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(Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING
af 29. juli 1999
vedrørende Den Europæiske Unions bidrag til fremme af den snarlige ikrafttræden af traktaten om
fuldstændigt forbud mod nukleare prøvesprængninger (CTBT)
(1999/533/FUSP)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION —

som henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig
artikel 15,
som tager i betragtning, at alle stater i resolution 50/245 af 10.
september 1996, vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling, blev opfordret til at undertegne og derefter snarest
muligt blive part i CTBT,
som henviser til bestemmelserne i CTBT-traktatens artikel XIV,
stk. 2, om, at der på anmodning af et flertal af de stater, der har
ratificeret traktaten, skal indkaldes til en konference, der skal
undersøge, i hvor høj grad de i denne artikel, stk. 1, indeholdte
krav er opfyldt, og som ved konsensus skal afgøre, hvilke
foranstaltninger der efter gældende international ret kan træffes
for at fremskynde ratifikationsprocessen med henblik på traktatens snarlige ikrafttræden —

HAR FASTLAGT FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Med henblik herpå vil Den Europæiske Union
a) medvirke til, at der indkaldes til denne politiske konference
b) medvirke til, at der derefter indkaldes til senere konferencer
som fastsat i artikel XIV i CTBT, indtil CTBT er trådt i kraft
c) gå ind for størst mulig deltagelse af de stater, der har
ratificeret eller undertegnet CTBT, men også af de stater, der
endnu ikke har undertegnet den
d) anbefale, at der er ngo'er til stede under konferencen
e) støtte foranstaltninger, der er i overensstemmelse med international ret, og som måtte blive truffet for at fremskynde
ratifikationsprocessen, således at CTBT snart kan træde i
kraft
f) tilslutte sig en sluterklæring fra konferencen, der giver den
fornødne politiske støtte til bestræbelserne på at fremskynde
ratifikationsprocessen og CTBT's snarlige ikrafttræden
g) anbefale, at der findes en løsning med hensyn til, hvordan
landene kan bistås i deres nationale ratifikations- og
gennemførelsesbestræbelser, bl.a. udveksling af oplysninger
om oprettelsen af nationale myndigheder og vedtagelse af
gennemførelseslovgivning.
Artikel 3

Artikel 1
Formålet med denne fælles holdning er at bidrage til den
snarlige ikrafttræden af traktaten om fuldstændigt forbud mod
nukleare prøvesprængninger (CTBT) som et vigtigt skridt til at
fremme ikk-espredning af kernevåben og nuklear nedrustning
og dermed bidrage til at skabe international tillid, stabilitet og
fred.

Artikel 2
Den Europæiske Union vil især bidrage til, at der kan opnås
positive resultater af den første konference, der skal afholdes i
henhold til artikel XIV i CTBT, som forventes at finde sted i
oktober 1999 i Wien, og som skal have til formål at fremskynde CTBT-ratifikationsprocessen, således at CTBT snart kan
træde i kraft.

Den Europæiske Union vil fortsat støtte CTBT-organisationens
Forberedende Kommissions indsats for at etablere CTBT's verifikationsordning hurtigt og effektiv og i overensstemmelse med
CTBT.
Artikel 4
Den Europæiske Union vil tilskynde alle stater, der endnu ikke
har undertegnet og ratificeret CTBT, til at gøre dette snarest,
især de stater, der figurerer på listen over de 44 stater, hvis
ratifikation er nødvendig for, at CTBT kan træde i kraft.
Artikel 5
Rådet vil tage gennemførelsen af denne fælles holdning op til
fornyet gennemgang for at overveje, hvilke yderligere skridt der
kan tages for at fremme CTBT's snarlige ikrafttræden.
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Artikel 6
Denne fælles holdning træder i kraft på dagen for fastlæggelsen.
Artikel 7
Denne fælles holdning offentliggøres i EF-Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1999.
På Rådets vegne
S. HASSI

Formand
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I
(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1728/1999
af 29. juli 1999
om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af syntetiske fibre af polyester med
oprindelse i Taiwan og om afslutning af proceduren for så vidt angår importen af syntetiske fibre af
polyester med oprindelse i Republikken Korea
b) Republikken Korea

RADET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

I januar 1993 indførte Rådet ved forordning (EØF) nr.
54/93 (5) en endelig antidumpingtold på importen af
syntetiske fibre af polyester med oprindelse i bl.a. Republikken Korea (i det følgende benævnt »Korea«).

(2)

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af
22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra
lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1),
særlig artikel 9 og artikel 11,
under henvisning til forslag fremsat af Kommissionen efter
høring af Det Rådgivende Udvalg, og

c) Gældende foranstaltninger over for andre lande
Ved forordning (EØF) nr. 3017/92 ændrede Rådet antidumpingforanstaltningerne over for bl.a. Rumænien,
Tyrkiet, republikkerne Serbien og Montenegro og Den
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien samt ophævede foranstaltningerne over for importen fra Mexico og
USA. Antidumpingforanstaltningerne for de resterende
ovennævnte lande udløb den 23. oktober 1997. Endelig
indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 1490/96 (6) endelige antidumpingforanstaltninger over for importen af
syntetiske fibre af polyester med oprindelse i Belarus.
Det kan konkluderende bemærkes, at de gældende antidumpingforanstaltninger vedrører importerede varer
med oprindelse i Taiwan; Korea og Belarus.

(3)

ud fra følgende betragtninger:

A. PROCEDURE

1. Tidligere undersøgelser

a) Taiwan
(1)

2. Anmodning om en fornyet undersøgelse

I december 1988 indførte Rådet ved forordning (EØF)
nr. 3946/88 (2) en endelig antidumpingtold på importen
af syntetiske fibre af polyester med oprindelse i bl.a.
Taiwan.

Efter offentliggørelsen af to meddelelser om det forestående udløb af gyldigheden af antidumpingforanstaltningerne mod importen af syntetiske fibre af polyester
med oprindelse i bl.a. Taiwan (7) og Korea (8) modtog
Kommissionen i henholdsvis juli og august 1997
anmodninger om en fornyet undersøgelse af foranstaltningerne vedrørende disse to lande, jf. artikel 11, stk. 2, i
Rådets forordning (EF) nr. 384/96 (i det følgende
benævnt »grundforordningen«).

(4)

Efter at have modtaget en anmodning indgivet af »Association of Importers of Synthetic Fibres of Polyester«
samt en anmodning fra eksportører i nogle af de pågaeldende lande indledte Kommissionen i september 1990
en fornyet undersøgelse af forordning (EØF) nr. 3946/88
i henhold til artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2423/
88 (3). Som følge af denne fornyede undersøgelse
ændrede Rådet i oktober 1992 ved forordning (EØF) nr.
3017/92 (4) den antidumpingtold, der var gældende for
bl.a. Taiwan.
(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s.
forordning (EF) nr. 905/98
(2) EFT L 348 af 17.12.1988,
3
( ) EFT L 209 af 2.8.1988, s.
(4) EFT L 306 af 22.10.1992,

1. Forordningen er senest ændret ved
(EFT L 128 af 30.4.1998, s. 18).
s. 49.
1.
s. 1.

Anmodningerne blev indgivet af IRSFC (International
Rayon and Synthetic Fibres Committee), der handlede på
vegne af producenter i Fællesskabet, hvis samlede
produktion udgør en betydelig del af den samlede
produktion i Fællesskabet af den pågældende vare.
(5)
(6)
(7)
(8)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
C
C

9 af
189
125
213

15.1.1993, s.
af 30.7.1996,
af 22.4.1997,
af 15.7.1997,

2.
s. 13.
s. 4.
s. 4.
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Anmodningerne var begrundet med, at foranstaltningernes bortfald sandsynligvis vil medføre, at der
fortsat eller igen vil finde dumping sted med deraf
følgende skade for erhvervsgrenen i Fællesskabet.
Kommissionen fastslog efter høring af Det Rådgivende
Udvalg, at der forelå tilstrækkelige beviser til at indlede
en fornyet undersøgelse, og den indledte en undersøgelse (1) i henhold til artikel 11, stk. 2, i grundforordningen. Skønt anmodningerne om fornyede undersøgelser blev indgivet i forbindelse med to separate procedurer, vedrører de importen af samme vare. Af hensyn
til en forsvarlig forvaltning er de to undersøgelser derfor
blevet lagt sammen til én undersøgelse.

— Montefibre Spa, Milano, Italien
— Catalana de Polimers, Barcelona, Spanien
(9)

Dumpingundersøgelsen omfattede perioden fra 1.
oktober 1996 til 30. september 1997 (i det følgende
benævnt »undersøgelsesperioden«). Undersøgelsen af
fællesskabserhvervsgrenens situation omfattede perioden
fra 1994 til udløbet af undersøgelsesperioden.

