Desuden
skal det anføres, at selv om højdepunktet var nået,
før de vigtigste subsidieordninger trådte i kraft, kan
det meget vel være tilfældet, at disse eksportresultater kunne være nået uden underbud, og at der
således ikke ville være forvoldt skade. Det er i den
forbindelse fra et retligt synspunkt værd at
bemærke, at det i grundforordningen ikke foreskrives, at det i forbindelse med skade, der er
forvoldt f.eks. som følge af underbud, skal påvises,
at de eksporterende producenter faktisk benyttede

Det konkluderes derfor, at de argumenter, som de
indiske eksporterende producenter har fremført,
ikke undergraver konklusionen i forordningen om
midlertidig told, nemlig at der foreligger en årsagssammenhæng mellem den subsidierede import fra
Indien og den skade, som EF-erhvervsgrenen har
lidt.

2. Virkningerne af andre faktorer
2.1. Import fra andre tredjelande
(58)

De indiske eksporterende producenter påpegede, at
importen af dyrere varer med oprindelse i
Amerikas Forenede Stater (USA) var steget mængdemæssigt med 100 %, og at dette tydede på, at
markedet for den pågældende vare ikke var prisfølsomt, som det er anført i forordningen om midlertidig told og ovenfor i betragtning 56.

(59)

Hvad angår import med oprindelse i USA skal det
anføres, at der bør ses bort fra den oprindelige
forklaring (betragtning 96 i forordningen om
midlertidig told) med hensyn til de forholdsvis høje
priser pr. kg, eftersom varer i færdige doseringer
ikke kan angives under den pågældende position.
Det fremgår imidlertid, at hovedparten af denne
import finder sted inden for rammerne af en
koncernforbindelse mellem et EU-selskab og dets
datterselskab i USA, og at priserne kan være
påvirket af denne forbindelse. Med hensyn til
import med oprindelse i andre tredjelande end
USA blev der ikke fremført nogen påstand om, at
den kunne have haft nogen væsentlig indvirkning
på EF-erhvervsgrenens situation.
Det bekræftes derfor, at virkningerne af import fra
andre tredjelande ikke kan anses for at bryde
årsagssammenhængen mellem den subsidierede
import fra Indien og den skade, som EF-erhvervsgrenen har lidt.
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medens EF-erhvervsgrenen, som fortrinsvis var
integreret, ikke kunne gøre dette.

2.2. EF-erhvervsgrenens konkurrencedygtighed og
svingninger i prisen på råmaterialer

(60)

Det fremgik imidlertid af en analyse af en ikkeintegreret EF-producents situation, som har en
tilsvarende fordel af lavere verdensmarkedspriser på
penicillin G, at denne producent ligeledes led
under stærkt faldende rentabilitet og blev udsat for
underbud på de fra Indien eksporterede varer, og
mest udtalt i anden halvdel af undersøgelsesperioden.

De indiske eksporterende producenter gentog deres
påstand om, at den skade, som EF-erhvervsgrenen
havde lidt, var forårsaget af en faldende tendens,
navnlig fra 1996 og derefter, i prisen for penicillin
G, som er det vigtigste råmateriale, der benyttes til
fremstilling af den pågældende vare. Udtrykt mere
konkret påstod de, at nedgangen i eksportpriserne i
undersøgelsesperioden blot var et udtryk for, at
produktivitetsgevinsten og nedgangen i prisen på
penicillin G blot blev videregivet til kunderne. De
indiske eksporterende producenter påstod med
andre ord, at de underbud, der konstateredes i
undersøgelsesperioden, indtraf uafhængigt af de
subsidier, der ydedes. Endvidere anførtes det igen,
at EF-erhvervsgrenen ikke var konkurrencedygtig
inden for det segment, der omfattede den pågældende vare.
EF-erhvervsgrenen gjorde gældende, at de indiske
eksporterende producenter havde sænket deres
priser for den pågældende vare betydeligt mere,
end den lavere pris på penicillin G berettigede.

Det skal endvidere bemærkes, at formålet med at
undersøge årsagssammenhængen mellem den
subsidierede import og den skade, som EFerhvervsgrenen har lidt, ikke er at vurdere de
underliggende årsager til de eksporterende producenters politik, eftersom det som led i undersøgelsen er konstateret, at de opnåede fordele på
grund af udligningsberettigede subsidier.
(61)

Hvad angår EF-erhvervsgrenens konkurrencedygtighed er det vanskeligt at så nogen tvivl herom,
eftersom denne erhvervsgren er blandt de ledende i
verden for den pågældende vare. Dette fremgår
klart af både resultaterne på eksportmarkederne og
nedbringelsen af omkostningerne og den deraf
følgende produktivitetsforøgelse. EF-erhvervsgrenen har øget sin produktion med 30 % og
samtidig fastholdt en uændret beskæftigelse.
Desuden kunne der på grundlag af undersøgelsen
ikke påvises manglende effektivitet i produktionsprocessen. Med hensyn til de integrerede selskaber
tydede alt også på, at deres produktionsproces for
penicillin G var yderst effektiv set på verdensplan.

(62)

For at underbygge den på ny fremførte påstand om,
at EF-erhvervsgrenen ikke havde været i stand til at
øge effektiviteten, blev det gjort gældende, at selv
selskaber, der var kendt for at være meget effektive
producenter, såsom det nederlandske selskab, GistBrocades B.V., havde problemer som følge af prisfaldet på penicillin G. Der citeredes en erklæring
fra Gist-Brocades’ seneste årsberetning, hvori det
hed, at »den prognose for fortjenesten, der
udsendtes i marts 1997, måtte justeres fra en fremgang på markedet til et mindre fald. Dette skyldes
et fald i verdensmarkedspriserne på penicillin G af
et hidtil uset omfang«.

(63)

Sammenligningen af situationen i den EFerhvervsgren, der fremstiller den pågældende vare,
med Gist-Brocades’ situation er vildledende i den
foreliggende sammenhæng. Gist-Brocades sælger
meget betydelige mængder af penicillin G, og det
er derfor sandsynligt, at et fald i priserne på denne
vare vil have betydelige negative følger for dette
forretningsområde. EF-erhvervsgrenen sælger imidlertid ikke penicillin G, men fremstiller denne vare
til eget brug.