(10)

Undersøgelsen varede længere end den periode på et år,
inden for hvilken den normalt skulle have været afsluttet
ifølge artikel 11, stk. 5, i grundforordningen, idet den
var kompliceret, og navnlig fordi det var vanskeligt at
indhente og vurdere oplysninger om valutadevalueringen
i Fjernøsten og dens konsekvenser for sandsynligheden
af, om der fortsat eller igen ville finde skadelig dumping
sted.

(11)

Alle de berørte parter blev underrettet om de væsentligste kendsgerninger og overvejelser, der lå til grund for,
at det påtænktes at anbefale en opretholdelse af de
gældende foranstaltninger for så vidt angår importen
med oprindelse i Taiwan og en afslutning af proceduren
for så vidt angår importen med oprindelse i Korea. De
fik også en frist til at gøre indsigelse efter disse meddelelser. Parternes bemærkninger blev taget i betragtning,
og hvor det var relevant, blev konklusionerne ændret i
overensstemmelse hermed.

3. Undersøgelse
(6)

(7)

(8)

Kommissionen underrettede officielt de fællesskabsproducenter, der støttede anmodningen om en fornyet
undersøgelse; de eksporterende producenter, importørerne og de brugere, den vidste var berørt af sagen, samt
eksportlandenes repræsentanter og gav de direkte
berørte parter mulighed for at give deres mening til
kende skriftligt og anmode om at blive hørt mundtligt.
Kommissionen sendte spørgeskemaer til de parter, den
vidste var berørt af sagen, og modtog svar fra otte
EF-producenter samt fra fire taiwanske og fem koreanske
eksporterende producenter. Kommissionen sendte også
spørgeskemaer til et stort antal erhvervsdrivende, der
ansås for at være eller repræsentere købere, brugere og
importører af syntetiske fibre af polyester i Fællesskabet.
Der blev kun modtaget svar fra to brugersammenslutninger.
Kommissionen indhentede og efterprøvede alle oplysninger, som den anså for nødvendige med henblik på at
træffe en afgørelse om dumping, skade og Fællesskabets
interesser. Der blev aflagt kontrolbesøg hos følgende
selskaber:
a) Eksporterende producenter
— TAIWAN
— Nan Ya Plastics Corporation, Taipei
— Shingkong
Taipei

Synthetic

Fibres

Corporation,

4. 8. 1999

B. DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

1. Beskrivelse af den pågældende vare
(12)

Den vare, der er omfattet af denne undersøgelse, er den
samme vare som i de tidligere undersøgelser, nemlig
korte syntetiske fibre af polyester, ikke kartede,
kæmmede eller på anden måde beredte til spinding;
varen benævnes almindeligvis syntetiske fibre af polyester og tariferes i øjeblikket under KN-kode
5503 20 00.

— Tuntex Distinct Corporation, Taipei
— Far Eastern Textile Corporation, Taipei
— KOREA
— Saehan Industries Inc. (tidligere Cheil Synthetics Textiles Inc.), Seoul
— Daehan Synthetic Fiber Corporation, Ltd.,
Seoul
— Kohap Ltd., Seoul
— Samyang Corporation, Seoul
— Sunkyong Industries Ltd., Seoul
b) Producenter i Fællesskabet
— Hoechst AG, Frankfurt am Main, Tyskland
— Tergal, Gauchy, Frankrig
(1) EFT C 321 af 22.10.1997, s. 12.

Varen er et råmateriale, som anvendes i forskellige faser
af produktionsprocessen for tekstilvarer alt afhængig af
de pågældende tekstilers art. Ca. 60 % af forbruget i
Fællesskabet af syntetiske fibre af polyester anvendes til
spinding, dvs. til fremstilling af filamenter til fremstilling
af tekstiler, eventuelt blandet med andre fibre, såsom uld
og bomuld. Ca. 25 % anvendes som fyldemateriale, dvs.
til udstopning eller polstring af visse tekstilvarer (f.eks.
puder bilsæder, jakker), mens de resterende 15 %
benyttes til andre anvendelsesformål for ikke-vævet
materiale, navnlig fremstilling af gulvtæpper. Den pågældende vare sælges i forskellige kvaliteter: kvalitet A
svarer til den almindelige kvalitet, mens varer af lavere
kvalitet betegnes som kvalitet B og C. Det fremgik af
undersøgelsen, at kun kvalitet A eksporteredes til Fællesskabet. Producenterne inddeler varen i forskellige typer
efter deres egne kriterier, som hovedsagelig er baneret på
varens anvendelsesformål, tykkelse og fiberlængde.

4. 8. 1999
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Taiwanske eksporterende producenter ønskede, at ikkevævede og særlige typer, dvs. syntetiske fibre af polyester
med særlige egenskaber, såsom hule bikomponentfibre,
letsmeltelige fibre og sorte fibre, burde betragtes som en
vare forskellig fra den ovenfor definerede vare og ikke
burde være omfattet af denne undersøgelse.
Det fremgik imidlertid af undersøgelsen, at selvom der
findes flere typer syntetiske polyesterfibre, som har
forskellige egenskaber med henblik på at opfylde
konkrete behov, er de grundlæggende fysiske egenskaber
de samme. Endvidere er markedet for denne vare kendetegnet ved en overlapning mellem forskellige typer af
syntetiske polyesterfibre uden klare skillelinjer mellem de
forskellige typer.

L 204/5

C. DUMPING OG SANDSYNLIGHEDEN FOR FORNYET
DUMPING

1. Indledende bemærkninger
(16)

I overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i grundforordningen var formålet med den foreliggende undersøgelse at fastslå, hvorvidt udløbet af foranstaltningerne
ville føre til, at der fortsat eller igen vil finde dumping
sted, navnlig ved at undersøge om der fortsat fandt
dumping sted efter vedtagelsen af antidumpingforanstaltninger.
a) Taiwan

(17)

Det konstateredes således, at ingen bestemt enkelt egenskab gjorde, at de påståede særlige syntetiske polyesterfibre var forskellige fra de øvrige, og de bør derfor alle
indgå i den foreliggende undersøgelse.
Alle typer syntetiske polyesterfibre ansås derfor for at
være en og samme vare i forbindelse med denne undersøgelse.

Af de fem taiwanske eksporterende producenter, som
besvarede spørgeskemaet, erklærede en, at den ikke
havde foretaget eksport til Fællesskabet i undersøgelsesperioden og gav udtryk for vilje til at samarbejde i
forbindelse med undersøgelsen. Desuden havde to
eksporterende producenter, Tuntex Distinct Corporation
og Shingkong Synthetic Fibres Corporation, hver en
eksport til Fællesskabet på under 100 tons i undersøgelsesperioden. I betragtning af, at disse to taiwanske
selskaber havde en begrænset eksportmængde, og at
deres tilsvarende eksportpriser derfor ikke var repræsentative, fandtes det ikke hensigtsmæssigt at beregne
dumpingmargenen for disse to selskaber på dette
grundlag.
b) Korea

2. Samme vare
(14)

(18)

Undersøgelsen viste, at de forskellige typer syntetiske
fibre af polyester, der fremstilles og sælges på det
taiwanske og koreanske marked trods mindre forskelle i
længde, tykkelse eller kvalitet var identiske med de typer
syntetiske polyesterfibre, der eksporteres fra disse lande
til Fællesskabet, jf. artikel 1, stk. 4, i grundforordningen.

2. Normal værdi
a) Taiwan
(19)

(15)

Taiwanske eksporterende producenter hævdede, at deres
eksport hovedsagelig bestod af ikke-vævede eller særlige
fibre, der ikke fremstilles af EF-erhvervsgrenen i større
mængde; og at varen i alle aspekter klart adskiller sig fra
de syntetiske polyesterfibre, der fremstilles af erhvervsgrenen i Fællesskabet, og som påstås hovedsagelig at
bestå af standardspindefibre og hule fibre. Det fremgik af
undersøgelsen, at særlige fibertyper kun udgør en
mindre del af den taiwanske eksport til Fællesskabet,
mens langt hovedparten af eksporten består af spindefibre og hule fibre. Endvidere er der også en betydelig
produktion i Fællesskabet af særlige og ikke-vævede
fibertyper. Under alle omstændigheder er det som nævnt
i betragtning 13 blevet fastlagt i denne undersøgelse, at
ikke-vævede og særlige fibre udgør én enkelt vare
sammen med de øvrige typer syntetiske polyesterfibre.
De typer syntetiske polyesterfibre, der eksporteredes fra
Taiwan og Korea til Fællesskabet, var derfor identiske
med de typer af varen, der fremstilledes af producenterne i Fællesskabet og solgtes på fællesskabsmarkedet, jf.
artikel 1, stk. 4, i grundforordningen.