Der kunne ganske rigtigt observeres en nedadgående prisudvikling for penicillin G fra 1996 og
derefter. Da penicillin G udgør en betydelig del af
de samlede materialeomkostninger i den færdige
vare, må det anses for sandsynligt, at en nedgang i
prisen på dette materiale i det mindste i nogen
grad vil blive afspejlet i prisen på den pågældende
vare.
Oplysningerne om priserne på penicillin G var
imidlertid inkonsekvente og endog modstridende.
Det skal navnlig anføres, at de indiske eksporterende producenter efter indførelsen af de midlertidige foranstaltninger fremlagde en fuldstændig
oversigt over noteringer af vejede gennemsnitlige
indkøbspriser for penicillin G, men senere påstod,
at de havde været i stand til at købe penicillin G til
betydeligt lavere priser end de i ovennævnte oversigt anførte.
Det har følgelig ikke været muligt at fastlægge
præcise og kvantificerbare følgevirkninger af de
faldende priser på penicillin G for priserne på den
pågældende vare.
Endvidere må det anses for sandsynligt, at en
nedgang i prisen på penicillin G kun vil have
konsekvenser for de selskaber, der ikke er vertikalt
integrerede, dvs. som indkøber dette materiale fra
eksterne leverandører i stedet for selv at fremstille
det (jf. også betragtning 64-66). De indiske eksporterende producenter anførte, at de ikke var integrerede og således kunne drage fuld fordel heraf og
lade fordelen komme til udtryk i deres priser,
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De indiske eksporterende producenter anførte, at
de negative virkninger af faldende priser på penicillin G ville være mere udtalt for de producenter,
der har en vertikalt integreret produktion, dvs. som
selv fremstiller råmateriale penicillin G, da de ikke
har kunne drage fordel af prisfaldet og derfor var
nødsaget til at øge effektiviteten i produktionsprocessen. Det anførtes, at EF-erhvervsgrenen ikke
havde været i stand til at sikre en sådan forøgelse.

3. Konklusion
hæng
(69)

L 273/13
vedrørende

årsagssammen-

I betragtning af ovenstående bekræftes den konklusion, der er omhandlet i betragtning 88-104 i
forordningen om midlertidig told, henvisningen til
færdige doseringer i betragtning 96 trækkes imidlertid tilbage.
G. FÆLLESSKABETS INTERESSER

(65)

(66)

(67)

(68)

Det erkendes, at faldende råmaterialepriser kan
have forskellige følgevirkninger for integrerede
producenter og producenter, der indkøber materialerne fra eksterne leverandører. Ikke-integrerede
producenter må således formodes umiddelbart at
opnå fordele af faldende råmaterialeomkostninger,
medens integrerede producenter i nogen grad er
afskærmet fra de direkte følger af prisbevægelser på
disse materialer, om end de kan blive berørt af
virkningerne heraf på de salgspriser, som deres
ikke-integrerede konkurrenter kan tilbyde for de
forarbejdede varer.

Desuden er det i tilfælde af stigende råmaterialepriser en klar fordel at være integreret, hvilket er
tilfældet for de fleste EF-producenter. Beslutningen
om at investere i en fuldstændig integreret fabrik er
derfor en legitim forretningsbeslutning. Det er i
den forbindelse værd at bemærke, at de indiske
eksporterende producenter ikke åbent foreslog, at
EF-erhvervsgrenen bør lukke og genåbne deres
kapitalintensive fabriksanlæg og ændre produktionsteknik i takt med kortfristede bevægelser i
priserne på råmaterialer.

Selv om det ikke helt kan udelukkes, at faldet i
råmaterialepriserne kan have haft negative følgevirkninger for nogle EF-producenters rentabilitet,
kan det på baggrund af ovenstående konkluderes, at
prisfaldet på råmateriale penicillin G ikke kan
anses for at være årsagen til den forvoldte skade i
henseende til EF-erhvervsgrenens for lave rentabilitet og tab af markedsandel. Det er fortsat en
kendsgerning, at der ydedes subsidier til den
indiske eksport af den pågældende vare, hvilket
forklarer, at konkurrencen fordrejedes til fordel for
den indiske vare.

Det konkluderes derfor, at den subsidierede import,
navnlig som følge af de lave priser, særskilt
betragtet har forårsaget væsentlig skade for EFerhvervsgrenen. Der konkluderes således, selv om
faldende råmaterialeomkostninger kan have haft
negative følgevirkninger. Sådanne eventuelle følgevirkninger kan imidlertid ikke anses for at have
brudt årsagssammenhængen mellem den subsidierede import og den skade, der er påført EFerhvervsgrenen.

1. Indledende bemærkning
(70)

Ingen af parterne fremsatte yderligere bemærkninger eller fremlagde nye oplysninger vedrørende
dette spørgsmål, hverken hvad angår EF-erhvervsgrenen, leverandører i tidligere led, brugerne af den
pågældende vare eller den ikke-klagende EFproducent, Gist-Brocades B.V.
De undersøgelsesresultater, der fremgår af forordningen om midlertidig told, bekræftes derfor,
navnlig konklusionerne om, at foranstaltningerne
enten vil være til fordel for disse grupper, at de ikke
vil have negative følgevirkninger, men formentlig
positive eller ubetydelige følgevirkninger.
2. Bemærkninger fra importører/handlende

(71)

Flere importører eller handlende fremsatte
bemærkninger efter indførelsen af de midlertidige
foranstaltninger. I det væsentlige blev følgende
gjort gældende:
Den indiske eksport havde ikke forårsaget skade for
EF-producenterne, eftersom de indiske priser faldt
på grund af lavere priser på penicillin G, og
desuden var der en for stor produktion i Fællesskabet, som ikke kunne tilskrives de indiske
selskaber. Mængden af indiske materialer, der
solgtes i Fællesskabet, var meget lille sammenlignet
med EF-producenternes salg, og sidstnævnte
opnåede desuden en stor fortjeneste. Indførelsen af
udligningstold vil kunne medføre, at producenterne i Fællesskabet hæver priserne til et urimeligt
højt niveau.
EF-producenterne udnyttede ikke mulighederne
for modernisering og burde have udviklet et varesortiment bestående af mere sofistikerede varer i
stedet for at fortsætte med at fremstille råvarer, som
var til rådighed på verdensmarkedet.
Producenter i Fællesskabet af varer i form af
færdige doseringer ville endvidere ikke længere
have adgang til konkurrerende varer, da deres
mulighed for at købe billigere varer af indisk oprindelse ville blive begrænset.
En handlende, som bekræftede nogle af ovennævnte påstande, klagede også over det indiske
forbud mod import af penicillin G til lokalt
forbrug.
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Endelig ville indførelsen af udligningstold have
negative virkninger for importørers og handlendes
rentabilitet og begrænse deres indkøbsmuligheder.
En importør gjorde opmærksom på, at i sin egenskab af eneagent for en indisk eksporterende
producent havde han ingen mulighed for at importere materiale fra andre leverandører.

(72)

Påstandene vedrørende prisfaldet på penicillin G
og de importerede mængder af den pågældende
vare med oprindelse i Indien er nærmere behandlet
ovenfor. EF-erhvervsgrenens ringe rentabilitet er
også blevet påvist, og vil blive omtalt nærmere
nedenfor. Endvidere har prisforhøjelser som følge
af indførelsen af udligningsforanstaltninger til
formål at afhjælpe de skadelige virkninger af den
subsidierede import.