Alle fem koreanske eksporterende producenter, som
besvarede spørgeskemaet, havde foretaget en betydelig
eksport af syntetiske polyesterfibre til Fællesskabet i
undersøgelsesperioden.

Af de årsager, der er anført i betragtning 17, er den
normale værdi kun blevet fastsat for to taiwanske
eksporterende producenter, som stod for stort set hele
eksporten af syntetiske polyesterfibre fra Taiwan til
Fællesskabet i undersøgelsesperioden. I begge tilfælde er
den normale værdi blevet fastsat for hver type af syntetiske polyesterfibre, der fremstilles af de pågældende
selskaber og eksporteres til Fællesskabet.
For én eksporterende producent var den normale værdi
pr. varetype fuldstændig baseret på de priser, der betaltes
i almindelig handel af uafhængige kunder på hjemmemarkedet for salg i repræsentative mængder, jf. artikel 2,
stk. 1 og 2, i grundforordningen.
For den anden eksporterende producent konstateredes
det, at der ikke var noget eller kun et utilstrækkeligt
hjemmemarkedssalg af samme vare for visse typer syntetiske polyesterfibre, der eksporteredes til Fællesskabet. I
disse tilfælde, og da den anden samarbejdsvillige eksporterende producents priser ikke kunne benyttes, beregnedes den normale værdi på grundlag af fremstillingsomkostningerne for disse typer syntetiske fibre af polyester plus et rimeligt beløb til dækning af salgs-, generalog administrationsomkostninger, og fortjeneste, jf.
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I denne forbindelse bemærkes det, at en justering for
mængder i henhold til artikel 2, stk. 10, litra c), i grundforordningen kun kan indrømmes for prisafslag, der rent
faktisk ydes for køb af forskellige mængder. Det konstateredes desuden, at ikke alle kunder i Fællesskabet købte
den pågældende vare i mængder, der oversteg den
mængde, der ville have berettiget til mængderabat i
undersøgelsesperioden. Andelen af eksportsalget til små
kunder i Fællesskabet var tværtimod meget tæt på
andelen af hjemmemarkedssalget til små kunder, hvilket
tyder på, at der er samme kundemønster på både
hjemme- og eksportmarkedet. Med henblik på en rimelig
sammenligning er det derfor kun berettiget at foretage
justering for den mængderabat, som de eksporterende
producenter rent faktisk ydede deres store hjemmemarkedskunder.

artikel 2, stk. 3, i grundforordningen. For at fastsætte det
rimelige beløb for salgs-, general- og administrationsomkostninger og for fortjeneste er de faktiske oplysninger
om denne eksporterende producents produktion og salg
af samme vare i almindelig handel blevet benyttet, jf.
artikel 2, stk. 6; i grundforordningen. Den normale
værdi for de resterende eksporterede varetyper var
baseret på de priser, der betaltes i normal handel af
uafhængige kunder på hjemmemarkedet i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1 og 2, i grundforordningen, da
hjemmemarkedssalget både samlet og for de pågældende
typer var af et repræsentativt omfang.

b) Korea
(20)

Den normale værdi baseredes på de priser, der betaltes i
almindelig handel af uafhængige kunder på hjemmemarkedet for salg i repræsentative mængder, jf. artikel 2, stk.
1 og 2, i grundforordningen. For varetyper, der ikke
solgtes i repræsentative mængder eller ikke solgtes i
almindelig handel på hjemmemarkedet, er den normale
værdi blevet beregnet i overensstemmelse med artikel 2,
stk. 3, i grundforordningen, da andre samarbejdsvillige
eksporterende producenters priser ikke kunne benyttes. I
denne forbindelse er salgs-, general- og administrationsomkostninger samt fortjenester blevet fastsat i overensstemmelse med artikel 2, stk. 6, i grundforordningen på
samme måde som for Taiwan.

5. Dumpingmargen
(23)

Eksportpriserne for eksporterende producenter fra begge
lande blev fastsat på grundlag af de priser, der faktisk
betaltes af uafhængige købere i Fællesskabet, jf. artikel 2,
stk. 8, i grundforordningen.

(24)

Den vejede gennemsnitlige dumpingmargen udtrykt i
procent af cif-importprisen, Fællesskabets grænse, er
betydelig for de to taiwanske eksporterende producenter,
Far Eastern Textile Corporation og Nan Ya Plastics
Corporation, og omfatter stort set hele Taiwans eksport
til Fællesskabet. I betragtning af den prispolitik, der
følges af de pågældende to eksporterende producenter,
kan det konkluderes, at der fortsat vil finde dumping
sted — muligvis endda i øget omfang — hvis foranstaltningerne bortfalder. Der er af de i betragtning 17 nævnte
årsager ikke beregnet nogen dumpingmargen for de
øvrige tre samarbejdsvillige taiwanske eksporterende
producenter. Da det konstateredes, at der fortsat
forekom dumping for de to eksporterende producenter,
der tegnede sig for praktisk talt hele den samlede eksport
fra Taiwan til Fællesskabet, fandtes det heller ikke
nødvendigt at undersøge spørgsmålet om, hvorvidt det
var sandsynligt, at der igen ville forekomme dumping
for de tre taiwanske producenter uden noget væsentligt
salg, da udløbsundersøgelser er landespecifikke og ikke
kræver undersøgelsesresultater for hver enkelt eksporterende producent.

(25)

Taiwanske eksporterende eksportører fremførte, at
enhver dumpingmargen udlignes af devalueringen af den
taiwanske valuta (TWD) over for den amerikanske
dollar, der fandt sted efter undersøgelsesperioden. Det
blev yderligere påstået, at den kurs, som Taiwan-dollaren

4. Sammenligning
(22)

For at sikre en rimelig sammenligning mellem den
normale værdi og eksportprisen blev der taget hensyn til
forskelle i faktorer, der påstodes og påvistes at påvirke,
sammenligneligheden, jf. artikel 2, stk. 10, i grundforordningen. I denne forbindelse blev der foretaget justeringer for omkostninger til land- og søtransport, forsikring, håndtering og lastning samt dermed forbundne
omkostninger, kreditomkostninger, provisioner og
importafgifter.
To taiwanske eksporterende producenter fremførte og
påviste, at der blev ydet mængderabat til kunder på
hjemmemarkedet, som købte over en vis mængde syntetiske fibre af polyester om året. Disse eksporterende
producenter hævdede, at alle kunder i Fællesskabet drog
fordel af den samme rabat, skønt dette ikke var angivet
på fakturaen, idet de købte mængder, der var større end
den mængde, over hvilken der blev indrømmet en rabat.
For at sikre en retfærdig sammenligning blev der derfor
stillet krav om en justering for små hjemmemarkedskunder svarende til den rabat, der ydes de store hjemmemarkedskunder.

Den vejede gennemsnitlige normale værdi pr. type syntetiske polyesterfibre sammenlignedes i henhold til artikel
2, stk. 11, i grundforordningen med den vejede gennemsnitlige eksportpris fog den tilsvarende. type ab fabrik og
på samme handelstrin.
Sammenligningen viste, at der forekom dumping for de
to taiwanske og for fire af de undersøgte koreanske
eksporterende producenter, og at dumpingmargenen
svarede til det beløb, hvormed den fastsatte normale
værdi oversteg prisen ved eksport til Fællesskabet.

3. Eksportpris
(21)
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1, i grundforordningen. Disse samarbejdsvillige producenter i Fællesskaftet benævnes i det følgende
»EF-erhvervsgrenen«.

opnåede over for den amerikanske dollar i første kvartal
1998, forventes at forblive stabil i de kommende år, og
at prisfaldet i amerikanske dollar på ren terephthalsyre
(PTA), der er den vigtigste råvare ved fremstilling af
syntetiske polyesterfibre, og som de pågældende
selskaber køber i amerikanske dollar, har mere end
kompenseret for den taiwanske valutas fald overfor
dollaren.

Spørgsmålet blev undersøgt. I første kvårtal 1998 faldt
den taiwanske valuta faktisk med næsten 17 % over for
dollaren, dvs. den valuta hvori eksportpriserne til Fællesskabet sædvanligvis udtrykkes, i forhold til det gennemsnit, der konstateredes i undersøgelsesperioden. Den
taiwanske valuta steg imidlertid senere i 1998, således at
faldet i begyndelsen af 1999 kun udgjorde 14 %. Ifølge
finansielle prognoser indgivet af de eksporterende
producenter forventes der i år 2000 desuden et yderligere fald i nedskrivningen til under 10 % (i forhold til
niveauet i undersøgelsesperioden). I henhold til samme
prognoser vil der i de kommende år fortsat være en
udvikling i retning mod, at den taiwanske valuta
genvinder sin værdi. I alle tilfælde skal det bemærkes, at
valutakursændringer ifølge deres natur ikke kan forudses
på pålidelig vis, og tidligere ændringer er ikke nødvendigvis en strømpil for den fremtidige udvikling.

(26)

For så vidt angår Korea skal der bemærkes følgende: de
foranstaltninger, der er omfattet af den fornyede undersøgelse, er baseret på dumpingmargener, der blev fastsat
i den tidligere undersøgelse, og disse margener vil (med
undtagelse af restdumpingmargenen) blive anset for
ubetydelige i henhold til den nuværende grundforordning. De oprindelige margener var lave, og dette forhold
har ikke ændret sig. I denne undersøgelse konstateredes
der en vejet gennemsnitlig dumpingmargen på 1,8 % af
cif-importprisen, Fællesskabets grænse. Endelig fandtes
der ingen tegn på, at et bortfald af de eksisterende
foranstaltninger ville føre til en ændring af denne situation i en overskuelig fremtid. Det konkluderedes derfor,
at det ikke var sandsynligt, at der igen ville finde
dumping sted.
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E. ANALYSE AF SITUATIONEN PÅ FÆLLESSKABSMARKEDET

1. Forbruget i Fællesskabet
(28)

Forbruget i Fællesskabet baseredes på den kombinerede
mængde af EF-erhvervsgrenens salg på fællesskabsmarkedet, de øvrige ikke-samarbejdsvillige EF-producenters
salg på dette marked samt Eurostats oplysninger om den
samlede importmængde. Salgsmængden for de fællesskabsproducenter, der ikke samarbejdede i forbindelse
med undersøgelsen, blev på grundlag af de foreliggende
oplysninger fastsat til omkring 30 % af alle fællesskabsproducenternes samlede salg.
På dette grundlag udviste forbruget i Fællesskabet af
syntetiske fibre af polyester samlet en svagt faldende
tendens i løbet af den periode, der var omfattet af undersøgelsen: forbruget faldt fra 540 000 tons i 1994 til
490 000 tons i 1995, og steg efter et midlertidigt
lavpunkt på 460 000 tons i 1996 til 520 000 tons i
undersøgelsesperioden, hvilket udgør et samlet fald på
3 % i den undersøgte periode.

2. Importen til Fællesskabet fra Taiwan og Korea

a) Importen fra Korea
(29)

Det konkluderedes, at situationen på Fællesskabets
marked for syntetiske fibre af polyester ikke burde analyseres for så vidt angik importerede varer med oprindelse
i Korea på grund af de konklusioner, Kommissionen var
nået frem til med hensyn til dumping og sandsynligheden for, at der igen ville forekomme dumping af
denne import.

b) Mængde, værdi og markedsandel for importen fra Taiwan
D. ERHVERVSGRENEN I FÆLLESSKABET

(27)

To af de ni fællesskabsproducenter, som støttede
anmodningen om en fornyet undersøgelse, samarbejdede ikke i forbindelse med undersøgelsen. Det fremgik
af undersøgelsen, at de syv samarbejdsvillige EF-producenter, der støttede anmodningen om en fornyet undersøgelse, i undersøgelsesperioden tegnede sig for mere
end 65 % af den samlede produktion i Fællesskabet af
den pågældende vare. Disse producenter udgør derfor
erhvervsgrenen i Fællesskabet i henhold til artikel 4, stk.

(30)

Målt i mængde steg importen fra Taiwan fra ca. 8 000
tons i 1994 til ca. 27 000 tons i undersøgelsesperioden,
hvilket er en stigning på omkring 240 %. Værdien af
importen fra Taiwan steg fra 9,9 mio. ECU i 1994 til
29,3 mio. ECU i undersøgelsesperioden, hvilket er en
stigning på 196 %.
Udtrykt i markedsandel på grundlag af det samlede
forbrug i Fællesskabet steg markedsgennemtrængningen
for dumpingimporten fra Taiwan fra 1,5 % til 5,3 % i
undersøgelsesperioden, målt i mængde, hvilket er en
stigning på 253 %.
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produktionsfaciliteter. Dette svarer til et samlet fald på
8 %. Produktionen faldt mere end forbruget i Fællesskabet, der faldt med 3 % i den af undersøgelsen omfattede periode.

c) Priser på importen fra Taiwan
(31)

Priserne på importen fra Taiwan faldt med 14 % fra
1994 til undersøgelsesperioden. Det skal bemærkes, at
disse priser fandtes at ligge under EF-erhvervsgrenens
priser i hele den undersøgte periode.

(36)

d) Prisunderbud ved importen fra Taiwan
(32)

(33)

Med henblik på fastsættelse af prisunderbuddet blev der
foretaget en analyse af oplysninger, der vedrørte undersøgelsesperioden. Ved en sammenligning mellem
eksportprisen med EF-erhvervsgrenens priser på samme
handelstrin konstateredes det, at der forekom prisunderbud. De relevante priser for EF-erhvervsgrenen var
priserne ved salg til uafhængige kunder, om nødvendigt
justeret til niveauet ab fabrik, dvs. uden transportomkostninger. Der blev foretaget justeringer af de eksporterende producenters salgspriser (cif Fællesskabets grænse)
for at tage hensyn til den betalte told og antidumpingtold. Alle priser sammenlignedes, idet der blev set bort
fra rabatter og nedslag.
Det fremgik af sammenligningen (der for begge priser
fandt sted på grundlag af vejede gennemsnit), at der var
en vejet gennemsnitlig prisunderbudsmargen for
importen fra Taiwan på, 16,7 % af EF-erhvervsgrenens
gennemsnitlige salgspris.
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For så vidt angår kapacitet skal det bemærkes, at
produktionsfaciliteterne for syntetiske polyesterfibre
også anvendes til fremstilling af andre varer, der ikke er
berørt af denne procedure, f.eks. tow og tops. Som følge
heraf blev der foretaget et skøn over den kapacitet, der
normalt tilskrives EF-erhvervsgrenens produktion af den
pågældende vare. Det fandtes, at kapaciteten faldt fra
432 300 tons i 1994 til 401 500 tons i undersøgelsesperioden, hvilket er et fald på 7 %. Dette svarer stort set
til produktionsnedgangen som skitseret i foregående
bemærkning. Kapacitetsudnyttelsesgraden faldt svagt i
den af undersøgelsen omfattede periode, nemlig fra
86,6 % i 1994 til 85,7 % i undersøgelsesperioden.

c) EF-erhvervsgrenens salgsmængde
(37)

EF-erhvervsgrenens salgsmængde på fællesskabsmarkedet
faldt i den af undersøgelsen omfattede vare fra 330 000
tons i 1994 til 295 000 tons i undersøgelsesperioden.
Dette svarer til et samlet fald på 11 %. Denne udvikling
viser, at EF-erhvervsgrenens salg ikke fulgte udviklingen i
forbruget, der faldt med 3 % i den af undersøgelsen
omfattede periode.

Dette skal sammenlignes med det underbud, der konstateredes i den tidligere undersøgelse, og som for Taiwan
var på mellem 22 % og 30 %.
De eksporterende producenters gennemsnitlige -underbudsniveau var stadig betydeligt til trods for, at de
gældende antidumpingforanstaltninger havde en vis
opadgående virkning på importpriserne.

d) Markedsandel
(38)

3. EF-erhvervsgrenens situation

Udviklingen i salgsmængden sammenlignet med udviklingen i forbruget i Fællesskabet viser, at EF-erhvervsgrenens markedsandel faldt i den betragtede periode.
EF-erhvervsgrenens markedsandel faldt fra 61 % i 1994
til 60 % i 1995, 59 % i 1996 og 56 % i undersøgelsesperioden. Det samlede tab af markedsandel var på 5
procentpoint mellem, 1994 og undersøgelsesperioden.

a) Indledende bemærkninger
(34)

Undersøgelsen af fællesskabserhvervsgrenens situation
omfatter perioden fra 1994 til udløbet af undersøgelsesperioden. Det skal bemærkes, at der i denne periode
gjaldt antidumpingforanstaltninger som nævnt i betragtning 1 ff. med deraf følgende virkninger for EF-erhvervsgrenen.

e) Lagre
(39)

f) Gennemsnitlig salgspris og prisudvikling

b) Produktion, kapacitet og kapacitetsudnyttelse
(35)

EF-erhvervsgrenens produktion faldt i den af undersøgelsen omfattede periode fra ca. 374 000 tons i 1994 til
ca. 343 000 tons i undersøgelsesperioden. Dette fald
afspejlede lukningen af en række af EF-erhvervsgrenens

Lagerbeholdningerne steg betydeligt, nemlig med 33 %
mellem 1994 og undersøgelsesperioden.