(73)

Påstanden om, at EF-erhvervsgrenen burde opgive
produktionen af råvarer, synes at antyde, at den
ikke vil være effektiv og konkurrencedygtig på
dette område. Der hersker imidlertid ikke tvivl om
EF-erhvervsgrenens konkurrencedygtighed.
Desuden er markedet for generiske medicinalvarer
i vækst, og der er intet grundlag for at påstå, at
virksomheder i Fællesskabet må opgive dette
lovende marked.

(74)

(75)

Påstandene vedrørende producenterne af færdige
doseringer kan ikke anerkendes, når de fremføres
som en generel betragtning, idet de indebærer, at
disse selskaber generelt anvendte antibiotika fra
Indien til fremstilling af færdige doseringer, hvilket
ikke er tilfældet. Som det fremgår af besvarelserne
af spørgeskemaer fra nogle af disse selskaber, er de
faktisk ikke alle imod indførelsen af udligningsforanstaltninger. Et enkelt selskab viste sig endog at
støtte indførelsen af foranstaltninger, da det havde
haft problemer med at sælge sine varer på grund af
konkurrencen fra varer, hvori der indgik lavprisvarer hidrørende fra subsidieret import.

Indførelsen af udligningstold kan have negative
følgevirkninger for importører og handlende.
Betydningen heraf vil være forskellig alt efter deres
specialiseringsgrad i henseende til varer og oprindelseslande. Det fremgår, at de fleste importører og
handlende ikke udelukkende er afhængige af den
pågældende vare med oprindelse i Indien, men
snarere dækker et meget større sortiment af medicinalvarer og foretager indkøb i hele verden. Følgevirkningerne af foranstaltningerne skulle følgelig
generelt være begrænsede for importører og handlende.
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I visse tilfælde kan følgevirkningerne af udligningstold imidlertid blive betydelige, navnlig for de
importører og handlende, der har eneagentur eller
tilsvarende ordninger for den pågældende vare fra
Indien.
(76)

Dette bør imidlertid afvejes mod EF-erhvervsgrenens interesser, idet sidstnævnte uden foranstaltninger til afhjælpning af de negative virkninger af
den subsidierede import sandsynligvis fortsat vil
blive stillet over for prisunderbud og de deraf
følgende meget lave priser, som har ført til forringelsen af rentabiliteten. Får denne situation lov til
at vare ved, kan det meget vel tænkes, at EFerhvervsgrenens eneste alternativ vil være at lukke
visse produktionslinjer eller endog hele produktionsanlæg. Det skal påpeges, at de produktionslinjer
eller -anlæg, der udelukkende anvendes til fremstilling af den pågældende vare, sikrer beskæftigelsen
for næsten 1 200 personer.

3. Konklusion vedrørende Fællesskabets interesser
(77)

Efter hensyntagen til alle berørte parters interesser
konkluderes det, at der ikke er nogen tvingende
grunde til ikke at træffe foranstaltninger mod den
pågældende indførsel ved at genskabe en situation
med redelig konkurrence på markedet og hindre, at
der påføres EF-erhvervsgrenen yderligere skade.

H. ENDELIGE FORANSTALTNINGER

1. Skadestærskel
(78)

Hvad angår den fortjenstmargen, der benyttedes for
at fastlægge det ikke-skadevoldende prisniveau for
EF-erhvervsgrenen, gjorde de indiske eksporterende producenter gældende, at EF-erhvervsgrenen
ikke havde behov for at investere i forskning og
udvikling (i det følgende benævnt »fo&u«), eftersom
den farmaceutiske industri ikke finansierede og
ikke burde finansiere sin forskning på grundlag af
salget af råvarer uden for patent, såsom den pågældende vare, og at den foreslåede minimumsfortjeneste på 15 % af omsætningen derfor var for stor.

(79)

Det erkendes, at det kan forventes, at fortjenstmargenen er vidt forskellig alt efter om et lægemiddel
stadig er beskyttet af et patent eller en anden form
for intellektuel ejendomsret eller ej, dvs. er blevet
en »generisk« vare, men påstanden om, at fortjeneste af salget af ikke-beskyttede varer ikke på
nogen måde bør bidrage til fo&u-udgifterne, kan
ikke godtages.
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Det skal anføres, at den pågældende erhvervsgren
selv finansierer næsten alle fo&u-udgifter. Det er
derfor evnen til på lang sigt at tilvejebringe de
ressourcer, der er nødvendige for at forbedre
produktionsprocessen for eksisterende varer og
bringe nye varer på markedet, som er bestemmende for den fremtidige konkurrenceevne, og
denne evne afhænger af mulighederne for at opnå
tilstrækkelig fortjeneste på de varer, der allerede er
på markedet.

Artikel 1

Det er klart, at den nuværende lave fortjeneste vil
være en alvorlig hindring for sådanne investeringer
i fremtiden og således i den sidste ende berøre
EF-erhvervsgrenens konkurrencedygtighed.

2. Tolden, som beregnes af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet, for de pågældende varer, der fremstilles af nedenstående selskaber, fastsættes til:

På baggrund af ovenstående anses en fortjeneste på
15 % af omsætningen for at være et rimeligt
minimum for en integreret virksomhed i den
farmaceutiske industri.

Der er ikke modtaget nogen bemærkninger vedrørende foranstaltningernes form. Der er i fornødent
omfang foretaget ændringer i den foreløbige fastlæggelse af de udligningsberettigede subsidiebeløb.
Den endelige udligningstold er derfor lavere end
den midlertidige told for tre af de samarbejdsvillige
indiske eksporterende producenter.
Det i betragtning 117-119 i forordningen om
midlertidig told anførte bekræftes.

I. OPKRÆVNING

(84)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

1. Der indføres en endelig udligningstold på importen
af amoxicillin trihydrat, ampicillin trihydrat og cefalexin,
ikke i doseret stand eller i former eller pakninger til
detailsalg, henhørende under KN-kode ex 2941 10 10
(Taric-kode: 2941 10 10*10), ex 2941 10 20 (Taric-kode:
2941 10 20*10)
og
ex
2941 90 00
(Taric-kode:
2941 90 00*30) og med oprindelse i Indien.

2. Toldens form
(83)

ligt med en sats svarende til den endelige told, der
indføres —

Det kan fastslås, at uden den øgede effektivitet,
som EF-erhvervsgrenen har opnået gennem fo&u
og deraf følgende investeringer i forbedringer i
processer og effektivitet, ville den allerede have lidt
tab.

Det bør endvidere erindres, at den farmaceutiske
industri er kendetegnet ved meget store investeringer. For at opretholde et rimeligt afkast af den
investerede kapital, er det nødvendigt at opnå en
større fortjeneste end den, der typisk opnås i
sektorer, som ikke kræver så store investeringer.
(82)

L 273/15

AF DEN
TOLD

MIDLERTIDIGE

I betragtning af omfanget af de udligningsberettigede subsidier, der er fastlagt for de eksporterende
producenter, og på baggrund af den alvorlige skade,
der er forårsaget for EF-erhvervsgrenen, anses det
for påkrævet, at de beløb, for hvilke der i henhold
til forordning (EF) nr. 1204/98 er stillet sikkerhed i
form af midlertidig udligningstold, opkræves ende-

— 9,6 % for Biochem Synergy Ltd, Indore (Taric-tillægskode: 8219)
— 9,1 % for Harshita Ltd, New Delhi (Taric-tillægskode:
8788)
— 8,7 % for Kopran Ltd, Mumbai (Taric-tillægskode:
8220)
— 6,3 % for Ranbaxy Laboratories Ltd, New Delhi
(Taric-tillægskode: 8221)
— 4,6 % for Lupin Laboratories Ltd, Mumbai (Tarictillægskode: 8222)
— 12 % for Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd,
Chennai (Taric-tillægskode: 8224)
— 0 % for Torrent Pharmaceuticals Ltd, Ahmedabad
(Taric-tillægskode: 8225)
— 0 % for Vitara Chemicals Ltd, Mumbai (Taric-tillægskode: 8225)
— 0 % for Gujarat Lyka Organics Ltd, Mumbai (Tarictillægskode: 8225)
— 14,6 % for andre selskaber (Taric-tillægskode: 8900).
3. Medmindre andet er fastsat, finder gældende bestemmelser for told anvendelse.
Artikel 2
De beløb, for hvilke der i henhold til forordning (EF) nr.
1204/98 er stillet sikkerhed i form af midlertidig udligningstold, opkræves endeligt med en sats svarende til den
endelige told.
Beløb, der er stillet som sikkerhed ud over satsen for den
endelige udligningstold, frigives.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den 5. oktober 1998.
På Rådets vegne
W. SCHÜSSEL

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2165/98
af 8. oktober 1998
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse
frugter og grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og
grøntsager (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1498/
98 (2), særlig artikel 4, stk. 1,
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. 150/
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

for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved
import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er
anført i nævnte forordnings bilag;
ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste
importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i
bilaget til nærværende forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

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 9. oktober 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

337 af 24. 12. 1994, s. 66.
198 af 15. 7. 1998, s. 4.
387 af 31. 12. 1992, s. 1.
22 af 31. 1. 1995, s. 1.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 8. oktober 1998 om faste importværdier med henblik på
fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(ECU/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast
importværdi

0707 00 05

052
999
052
999
052
388
524
528
999
052
064
400
999
060
064
388
400
404
800
999
052
064
999

91,5
91,5
97,3
97,3
70,3
98,6
52,3
57,1
69,6
98,8
65,1
159,6
107,8
39,2
41,0
32,8
67,4
64,7
157,6
67,1
91,3
56,4
73,9

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2317/97 (EFT L 321 af 22. 11.
1997, s. 19). Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2166/98
af 8. oktober 1998
om fastsættelse for produktionsåret 1997/98 af det beløb, som sukkerfabrikanterne skal betale sælgere af sukkerroer som følge af forskellen mellem det maksimale B-afgiftsbeløb og det faktiske afgiftsbeløb
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81
af 30. juni 1981 om den fælles markedsordning for
sukker (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1148/
98 (2), særlig artikel 29, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger:
Efter artikel 29, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1785/81 er
sukkerfabrikanterne, hvis B-afgiftsbeløbet er mindre end
det i samme forordnings artikel 28, stk. 4, omhandlede
maksimumsbeløb, eventuelt ændret i henhold til stk. 5 i
samme artikel, forpligtet til at betale sælgerne af sukkerroer 60 % af forskellen mellem det pågældende maksimale afgiftsbeløb og det afgiftsbeløb, der skal opkræves;
efter artikel 8, stk. 1, i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1443/82 af 8. juni 1982 om gennemførelsesbestemmelser for kvotaordningen for sukker (3), senest ændret
ved forordning (EF) nr. 392/94 (4), fastsættes det i artikel
29, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1785/81 omhandlede
beløb samtidig med og efter samme fremgangsmåde som
produktionsafgifterne;

for produktionsåret 1997/98 er det maksimale B-afgiftsbeløb for sukker blevet fastsat til 37,5 % af interventionsprisen for hvidt sukker; for sukker indebærer dette, at det
B-afgiftsbeløb, der skal opkræves for det pågældende
produktionsår, kun vil være på 36,8891 % af interventionsprisen for hvidt sukker; i overensstemmelse med
artikel 29, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1785/81 bør det
derfor fastsættes, hvilket beløb (svarende til 60 % af
nævnte forskel) sukkerfabrikanterne skal betale sælgere af
sukkerroer pr. ton sukkerroer af standardkvalitet;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Sukker —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Det i artikel 29, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1785/81
omhandlede B-afgiftsbeløb, som sukkerfabrikanterne skal
betale sælgere af sukkerroer, fastsættes for produktionsåret
1997/98 til 0,30 ECU/ton sukkerroer af standardkvalitet.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

177 af 1.
159 af 3.
158 af 9.
53 af 24.

7.
6.
6.
2.

1981,
1998,
1982,
1994,

s.
s.
s.
s.

4.
38.
17.
7.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2167/98
af 8. oktober 1998
om udstedelse af importlicenser for bananer i forbindelse med toldkontingentet
for fjerde kvartal af 1998 (anden periode)
(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. 404/93
af 13. februar 1993 om den fælles markedsordning for
bananer (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1637/
98 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF)
nr. 1442/93 af 10. juni 1993 om gennemførelsesbestemmelser for EF’s importordning for bananer (3), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1409/96 (4), særlig artikel
9, stk. 3, andet afsnit,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
478/95 af 1. marts 1995 om supplerende gennemførelsesbestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EØF)
nr. 404/93, for så vidt angår ordningen vedrørende toldkontingentet for indførsel af bananer til Fællesskabet og
om ændring af forordning (EØF) nr. 1442/93 (5), ændret
ved forordning (EF) nr. 702/95 (6), særlig artikel 4, stk. 3,
og
ud fra følgende betragtninger:
Kommissionens forordning (EF) nr. 2000/98 (7) fastsætter
for fjerde kvartal af 1998, hvilke mængder der er til rådighed for den anden periode for indgivelse af ansøgninger, som er fastsat i artikel 4 i forordning (EF) nr.
478/95;

i artikel 9, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1442/93 er det
fastsat, at hvis de mængder, ansøgningerne om importlicenser omfatter, vedrørende et kvartal eller et bestemt
oprindelsessted, det være sig et land eller en gruppe af
lande, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 478/95, for en eller
flere kategorier af erhvervsdrivende, overstiger de disponible mængder, anvendes der en nedsættelsessats for hver
af de ansøgninger, hvorpå dette oprindelsessted er anført;
de mængder, for hvilke der kan udstedes licenser for de
pågældende oprindelsessteder, bør straks fastsættes på
grundlag af de ansøgninger, som blev indgivet i løbet af
den anden periode;
bestemmelserne i denne forordning bør få virkning straks,
så licenserne kan udstedes så hurtigt som muligt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For så vidt angår nye ansøgninger som omhandlet i
artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 478/95, udstedes der
importlicenser inden for toldkontingentet for indførsel af
bananer for fjerde kvartal af 1998, anden periode, for den
mængde, der er anført i licensansøgningen.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 9. oktober 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L
L