(40)

De vejede gennemsnitlige salgspriser for den pågældende
vare solgt af EF-erhvervsgrenen på fællesskabsmarkedet
svingede i den betragtede periode og steg samlet med
3 %.

4. 8. 1999

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Det skal bemærkes, at priserne på syntetiske fibre af
polyester for alle erhvervsdrivende på markedet er blevet
påvirket af prisudviklingen for de grundlæggende råvarer
såsom ren terephthalsyre (PTA), dimethylterephthalat
(DMT) og glykol, der tegner sig for omkring 50 % til
70 % af omkostningerne til fremstilling af den færdige
vare. På grund af en verdensomspændende mangel på
disse råvarer, der begyndte i slutningen af 1993 og
fortsatte i 1994 og 1995, steg priserne, hvilket afspejledes i en tilsvarende stigning i produktionsomkostningerne. Prisudviklingen for disse råvarer er dog vendt fra
og med 1995.
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forbrug, må det erindres, at EF-erhvervsgrenen mistede
markedsandele i denne periode. Undersøgelsen har
desuden vist, at EF-erhvervsgrenen har lidt under et betydeligt pristryk, og der er konstateret et betydeligt prisunderbud for importen med oprindelse i Taiwan.

(45)

For så vidt angår EF-erhvervsgrenens finansielle situation
skal det bemærkes, at der blev opnået fortjenester i 1995
efter stigningen i råvarepriserne og indledningen af en
antidumpingundersøgelse af importen fra Belarus. EFerhvervsgrenens finansielle resultater forværredes imidlertid fra og med 1995, hvilket faldt sammen med en
øget tilstedeværelse af importerede varer fra Taiwan,
som fyldte tomrummet efter importen fra Belarus.

(46)

I betragtning af ovenstående analyse konkluderedes det,
at EF-erhvervsgrenen fortsat er i en økonomisk svækket
situation.

g) Rentabilitet
(41)

I 1994 pådrog EF-erhvervsgrenen sig et vejet gennemsnitligt tab på 3,5, % af nettosalget. Den finansielle situation forbedredes efterfølgende, især i 1995 (en fortjeneste på 7,5 %). Dette skyldtes delvist, at alle erhvervsdrivende på fællesskabsmarkedet kunne hæve priserne
efter en stigning i råvarepriserne (se betragtning 40), og
EF-erhvervsgrenen kunne forbedre sin finansielle situation på grund af et fald i de faste omkostninger. Det skal
imidlertid bemærkes, at EF-erhvervsgrenens finansielle
resultater er blevet dårligere fra og med 1995; idet
fortjenesten er faret fra 7,5 % til 5,6 % i undersøgelsesperioden.

F. SANDSYNLIGHEDEN FOR FORNYET DUMPING

(47)

h) Investeringer
(42)

EF-erhvervsgrenens årlige investeringer var betydelige i
den undersøgte periode og udgjorde 58 mio. ECU i
1994, 44 mio. ECU i 1995 og toppede i 1996 med
81 mio. ECU. I undersøgelsesperioden beløb investeringerne sig til 14 mio. ECU. Det skal bemærkes, at denne
betydelige indsats hovedsagelig vedrører investeringer i
erstatningsmaskiner som led i et samlet omstruktureringsprogram.

1. Analyse af de pågældende taiwanske producenters situation

(48)

Det konstateredes, at den samlede produktionskapacitet i
Taiwan er steget med 21,3 %, svarende til 135 000 tons,
fra 1995 til undersøgelsesperioden. De taiwanske
eksporterende producenter planlægger at øge deres
produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse yderligere
til over 90 % i 1998, hvilket vil føre til en yderligere
produktionsstigning på 30 000 tons.

(49)

Det fandtes også, at importen med oprindelse i Taiwan
mængdemæssigt er steget betydeligt mellem 1994 og
undersøgelsesperioden (+ 242 %) til trods for de
gældende antidumpingforanstaltninger. Det skal
bemærkes, at den mængde, der importeredes til Fællesskabet, næsten fordobledes mellem 1995 og 1996, og at
den mere end tredobledes mellem 1994 og undersøgelsesperioden. Den tilsvarende, markedsandel steg betydeligt mellem 1994 og undersøgelsesperioden, nemlig fra
1,5 % til 5,3 %. Det er desuden fastslået, at denne import
i undersøgelsesperioden fandt sted til priser, der lå betydeligt (16,7 %) under EF-erhvervsgrenens priser.

i) Beskæftigelse
(43)

På grund af et vist fald i produktionskapaciteten samt
omstrukturering faldt, antallet af beskæftigede fra
omkring 2 300 i 1994 til ca. 2 000 i undersøgelsesperioden; dvs. med 9,2 %.

4. Konklusion vedrørende EF-erhvervsgrenens situation
(44)

Det fremgår af ovenstående analyse, at de økonomiske
indikatorer, såsom produktion, kapacitetsudnyttelse, salg
og lagerbeholdninger, fortsat udviser negative tendenser.
Skønt dette skal ses på baggrund af et svagt faldende

I fortsættelse af analysen af tilstedeværelsen af dumping
og sandsynligheden for fornyet dumping for importerede varer med oprindelse i Taiwan og analysen af EFerhvervsgrenens situation blev det undersøgt, om det var
sandsynligt, at der igen ville forekomme skade, hvis
foranstaltningerne over for importen fra Taiwan blev
ophævet.
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Taiwan bør opretholdes for at undgå, at der igen vil
finde skadelig dumping sted.

2. Virkningerne af importen fra Taiwan uden antidumpingforanstaltninger
(50)

For så vidt angår genoptagelse af den skadelige dumping
fandtes det, at de priser, der kan opnås, hvis der ikke
findes antidumpingforanstaltninger, ville føre til et prisunderbud på 24,5 %. Den metode, der benyttedes til at
beregne dette tal, var den samme som beskrevet i
betragtning 32, bortset fra at der ikke er lagt antidumpingtold til importprisen.

G. FÆLLESSKABETS INTERESSER

1. Indledning
(55)

(51)

(52)

I betragtning af ovenstående forventes det, at importen
fra Taiwan til Fællesskabet vil stige yderligere og priserne
herpå falde, hvis de gældende antidumpingforanstaltninger bortfalder. Det konstateredes, at selv med foranstaltninger i kraft steg den mængde, der importeredes fra
Taiwan. Det kan desuden ikke udelukkes, at de
forholdsvis højere priser på fællesskabsmarkedet ved et
fravær af foranstaltninger vil udgøre en tilskyndelse til at
omdirigere eksporterede varer fra Taiwan, der i
øjeblikket sendes til andre tredjelande, til fællesskabsmarkedet.
For så vidt angår EF-erhvervsgrenens rentabilitetsniveau
kan der forudses to grundlæggende scenarier, hvis antidumpingforanstaltningerne mod importens fra Taiwan
bortfalder. Den første mulighed er, at EF-erhvervsgrenen
vil fortsætte med at sælge til de samme priser, hvilket vil
føre til en faldende markedsandel med direkte følger på
lang sigt for dens rentabilitet. Den anden mulighed er, at
EF-erhvervsgrenen sænker priserne på nogle områder,
hvor konkurrencen fra Taiwan er størst, hvilket vil føre
til faldende rentabilitet. Det anslås, at EF-erhvervsgrenen
i det første scenario yderligere vil miste en markedsandel
på 2,5 %, ledsaget af et fald i rentabiliteten på 9,5 % på
kort sigt. Hvis EF-erhvervsgrenen følger den nedadgående prisudvikling, vil rentabiliteten falde fra 5,6 % til
2,7 %. I begge scenarier vil EF-erhvervsgrenens rentabilitet derfor falde på grund af den skadevoldende dumpingimport fra Taiwan.

3. Konklusion om genoptagelse af den skadelige
dumping
(53)

(54)

I den undersøgte periode faldt priserne på dumpingimporten fra Taiwan med 14 %, samtidig med at EFerhvervsgrenens priser steg med 3 %. Dette havde til
følge, at den taiwanske imports markedsandel steg fra
1,5 % i 1994 til 5,3 % i undersøgelsesperioden, dvs. med
253 %. Da importen fra Taiwan begyndte at fylde
tomrummet efter importen fra Belarus, forværredes EFerhvervsgrenens finansielle situation desuden.
Den betydelige produktionskapacitet i Taiwan, der for en
dels vedkommende først er installeret for nylig, de
attraktive priser på fællesskabsmarkedet og den deraf
følgende risiko for en eksportindsats tyder klart på, at de
eksisterende antidumpingforanstaltninger over for
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Det bør erindres, at det i de tidligere undersøgelser
fandtes, at en indførelse af foranstaltninger ikke var mod
Fællesskabets interesser. Det skal desuden bemærkes, at
den foreliggende undersøgelse er en fornyet undersøgelse og således analyserer en situation, hvor der allerede
er indført foranstaltninger. Den nuværende undersøgelses timing og karakter gør det derfor muligt at
vurdere enhver utilbørlig negativ indvirkning på de
berørte parter af de indførte antidumpingforanstaltninger.
På dette grundlag undersøgtes det, om det til trods for
konklusionerne om sandsynligheden af, at der fortsat
eller igen vil finde dumping sted, klart kunne konkluderes, at det ikke er i Fællesskabets interesse at opretholde foranstaltningerne i dette bestemte tilfælde. Med
henblik herpå og i henhold til artikel 21, stk. l, i grundforordningen overvejedes virkningerne af foranstaltninger for alle parter, der var berørt af proceduren, samt
følgerne af ikke at opretholde foranstaltninger over for
Taiwan.