47 af 25. 2. 1993, s. 1.
210 af 28. 7. 1998, s. 28.
142 af 12. 6. 1993, s. 6.
181 af 20. 7. 1996, s. 13.
49 af 4. 3. 1995, s. 13.
71 af 31. 3. 1995, s. 84.
257 af 19. 9. 1998, s. 10.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2168/98
af 8. oktober 1998
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for
rammerne af den i forordning (EF) nr. 1079/98 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn (1), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 923/96 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt
angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de
foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i
tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2094/98 (4), særlig artikel 4, og
ud fra følgende betragtninger:
En licitation over restitutionen og/eller afgiften ved
udførsel af blød hvede til alle tredjelande med undtagelse
af en række AVS-lande blev åbnet ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1079/98 (5), ændret ved forordning
(EF) nr. 2005/98 (6);
i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1501/95 er det fastsat, at
Kommissionen på grundlag af de meddelte bud efter
proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution

under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning
(EF) nr. 1501/95; i dette tilfælde gives der tilslag til den
eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end
maksimumsrestitutionen, og til de bydende, hvis bud
omfatter en eksportafgift;
anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende kornart medfører, at
maksimumsrestitutionen fastsættes til det i artikel 1
nævnte beløb;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For bud, der meddeles fra den 2. indtil den 8. oktober
1998 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr.
1079/98 omhandlede licitation, fastsættes maksimumsrestitutionen for blød hvede til 30,98 ECU/ton.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 9. oktober 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

181
126
147
266
154
258

af
af
af
af
af
af

1. 7. 1992, s. 21.
24. 5. 1996, s. 37.
30. 6. 1995, s. 7.
1. 10. 1998, s. 61.
28. 5. 1998, s. 24.
22. 9. 1998, s. 8.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2169/98
af 8. oktober 1998
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for
rammerne af den i forordning (EF) nr. 2004/98 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn (1), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 923/96 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt
angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de
foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i
tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2094/98 (4), særlig artikel 7, og
ud fra følgende betragtninger:
En licitation over restitutionen og/eller afgiften ved
udførsel af blød hvede til visse AVS-stater blev åbnet ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 2004/98 (5);
i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1501/95 er det fastsat, at
Kommissionen på grundlag af de meddelte bud efter
proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution

under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning
(EF) nr. 1501/95; i dette tilfælde gives der tilslag til den
eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end
maksimumsrestitutionen, og til de bydende, hvis bud
omfatter en eksportafgift;
anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende kornart medfører, at
maksimumsrestitutionen fastsættes til det i artikel 1
nævnte beløb;
Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse
inden for den af formanden fastsatte frist 
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For bud, der meddeles fra den 2. indtil den 8. oktober
1998 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr.
2004/98 omhandlede licitation, fastsættes maksimumsrestitutionen for blød hvede til 38,00 ECU/ton.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 9. oktober 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

181
126
147
266
258

af
af
af
af
af

1. 7. 1992, s. 21.
24. 5. 1996, s. 37.
30. 6. 1995, s. 7.
1. 10. 1998, s. 61.
22. 9. 1998, s. 4.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2170/98
af 8. oktober 1998
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for
rammerne af den i forordning (EF) nr. 1078/98 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

(EF) nr. 1501/95; i dette tilfælde gives der tilslag til den
eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end
maksimumsrestitutionen, og til de bydende, hvis bud
omfatter en eksportafgift;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn (1), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 923/96 (2),

anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende kornart medfører, at
maksimumseksportrestitutionen fastsættes til det i artikel
1 nævnte beløb;

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt
angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de
foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i
tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2094/98 (4), særlig artikel 4, og

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

ud fra følgende betragtninger:
En licitation over restitutionen og/eller afgiften ved
udførsel af byg til alle tredjelande blev åbnet ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 1078/98 (5);
i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1501/95 er det fastsat, at
Kommissionen på grundlag af de meddelte bud efter
proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution
under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For bud, der meddeles fra den 2. indtil den 8. oktober
1998 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr.
1078/98 omhandlede licitation, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for byg til 67,46 ECU/ton.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 9. oktober 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

181
126
147
266
154

af
af
af
af
af

1. 7. 1992, s. 21.
24. 5. 1996, s. 37.
30. 6. 1995, s. 7.
1. 10. 1998, s. 61.
28. 5. 1998, s. 20.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2171/98
af 8. oktober 1998
om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for
rammerne af den i forordning (EF) nr. 1564/98 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under hensyntagen til kriterierne i artikel 1 i forordning
(EF) nr. 1501/95; i dette tilfælde gives der tilslag til den
eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end
maksimumsrestitutionen;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn (1), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 923/96 (2),

anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende kornart medfører, at
maksimumseksportrestitutionen fastsættes til det i artikel
1 nævnte beløb;

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt
angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de
foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i
tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2094/98 (4), særlig artikel 7, og

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse
inden for den af formanden fastsatte frist 

ud fra følgende betragtninger:
En licitation over restitutionen ved udførsel af byg fra
Spanien til alle tredjelande blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1564/98 (5);
i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1501/95 er det fastsat, at
Kommissionen på grundlag af de meddelte bud efter
proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan beslutte at fastsætte en maksimumseksportrestitution

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For bud, der meddeles fra den 2. indtil den 8. oktober
1998 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr.
1564/98 omhandlede licitation, fastsættes maksimumseksportrestitutionen for byg til 73,96 ECU/ton.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 9. oktober 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

181
126
147
266
203

af
af
af
af
af

1. 7. 1992, s. 21.
24. 5. 1996, s. 37.
30. 6. 1995, s. 7.
1. 10. 1998, s. 61.
21. 7. 1998, s. 6.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2172/98
af 8. oktober 1998
om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i
forordning (EF) nr. 2007/98 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

Sverige til alle tredjelande, blev åbnet ved forordning (EF)
nr. 2007/98;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

i artikel 8 i forordning (EF) nr. 1773/97 er det fastsat, at
Kommissionen på grundlag af de meddelte bud efter
proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan beslutte, at licitationen skal være uden virkning;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn (1), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 923/96 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt
angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de
foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i
tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2094/98 (4), og
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
2007/98 af 21. september 1998 om en særlig interventionsforanstaltning for korn i Finland og Sverige (5), særlig
artikel 8, og
ud fra følgende betragtninger:
En licitation over eksportrestitutionen for havre, der er
produceret i Finland og Sverige til eksport fra Finland og

under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen
maksimumsrestitution;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De bud, der er meddelt fra den 2. indtil den 8. oktober
1998 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr.
2007/98 omhandlede licitation over restitutionen ved
udførsel af havre, skal være uden virkning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 9. oktober 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

181
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147
266
258
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af
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af

1. 7. 1992, s. 21.
24. 5. 1996, s. 37.
30. 6. 1995, s. 7.
1. 10. 1998, s. 61.
22. 9. 1998, s. 13.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2173/98
af 8. oktober 1998
om bud for udførsel af rug der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1746/98 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn (1), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 923/96 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt
angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de
foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i
tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2094/98 (4), særlig artikel 7, og
ud fra følgende betragtninger:
En licitation over restitutionen og/eller afgiften ved
udførsel af rug til alle tredjelande blev åbnet ved
Kommissionens forordning (EF) nr. 1746/98 (5);
i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr.
1501/95 kan Kommissionen på grundlag af de meddelte

bud efter proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr.
1766/92 beslutte, at licitationen skal være uden virkning;
under henvisning til bl. a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen
maksimumsrestitution eller minimumsafgift;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De bud, der er meddelt fra den 2. indtil den 8. oktober
1998 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr.
1746/98 omhandlede licitation over restitutionen eller
afgiften ved udførsel af rug, skal være uden virkning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 9. oktober 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

181
126
147
266
219
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1. 7. 1992, s. 21.
24. 5. 1996, s. 37.
30. 6. 1995, s. 7.
1. 10. 1998, s. 61.
7. 8. 1998, s. 3.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2174/98
af 8. oktober 1998
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af
hvede eller rug
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

der er nødvendige til fremstilling af de pågældende varer;
disse mængder er fastsat i forordning (EF) nr. 1501/95;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

situationen på verdensmarkedet eller visse markeder kan
nødvendiggøre, at restitutionen for visse varer differentieres efter deres bestemmelsessted;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn (1), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 923/96 (2), særlig artikel 13, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på
verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1
i forordningen, og priserne på disse produkter inden for
Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution;
restitutionerne skal fastsættes under hensyntagen til de
elementer, der er nævnt i artikel 1 i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF)
nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner
for korn samt om de foranstaltninger, der skal træffes
inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2094/98 (4);
restitutionen for mel, grove gryn og fine gryn af hvede og
rug skal beregnes under hensyntagen til de kornmængder,

restitutionen skal fastsættes mindst en gang om måneden;
den kan ændres inden for dette tidsrum;
anvendelsen af disse bestemmelser på den nuværende
markedssituation for korn, særlig på noteringerne eller
priserne på disse produkter inden for Fællesskabet og på
verdensmarkedet, fører til at fastsætte restitutionen til de
beløb, som er angivet i bilaget;
Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse
inden for den af formanden fastsatte frist —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Eksportrestitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af
de i artikel 1, litra a), b) og c), i forordning (EØF) nr.
1766/92 nævnte produkter, undtagen malt, fastsættes til
de i bilaget angivne beløb.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 9. oktober 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
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1. 7. 1992, s. 21.
24. 5. 1996, s. 37.
30. 6. 1995, s. 7.
1. 10. 1998, s. 61.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 8. oktober 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for
korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU / ton)

(ECU / ton)
Produktkode

Bestemmelse (1)

Restitutionsbeløb

Produktkode

Bestemmelse (1)

Restitutionsbeløb

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000


01

03
02
03
02

03
02



03
02




0

21,00
0
50,00
0

57,50
0



36,00
0



1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800


01
01
01
01
01


01


01


01



42,50
39,75
36,50
33,75
31,75


82,00


0 (2 )
 (2)

0 (2 )


1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
(1) Bestemmelserne er følgende:
01 Alle tredjelande
02 Andre tredjelande
03 Schweiz, Liechtenstein.

(2) Når dette produkt indeholder presset groft mel, ydes der ingen restitution.

NB: Zonerne er angivet i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 2145/92 (EFT L 214 af 30. 7. 1992, s. 20).
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2175/98
af 8. oktober 1998
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af
korn og ris
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

tages hensyn til ved beregningen af restitutionen for disse
produkter;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

den restitution, der skal ydes visse forarbejdede produkter,
bør alt efter produkterne gradueres i forhold til deres
indhold af aske, råcellulose, avner, proteiner, fedtstoffer
eller stivelse, idet indholdet heraf er særlig betegnende
med hensyn til mængden af det basisprodukt, som faktisk
indeholdes i det forarbejdede produkt;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn (1), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 923/96 (2), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95
af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for
ris (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2072/98 (4),
særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92 og
artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 kan forskellen
mellem noteringerne eller priserne for de produkter, som
er nævnt i artikel 1 i disse forordninger, og priserne på
disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en
eksportrestitution;

i henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 3072/95 skal
restitutionerne fastsættes under hensyntagen til situationen og den forventede udvikling dels med hensyn til de
disponible mængder af korn, ris og brudris samt disse
produkters pris på Fællesskabets marked, dels med
hensyn til priserne for korn, ris, brudris og kornprodukter
på verdensmarkedet; ifølge de samme artikler er det ligeledes vigtigt at sikre ligevægt på korn- og rismarkederne
og en naturlig udvikling for så vidt angår priser og
samhandel samt at tage hensyn til de påtænkte udførslers
økonomiske aspekter og til interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets marked;

for så vidt angår maniokrødder og andre tropiske rødder
og rodfrugter såvel som mel heraf gør de påtænkte udførslers økonomiske aspekt, særlig under hensyntagen til
disse produkters art og oprindelse, ikke for tiden fastsættelse af en eksportrestitution påkrævet; på grund af
Fællesskabets ringe andel i verdenshandelen med visse
produkter forarbejdet på basis af korn er fastsættelse af en
eksportrestitution for disse ikke for tiden nødvendig;
situationen på verdensmarkedet eller visse markeders
særlige krav kan gøre det nødvendigt at differentiere restitutionen for visse produkter alt efter bestemmelsesstedet;
restitutionen skal fastsættes en gang om måneden; den
kan ændres i mellemtiden;
visse produkter forarbejdet på basis af majs kan undergå
en varmebehandling, der kan medføre ydelse af en restitution, der ikke svarer til produktets kvalitet; det bør
anføres, at produkter med indhold af prægelatineret
stivelse ikke kan omfattes af eksportrestitutioner;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

ved artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/
95 (5), ændret ved forordning (EF) nr. 2993/95 (6), om
regler for indførsel og udførsel af produkter forarbejdet på
basis af korn og ris fastsættes de særlige kriterier, der skal
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

181
126
329
265
147
312

af
af
af
af
af
af

1. 7. 1992, s. 21.
24. 5. 1996, s. 37.
30. 12. 1995, s. 18.
30. 9. 1998, s. 4.
30. 6. 1995, s. 55.
23. 12. 1995, s. 25.