2. EF-erhvervsgrenens interesser
(56)

EF-erhvervsgrenen har i mere end et årti lidt under
lavpris- eller dumpingimport af syntetiske fibre af polyester. Målet med de antidumpingforanstaltninger, der er
genstand for den fornyede undersøgelse, nemlig at
genskabe en retfærdig konkurrence på fællesskabsmarkedet mellem EF-producenterne og deres eksporterende
modparter i tredjelande, er ikke blevet fuldt ud opfyldt,
således som det fremgår af ovenstående.
EF-erhvervsgrenen har gjort en betydelig indsats for at
forbedre sin produktivitet i de seneste år i et forsøg på at
nedbringe sine produktionsomkostninger og forbedre
sin konkurrencedygtighed på dette prisfølsomme
marked. EF-erhvervsgrenen udfoldede især betydelige
rationaliseringsbestræbelser i undersøgelsesperioden. En
fællesskabsproducent lukkede to produktionsanlæg i et
forsøg på at nedbringe omkostningerne og forbedre
produktiviteten.
I betragtning af EF-erhvervsgrenens situation, og navnlig
det forhold at den forhindredes i at genrejse sig fuldt ud
fra de økonomiske vanskeligheder som følge af dumpingimport, finder Kommissionen, at det er meget sandsynligt, at EF-erhvervsgrenens situation vil forværres
yderligere, hvis der ikke foreligger foranstaltninger. Dette
kan medføre et alvorligt fald i beskæftigelsen og kan i
sidste ende føre til et fald i antallet af producenter i
Fællesskabet.
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EF-erhvervsgrenens igangværende omstruktureringsbestræbelser viser desuden, at den ikke er parat til at
opgive dette produktionssegment. Det vil derfor være i
EF-erhvervsgrenens interesse at antidumpingforanstaltningerne opretholdes.

4. Følgen for konkurrencen på fællesskabsmarkedet
(60)

(58)

Ingen brugere i EF besvarede det spørgeskema, der
udsendtes af Kommissionen i forbindelse med den
nuværende undersøgelse. Der blev ikke fremlagt dokumentation vedrørende virkningen af de gældende foranstaltninger på produktionsomkostningerne. Der kunne
derfor ikke foretages nogen analyse af de gældende
foranstaltningers virkning på brugernes produktionsomkostninger.
To brugersammenslutninger i EF fremlagde oplysninger
og anmodede om, at foranstaltningerne ophævedes. I
disse henvendelser blev det fremført, at EF-erhvervsgrenen ikke var i stand til at dække efterspørgslen.
Desuden underrettede visse brugere af en type syntetiske
polyesterfibre, nemlig appreteringsfibre, Kommissionen
om, at den vigtigste EF-producent af denne type ikke
kunne dække deres behov. Der forekom dog tilsyneladende ingen særlig mangel på fællesskabsmarkedet i den
undersøgte periode. Målet for antidumpingforanstaltninger er ikke at lukke fællesskabsmarkedet for importerede varer, men at afhjælpe illoyal handelspraksis og
forhindre den forvridende virkning af skadelig dumpingimport. I dette konkrete tilfælde forhindrede foranstaltningerne tilsyneladende ikke importerede varer i at
komme ind på fællesskabsmarkedet. Som allerede nævnt
steg importen fra Taiwan betydeligt i den undersøgte
periode.
Da EF-erhvervsgrenen har en betydelig produktionskapacitet, og da der findes andre leverandører udenfor Fællesskabet, fandtes det at risikoen for en generel forsyningsmangel er meget lille eller ikke-eksisterende.

(59)

Nogle interesserede parter fremførte desuden, at den
internationale konkurrencestilling for EF-producerede
varer, der indeholder syntetiske fibre af polyester,
bringes i fare af en videreførelse eller genindførelse af
antidumpingforanstaltningerne. Dette argument kan ikke
accepteres, da syntetiske fibre af polyester, som anvendes
til fremstilling i Fællesskabet af varer bestemt til eksport,
kan indføres i Fællesskabet uden told i henhold til
ordningerne for aktiv forædling. Da de antidumpingforanstaltninger, der er genstand for den fornyede undersøgelse, gælder i mindst fem år, havde disse interesserede
parter desuden mulighed for at fremlægge dokumentation for foranstaltningernes betydning for deres produktionsomkostninger og internationale konkurrenceevne,
men der blev ikke modtaget oplysninger herom.
På grundlag af ovenstående, og da foranstaltningerne har
været i kraft i en vis periode og vil blive videreført på
samme niveau, kan det konkluderes, at dette ikke ville
indebære en forværring af brugernes situation.

Det er blevet hævdet, at konkurrenceniveauet på fællesskabsmarkedet for syntetiske fibre af polyester ville blive
påvirket af en fortsættelse af antidumpingtolden, da dette
ville styrke EF-erhvervsgrenens position.
For så vidt angår konkurrencemiljøet på fællesskabsmarkedet er de gældende foranstaltninger ikke af en sådan
art, at de lukker fællesskabsmarkedet for de eksporterende producenter, der er omfattet af den fornyede
undersøgelse. De tillader derfor, at disse eksporterende
producenter fortsat vil være til stede på markedet. Det
bør erindres, at brugerindustrierne og andre erhvervsdrivende altid har nydt godt af tilstedeværelsen af en bred
vifte af konkurrenter på markedet.

3. Virkningen på brugerne
(57)
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Brugerne af den pågældende vare vil derfor stadig have
fordelene ved et marked, hvor der findes et antal leverandører.
5. Konklusion
(61)

Navnlig på grundlag af ovenstående kendsgerninger og
overvejelser og efter at have undersøgt de argumenter,
der er fremført af EF-erhvervsgrenen og sammenslutninger af brugere af den pågældende vare, konkluderedes
det, at der ikke var tvingende årsager til ikke at opretholde de gældende foranstaltninger over for importen fra
Taiwan.
H. AFSLUTNING AF PROCEDUREN FOR SÅ VIDT
ANGÅR IMPORTEREDE VARER MED OPRINDELSE I
KOREA

(62)

I betragtning af konklusionerne i betragtning 26 er de
antidumpingforanstaltninger, der i øjeblikket gælder
over for varer med oprindelse i Korea, ikke længere
nødvendige. I henhold til artikel 11 sammenholdt med
artikel 9 i grundforordningen skal undersøgelsen eller
proceduren afsluttes, når det efter høring findes at
beskyttelsesforanstaltninger er nødvendige, og når der
ikke rejses indvendinger i Det Rådgivende Udvalg.

(63)

På baggrund af det ovenfor anførte har Kommissionen
konkluderet at, en videreførelse af de beskyttelsesforanstaltninger, der i øjeblikket gælder over for importen fra
Korea, er unødvendig, og at proceduren bør afsluttes for
så vidt angår importen fra dette land.
I. ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER OVER
IMPORTEN MED OPRINDELSE I TAIWAN

(64)

FOR

Det følger af ovenstående, at antidumpingtolden på
importen af syntetiske fibre af polyester med oprindelse i
Taiwan, der indførtes ved forordning (EØF) nr. 3017/92
bør opretholdes, således som det er muligt i henhold til
artikel 11, stk. 2, i grundforordningen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af
syntetiske fibre af polyester, ikke kartede, kæmmede eller på
anden måde beredte til spinding, henhørende under KN-kode
5503 20 00 og med oprindelse i Taiwan.
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2.
Tolden udgør følgende i procent af varens nettopris, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet: 13 % for
syntetiske fibre af polyester med oprindelse i Taiwan (Taric-tillægskode 8195) undtagen for syntetiske fibre
af polyester fremstillet af nedenfor anførte selskaber, for hvilke følgende satser finder anvendelse:
— Far Eastern Textile Ltd, Taipei
(Taric-tillægskode 8192)
— Nan Ya Plastics Corporation, Taipei
(Taric-tillægskode 8193)
— Shingkong Synthetic Fibres Co., Taipei
(Taric-tillægskode 8194).