Artikel 1
Eksportrestitutionerne for de i artikel 1, stk. 1, litra d), i
forordning (EØF) nr. 1766/92 og artikel 1, stk. 1, litra c), i
forordning (EF) nr. 3072/95 omhandlede produkter, for
hvilke forordning (EF) nr. 1518/95 gælder, fastsættes i
overensstemmelse med bilaget til denne forordning.
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Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 9. oktober 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG
til Kommissionens forordning af 8. oktober 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne
for produkter forarbejdet på basis af korn og ris
(ECU/ton)

(ECU/ton)
Produktkode

Restitutionsbeløb

Produktkode

Restitutionsbeløb

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 12 00 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 21 00 9000
1103 29 20 9000
1104 11 90 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 21 10 9100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100
1104 21 50 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

73,85
63,30
63,30
68,15
46,34
65,90
65,90
94,95
73,85
63,30
63,30
47,22
70,42
27,46
46,34
68,15
73,22
58,58
27,46
84,40
68,58
68,15
68,15
90,86
72,69
58,58
62,24

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

79,13
60,66
27,46
26,92
26,92
6,73
13,19
47,92
80,87
53,84
53,84
84,40
84,40
84,40
84,40
47,12
47,12
0,00
96,75
74,07
96,75
74,07
74,07
96,75
74,07
101,38
70,36
74,07

(1) Der ydes ingen restitution for produkter, der har undergået en varmebehandling, der medfører prægelatinering af stivelsen.
(2) Restitutionerne ydes i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2730/75 (EFT L 281 af 1. 11. 1975, s. 20), senere ændret.

NB: Produktkoderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af
24. 12. 1987, s. 1), senere ændret.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2176/98
af 8. oktober 1998
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn (1), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 923/96 (2), særlig artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
I henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 1766/92
kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på
verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i artikel 1
i forordningen, og priserne på disse produkter uden for
Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution;
i artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/95
af 29. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår den
import- og eksportordning, der gælder for foderblandinger på basis af korn, og om ændring af forordning (EF)
nr. 1162/95 om særlige gennemførelsesbestemmelser for
ordningen med import- og eksportlicenser for korn og
ris (3), defineres kriterierne for restitutionsbeløbets fastsættelse for disse produkter;
der skal ved beregningen også tages hensyn til indholdet
af kornprodukter; med henblik på en forenkling bør restitutionen betales for to kategorier af »kornprodukter«,
nemlig for majs, som er den mest almindelige kornart i
udførte kornfoderblandinger og majsprodukter, og for
»andre kornarter«, som er de restitutionsberettigede kornprodukter med undtagelse af majs og majsprodukter; der

bør ydes en restitution for den mængde kornprodukter,
som foderblandingen indeholder;
i øvrigt skal der ved fastsættelsen af restitutionsbeløbet
ligeledes tages hensyn til mulighederne og betingelserne
for salg af de pågældende produkter på verdensmarkedet,
interessen i at undgå forstyrrelser på Fællesskabets
marked og udførslernes økonomiske aspekt;
ved fastsættelsen af restitutionen forekommer det dog for
tiden hensigtsmæssigt at basere sig på den forskel, der
konstateres på Fællesskabets marked og på verdensmarkedet, mellem priserne på de råvarer, som i almindelighed
anvendes i disse foderblandinger, hvorved det bliver
muligt at tage mere præcist hensyn til de faktiske økonomiske vilkår, der gælder for eksport af de pågældende
produkter;
restitutionen skal fastsættes én gang om måneden; den
kan ændres i den mellemliggende periode;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Eksportrestitutionerne for de under forordning (EØF) nr.
1766/92 henhørende foderblandinger, for hvilke forordning (EF) nr. 1517/95 gælder, fastsættes som angivet i
bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 9. oktober 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1. 7. 1992, s. 21.
(2) EFT L 126 af 24. 5. 1996, s. 37.
(3) EFT L 147 af 30. 6. 1995, s. 51.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 8. oktober 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for
kornfoderblandinger
Produktkoder, for hvilke der ydes eksportrestitutioner (1):
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.
(ECU/ton)

Kornprodukter (2)

Restitutionsbeløb (2)

Majs og majsprodukter:
KN-kode 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

52,75

Kornprodukter (2), med undtagelse af majs og
majsprodukter

36,18

(1) Produktkoderne er defineret i sektor 5 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24. 12. 1987,
s. 1), senere ændret.
(2) Med henblik på restitutionsydelse tages der kun hensyn til stivelse fra kornprodukter.
Som kornprodukter anses produkter henhørende under KN-kode 0709 90 60 og 0712 90 19, kapitel 10 og 1101, 1102,
1103 og 1104 (bortset fra 1104 30) og kornindholdet i produkter under KN-kode 1904 10 10 og 1904 10 90.
Kornindholdet i produkterne under KN-kode 1904 10 10 og 1904 10 90 betragtes som værende lig med slutproduktets vægt.
Der betales ingen restitution for korn, hvor stivelsens oprindelse ikke klart kan fastslås ved analyse.

9. 10. 98

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

L 273/33

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2177/98
af 8. oktober 1998
om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra
korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens
bilag II
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn (1), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 923/96 (2), særlig artikel 13, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95
af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for
ris (3), ændret ved forordning (EF) nr. 2072/98 (4), særlig
artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EØF) nr.
1766/92 og til artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr.
3072/95 kan forskellen mellem noteringerne eller priserne på verdensmarkedet for de produkter, der er nævnt i
artikel 1 i hver af de to forordninger, og priserne inden
for Fællesskabet dækkes ved en eksportrestitution;

af de basisprodukter, der er taget i betragtning, fastsættes
for hver måned;
som følge af den ordning mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om Fællesskabets
eksport af pastaprodukter til De Forenede Stater, der
godkendtes ved Rådets afgørelse 87/482/EØF (7), er det
nødvendigt at differentiere restitutionen for varer henhørende under KN-kode 1902 11 00 og 1902 19 00 alt efter
varernes bestemmelsessted;
artikel 4, stk. 5, litra b), i forordning (EF) nr. 1222/94
fastslår, at i mangel på bevis som omtalt i artikel 4, stk. 5,
litra a), i samme forordning skal en nedsat eksportrestitution fastsættes, idet der tages hensyn til produktionsrestitutionen i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EØF) nr. 1722/93 (8), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 1011/98 (9), for det anvendte basisprodukt i den
for varen antagne produktionsperiode;
de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Korn 

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Kommissionens forordning (EF) nr. 1222/94 af 30. maj
1994 om fastsættelse af almindelige gennemførelsesregler
for ydelse af eksportrestitutioner og om fastlæggelse af
kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse
landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke
omfattes af traktatens bilag II (5), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1352/98 (6), specificerer sådanne af
disse produkter, for hvilke der bør fastsættes en restitutionssats, der skal anvendes ved deres udførsel i form af
varer, som er nævnt enten i bilag B til forordning (EØF)
nr. 1766/92 eller i bilag B til forordning (EF) nr. 3072/95;

De restitutionssatser, der skal anvendes for de basisprodukter, som omfattes af bilag A til forordning (EF) nr.
1222/94, som er nævnt i artikel 1 i forordning (EØF) nr.
1766/92 eller i artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr.
3072/95, og som udføres i form af varer, der er nævnt
henholdsvis i bilag B til forordning (EØF) nr. 1766/92
eller i bilag B til den ændrede forordning (EF) nr. 3072/
95, fastsættes som angivet i bilaget til denne forordning.

i henhold til artikel 4, stk. 1, første afsnit, i forordning
(EF) nr. 1222/94 skal restitutionssatsen pr. 100 kg af hvert

Artikel 2

(1)
(2)
(3)
(4)
( 5)
( 6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

181
126
329
265
136
184

af
af
af
af
af
af

1. 7. 1992, s. 21.
24. 5. 1996, s. 37.
30. 12. 1995, s. 18.
30. 9. 1998, s. 4.
31. 5. 1994, s. 5.
27. 6. 1998, s. 25.

Artikel 1

Denne forordning træder i kraft den 9. oktober 1998.
(7) EFT L 275 af 29. 9. 1987, s. 36.
(8) EFT L 159 af 1. 7. 1993, s. 112.
(9) EFT L 145 af 15. 5. 1998, s. 11.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 1998.
På Kommissionens vegne
Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen
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BILAG
til Kommissionens forordning af 8. oktober 1998 om fastsættelse af restitutionssatser, der skal
anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke
omfattes af traktatens bilag II

KN-kode

Varebeskrivelse (1)

1001 10 00

Hård hvede:
– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode
1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater
– i andre tilfælde

1001 90 99

Restitutionssatser
pr. 100 kg
basisprodukt




Blød hvede og blandsæd af hvede og rug:
– for så vidt angår udførsel af varer henhørende under KN-kode
1902 11 og 1902 19 til Amerikas Forenede Stater
– i andre tilfælde:
– – i medfør af artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1222/94 (2)
– – i andre tilfælde


2,692

1002 00 00

Rug

4,722

1003 00 90

Byg

5,944

1004 00 00

Havre

3,661

1005 90 00

Majs, anvendt i form af:
– stivelse:
– – i medfør af artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1222/94 (2)
– – i andre tilfælde
– glucose, glucosesirup maltodextrin, maltodextrinsirup i
KN-kode 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3):
– – i medfør af artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1222/94 (2)
– – i andre tilfælde
– andre (også i uforarbejdet stand)
kartoffelstivelse i KN-kode 1108 13 00 som ligestillet med et
produkt, der er fremstillet ved forarbejdning af majs:
– i medfør af artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1222/94 (2)
– i andre tilfælde

ex 1006 30

Sleben ris:
– rundkornet
– middelkornet
– langkornet ris

1,750

1,774
5,275

1,129
4,629
5,275

1,774
5,275
10,800
10,800
10,800

1006 40 00

Brudris

3,100

1007 00 90

Sorghum

5,944

(1) De anvendte mængder af bearbejdede eller ligestillede produkter skal i givet fald multipliceres med de koefficienter, der er
angivet i bilag E til Kommissionens ændrede forordning (EF) nr. 1222/94 (EFT L 136 af 31. 5. 1994, s. 5).
(2) De berørte varer er opført i bilag til Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 1722/93 (EFT L 159 af 1. 7. 1993, s. 112).
(3) For sirup henhørende under KN-kode 1702 30 99, 1702 40 90 og 1702 60 90, fremstillet ved blanding af glucosesirup og
fructosesirup ydes kun udførselsrestitution for glucosesirup.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2178/98
af 8. oktober 1998
om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for
rammerne af den i forordning (EF) nr. 1907/98 omhandlede licitation
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

med eller ligger under maksimumsnedsættelse af importtolden;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,

anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende
markedssituation for den pågældende kornart medfører, at
en maksimumsnedsættelse af importtolden fastsættes til
det i artikel 1 nævnte beløb;

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92
af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for
korn (1), senest ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 923/96 (2), særlig artikel 12, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
En licitation over maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til Spanien blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1907/98 (3);
i overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1839/95 (4), ændret ved forordning
(EF) nr. 1963/95 (5), kan Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92 vedtage
at fastsætte en maksimumsnedsættelse af importtolden;
ved fastsættelse af denne skal der bl.a. tages hensyn til
kriterierne i artikel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 1839/95;
tilslagsmodtager bliver enhver bydende, hvis bud er lig

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse
inden for den af formanden fastsatte frist 
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For bud, der meddeles fra den 2. til den 8. oktober 1998
inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1907/98
omhandlede licitation, fastsættes maksimumsnedsættelsen
af importtolden for majs til 67,95 ECU/ton for en maksimumstotalmængde på 4 000 tons.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 9. oktober 1998.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

181
126
248
177
189

af
af
af
af
af

1. 7. 1992, s. 21.
24. 5. 1996, s. 37.
8. 9. 1998, s. 19.
28. 7. 1995, s. 4.
10. 8. 1995, s. 22.
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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 7. oktober 1998
om ændring af Rådets beslutning 98/256/EF for så vidt angår visse hasteforanstaltninger til beskyttelse mod bovin spongiform encephalopati
(meddelt under nummer K(1998) 2974)
(EØS-relevant tekst)

(98/564/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11.
december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i
Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre
marked (1), senest ændret ved direktiv 92/118/EØF (2),
særlig artikel 9, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
Rådets beslutning 98/256/EF af 16. marts 1998 om hasteforanstaltninger til beskyttelse mod bovin spongiform
encephalopati, om ændring af beslutning 94/474/EF og
om ophævelse af beslutning 96/239/EF (3) fik virkning fra
datoen for meddelelsen til medlemsstaterne, dvs. den 15.
april 1998;
det bør tillades, at der sendes materiale fra Det Forenede
Kongerige til officielt anerkendte laboratorier i andre
medlemsstater eller tredjelande med henblik på forskning, navnlig med henblik på udvikling af prøver til
diagnosticering af bovin spongiform encephalopati (BSE);
de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité —

(1) EFT L 395 af 30. 12. 1989, s. 13.
(2) EFT L 62 af 15. 3. 1993, s. 49.
(3) EFT L 113 af 15. 4. 1998, s. 32.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
I beslutning 98/256/EF foretages følgende ændringer:
1) I artikel 4, stk. 1, indsættes som litra c):
»c) prøver, der afsendes fra Veterinary Laboratory
Agency, Weybridge, til officielt godkendte institutter, og som stammer fra kvæg, der er slagtet i
Det Forenede Kongerige, og skal anvendes til
forskning i BSE og prøver til diagnosticering af
BSE.«
2) I artikel 4, stk. 2, indsættes »litra a) og b)« efter »stk. 1«.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 7. oktober 1998.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