6,8 %
5,9 %
13,0 %
Artikel 2

Antidumpingproceduren vedrørende importen af syntetiske fibre af polyester med oprindelse i Republikken
Korea afsluttes.
Artikel 3
Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.
Artikel 4
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 1999.
På Rådets vegne
S. HASSI

Formand
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1729/1999
af 28. juli 1999
om fastsættelse af særlige foranstaltninger, der udgør undtagelser fra forordning (EØF) nr. 3665/87
og (EØF) nr. 3719/88, for så vidt angår mælk, mejeriprodukter, oksekød, svinekød, æg, fjerkrækød,
landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I, og visse
kornprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(5)

de sundhedsforanstaltninger, myndighederne i visse tredjelande har truffet over for eksporten fra Fællesskabet,
efter at visse produkter har vist sig at være forurenet
med dioxin, har alvorligt skadet eksportørernes økonomiske interesser, og den således skabte situation har
påvirket eksportmulighederne for visse landbrugsprodukter ugunstigt;

(6)

det er følgelig nødvendigt at træffe særlige foranstaltninger og at forlænge visse tidsfrister fastsat ved forordning (EØF) nr. 565/80, (EØF) nr. 3665/87 og (EØF) nr.
3719/88, så de eksporttransaktioner, der ikke er fuldført
på grund af ovennævnte omstændigheder, kan gøres
lovformelige;

(7)

kun erhvervsdrivende, der, særlig på grundlag af dokumenterne omhandlet i artikel 1, stk. 2. i Rådets forordning (EØF) nr. 4045/89 (11), senest ændret ved forordning (EF) nr. 3235/94 (12), kan bevise, at de var ude af
stand til at gennemføre eksporttransaktioner på grund af
ovennævnte omstændigheder, og navnlig at der blev
ansøgt om licenserne med henblik på eksport til de
tredjelande, der har truffet foranstaltninger som nævnt
ovenfor, bør drage fordel af undtagelserne;

(8)

som udviklingen tegner sig, bør denne forordning træde
i kraft straks;

(9)

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelser fra de berørte forvaltningskomitéer —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 af 27.
juni 1968 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1587/
96 (2), særlig artikel 13, stk. 3, artikel 17, stk. 14, og artikel 28,
og de tilsvarende bestemmelser i andre forordninger om fælles
markedsordninger for landbrugsprodukter, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 565/80 (3), ændret ved
forordning (EØF) nr. 2026/83 (4), fastsætter generelle
regler for forudbetaling af eksportrestitutioner for landbrugsprodukter;

(2)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3665/87 (5), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 604/98 (6), fastsætter
fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter;

(3)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/88 (7), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1127/1999 (8), fastsætter
fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og
eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter;

(4)

Kommissionens beslutning 1999/363/EF af 3. juni 1999
om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske
produkter til konsum eller foderbrug, som er forurenet
med dioxiner (9), og Kommissionens beslutning 1999/
368/EF af 4. juni 1999 om beskyttelsesforanstaltninger
over for dioxinforurenede produkter til konsum eller
foderbrug, der er fremstillet på basis af kvæg eller
svin (10), som senere ændret eller erstattet, fastsætter bl.a.
forbud mod udførsel af visse produkter til tredjelande;

(1) EFT L 148 af 28.6.1968, s. 13.
(2) EFT L 206 af 16.8.1996, s. 21.
(3) EFT L 62 af 7.3.1980, s. 5.
(4) EFT L 199 af 22.7.1983, s. 12.
(5) EFT L 351 af 14.12.1987, s. 1.
(6) EFT L 80 af 18.3.1998, s. 19.
(7) EFT L 331 af 2.12.1988, s. 1.
(8) EFT L 135 af 29.5.1999, s. 48.
(9) EFT L 141 af 4.6.1999, s. 24.
(10) EFT L 142 af 5.6.1999, s. 46.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
i:

Denne forordning gælder for de produkter, der er anført

— artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 804/68 (mælk og
mejeriprodukter)
— artikel 1, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 (13)
(oksekød)
(11) EFT L 388 af 30.12.1989, s. 18.
(12) EFT L 338 af 28.12.1994, s. 16.
(13) EFT L 148 af 28.6.1968, s. 24.

L 204/14

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

— artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 (1)
(svinekød)
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er fastsat for, at produkterne forlader Fællesskabets toldområde,
til 150 dage.

— artikel 1, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 (2)
(æg)
— artikel 1, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 (3)
(fjerkrækød).
2.
Denne forordning gælder også for landbrugsprodukter,
der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens
bilag I, jf. artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1222/
94 (4), samt for produkter, der udføres i form af KN-kode 2309
som angivet i bilag A til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/
92 (5).
3.
Denne forordning gælder kun i de tilfælde, hvor de
berørte eksportører over for de kompetente myndigheder på
tilfredsstillende vis godtgør, at de har været ude af stand til at
gennemføre eksporttransaktioner som følge af beskyttelsesforanstaltninger truffet af Kommissionen eller sundhedsforanstaltninger truffet af myndighederne i bestemmelsestredjelandene,
efter af visse EF-produkter har vist sig at være forurenet med
dioxin.

Artikel 3
1.
Denne artikel gælder for landbrugsprodukter, der udføres
i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I, jf.
artikel 1 i forordning (EF) nr. 1222/94.
2.
Efter ansøgning fra attestindehaveren forlænges gyldighedsperioden for forudfastsættelsesattester, der er udstedt i
medfør af Kommissionens forordning (EF) nr. 1223/94 (9), og
som der er ansøgt om senest den 7. juni 1999, og hvis gyldighedsperiode ikke udløb inden den 31. maj 1999, til den 30.
september 1999.

De kompetente myndigheders vurdering baseres specielt på de
forretningspapirer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 4045/89.

3.
Efter ansøgning fra eksportøren og for varer, for hvilke
toldformaliteterne ved udførsel var afsluttet senest den 30. juni
1999, eller varer og produkter, der er henført under en af
ordningerne omhandlet i artikel 4 og 5 i forordning (EØF) nr.
565/80 senest den 30. juni 1999, forlænges den 60-dages-frist,
der i artikel 30, stk. 1, litra b), nr. i), i forordning (EØF) nr.
3719/88 og artikel 4, stk. 1, og artikel 32, stk. 1, i forordning
(EØF) nr. 3665/87 er fastsat for, at produkterne forlader Fællesskabets toldområde, til 150 dage.

Artikel 2

Artikel 4

1.
Denne artikel gælder for produkter anført i artikel 1, stk.
1, i forordning (EØF) nr. 804/68 (mælk og mejeriprodukter)
samt for produkter, der udføres i form af KN-kode 2309 som
angivet i bilag A til forordning (EØF) nr. 1766/92.

1.
Denne artikel gælder for produkter anført i artikel 1, stk.
1, i denne forordning, dog ikke produkter omhandlet i forordning (EØF) nr. 804/68 (mælk og mejeriprodukter).

2.
Efter ansøgning fra licensindehaveren forlænges gyldighedsperioden for eksportlicenser, der er udstedt i medfør af
Kommissionens forordning (EF) nr. 1162/95 (6), (EF) nr. 1466/
95 (7) og (EF) nr. 174/1999 (8), og som der er ansøgt om
senest den 7. juni 1999, med:

2.
Efter ansøgning fra licensindehaveren annulleres eksportlicenser udstedt i medfør af Kommissionens forordning (EF) nr.
1445/95 (10) (oksekød), (EF) nr. 1370/95 (11) (svinekød), (EF) nr.
1371/95 (12) (æg) og (EF) nr. 1372/95 (13) (fjerkrækød), som der
blev ansøgt om senest den 7. juni 1999, herunder dog ikke
licenser, for hvilke gyldighedsperioden udløb inden den 27.
maj 1999, og sikkerhedsstillelsen frigives.

— fire måneder for licenser, hvis gyldighedsperiode udløber
den 31. maj 1999
— tre måneder for licenser, hvis gyldighedsperiode udløber
den 30. juni 1999
— to måneder for licenser, hvis gyldighedsperiode udløber den
31. juli 1999
— en måned for licenser, hvis gyldighedsperiode udløber den
31. august 1999.
3.
Efter ansøgning fra eksportøren og for produkter, for
hvilke toldformaliteterne ved udførsel var afsluttet senest den
30. juni 1999, forlænges den 60-dages-frist, der i artikel 30,
stk. 1, litra b), nr. i), i forordning (EØF) nr. 3719/88 og artikel
4, stk. 1, og artikel 32, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3665/87
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L
L
L

282 af 1.11.1975, s. 1.
282 af 1.11.1975, s. 49.
282 af 1.11.1975, s. 77.
136 af 31.5.1994, s. 5.
181 af 1.7.1992, s. 21.
117 af 24.5.1995, s. 2.
144 af 28.6.1995, s. 22.
20 af 27.1.1999, s. 8.

3.
Efter ansøgning fra eksportøren og for produkter, for
hvilke toldformaliteterne ved udførsel var afsluttet senest den
30. juni 1999:
— eller som er henført under en af ordningerne omhandlet i
artikel 4 og 5 i forordning (EØF) nr. 565/80, forlænges den
60-dages-frist, der i artikel 30, stk. 1, litra b), nr. i), i
forordning (EØF) nr. 3719/88 og artikel 4, stk. 1, og artikel
32, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3665/87 er fastsat for, at
produkterne forlader Fællesskabets toldområde, til 150 dage
— men hvor produkterne endnu ikke har forladt Fællesskabets
toldområde eller er henført under en af ordningerne
omhandlet i artikel 4 og 5 i forordning (EØF) nr. 565/80,
tilbagebetaler den erhvervsdrivende enhver forudbetalt restitution, og de forskellige sikkerhedsstillelser vedrørende
sådanne transaktioner frigives
(9) EFT L 136 af 31.5.1994, s. 33.
(10) EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35.
(11) EFT L 133 af 17.6.1995, s. 9.
(12) EFT L 133 af 17.6.1995, s. 16.
(13) EFT L 133 af 17.6.1995, s. 26.
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— og hvor produkterne har forladt Fællesskabets toldområde
og derefter er kommet tilbage og overgået til fri omsætning
i Fællesskabet, tilbagebetaler eksportøren enhver forudbetalt
restitution, og de forskellige sikkerhedsstillelser vedrørende
sådanne transaktioner frigives.
Artikel 5
Efter ansøgning fra eksportøren og som undtagelse fra artikel
6, stk. 1, første afsnit, i Kommissionens forordning (EØF) nr.
1964/82 (1) om særlige eksportrestitutioner for visse former for
udbenet oksekød, og hvor toldformaliteterne ved udførsel eller
formaliteterne ved henførsel under en af ordningerne
omhandlet i artikel 4 og 5 i forordning (EØF) nr. 565/80 ikke
var afsluttet senest den 30. juni 1999 for hele den mængde
kød, der er anført i attesten omhandlet i artikel 4, stk. 1, i
forordning (EØF) nr. 1964/82 og udstedt inden den 30. juni
1999, beholder eksportøren den særlige restitution for de
mængder, der er udført og overgået til forbrug i et tredjeland.
Det samme gælder, når en del af den samlede mængde, der er
anført i attesten omhandlet i artikel 4, stk. 1, i forordning
(EØF) nr. 1964/82, i medfør af nærværende forordnings artikel
4, stk. 3, andet og tredje led, ikke er overgået til forbrug i et
tredjeland.
Artikel 6
1.
Artikel 20, stk. 3, litra a), den 20 % nedsættelse, der er
omhandlet i artikel 20, stk. 3, litra b), andet led, og den 15 %
og 20 % forhøjelse, der er omhandlet i henholdsvis artikel 23,
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stk. 1, og artikel 33, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EØF)
nr. 3665/87, gælder ikke for eksport, der gennemføres på
grundlag af licenser, som der var ansøgt om senest den 7. juni
1999.
2.
Når retten til restitutionen fortabes, finder den sanktion,
der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, litra a), i forordning (EØF)
nr. 3665/87, ikke anvendelse.
Artikel 7
Produkter og varer, for hvilke toldformaliteterne ved udførsel
var afsluttet i Fællesskabet senest den 30. juni 1999, kan
genindføres i Fællesskabets toldområde og anbringes i en
frizone, på et frilager eller toldoplag i 120 dage, inden de når
deres endelige destination, uden at betalingen af restitutionen
for den faktiske endelige destination eller sikkerhedsstillelsen
for licensen dermed drages i tvivl.
Artikel 8
Medlemsstaterne meddeler, hvilke produktmængder der er
omfattet af hver af denne forordnings foranstaltninger, i overensstemmelse med bestemmelserne i de relevante forordninger
gældende for de respektive produkter.
Artikel 9
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 212 af 21.7.1982, s. 48.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1730/1999
af 3. august 1999
om salg ved almindelig licitation af vinalkohol til eksport
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

Artikel 1

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 822/87 af 16.
marts 1987 om den fælles markedsordning for vin (1), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 1627/98 (2),

Ved fem almindelige licitationer med numrene 267/99/EF, 268/
99/EF, 269/99/EF, 270/99/EF og 271/99/EF sælges i alt
500 000 hl alkohol, der hidrører fra de i artikel 35, og 36 og
39 i forordning (EØF) nr. 822/87 omhandlede destillationer, og
som det italienske interventionsorgan ligger inde med.

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3877/88 af
12. december 1988 om generelle regler for afsætning af
alkohol, der er fremstillet i henhold til de i artikel 35, 36 og 39
i forordning (EØF) nr. 822/87 omhandlede destillationer, og
som interventionsorganerne ligger inde med (3), og

Almindelig licitation nr. 267/99/EF, 268/99/EF, 269/99/EF,
270/99/EF og 271/99/EF vedrører hver især 100 000 hl
alkohol 100 % vol.

Artikel 2

ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 377/93 (4),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1448/97 (5), blev
der fastsat nærmere bestemmelser for afsætning af
alkohol, der er fremstillet i henhold til de i artikel 35, 36
og 39 i forordning (EØF) nr. 822/87 omhandlede destillationer, og som interventionsorganerne ligger inde med;

(1)

der bør gennemføres almindelige licitationer for eksport
af vinalkohol til visse caribiske og centralamerikanske
lande for at sikre kontinuiteten i forsyningerne til disse
lande og reducere EF-lagrene af vinalkohol;

(2)

der bør fastsættes en særlig sikkerhedsstillelse for at sikre
den fysiske eksport af alkohol fra Fællesskabets toldområde og fastsættes graduerede sanktioner for manglende
overholdelse af den fastsatte eksportdato; denne sikkerhedsstillelse skal være uafhængig af sikkerhedsstillelsen
for korrekt gennemførelse, som specielt skal sikre alkoholens udlagring og den bortliciterede alkohols anvendelse til de foreskrevne formål;

(3)

siden vedtagelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2799/
98 (6) af 15. december 1998 om den agromonetære
ordning for euroen skal tilbudspriserne og sikkerhedsstillelserne anføres i euro, og betalingerne skal foretages i
samme valuta;

(4)

Den til salg udbudte alkohol
— er bestemt til eksport fra Fællesskabet
— skal importeres til og dehydreres i et af følgende tredjelande:
— Costa Rica
— Guatemala
— Honduras, herunder Swanøerne
— El Salvador
— Nicaragua
— Saint Christopher og Nevis
— Bahamas
— Den Dominikanske Republik
— Antigua og Barbuda
— Dominica
— Britiske Jomfruøer og Montserrat
— Jamaica
— Saint Lucia
— Saint Vincent, herunder de nordlige Grenadiner
— Barbados
— Trinidad og Tobago
— Belize
— Grenada, herunder de sydlige Grenadiner

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

(5)

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

84 af 27.3.1987, s. 1.
210 af 28.7.1998, s. 8.
346 af 15.12.1988, s. 7.
43 af 20.2.1993, s. 6.
198 af 25.7.1997, s. 4.
349 af 24.12.1998, s. 1.

— Aruba
— Nederlandske Antiller (Curacao, Bonaire, Sint-Eustatius,
Saba og den sydlige del af Sint Maarten)
— Guyana
— Amerikanske Jomfruøer
— Haiti
— må udelukkende anvendes i brændstofsektoren.
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Artikel 3
Bilag I indeholder oplysninger om, hvor de pågældende beholdere befinder sig, hvad deres referencer er, hvor stor en
mængde alkohol hver beholder indeholder, hvor højt alkoholindholdet er, og hvilke egenskaber alkoholen har, samt visse
særlige betingelser.

Artikel 4
Salget gennemføres i overensstemmelse med artikel 13-18, 3034 og 36-38 i forordning (EØF) nr. 377/93 og med artikel 2 i
forordning (EF) nr. 2799/98.
Uanset artikel 15 i forordning (EØF) nr. 377/93 ligger den frist
for indgivelse af bud, der indgives inden for rammerne af
licitationer i henhold til denne forordning, mellem den 8. og
25. dag efter offentliggørelsen af den almindelige licitation.

Artikel 5
1.
Den deltagelsessikkerhed, der er omhandlet i artikel 15 i
forordning (EØF) nr. 377/93, er på 362 200 EUR og skal
stilles for den samlede mængde, der er udbudt til salg i forbindelse med hver af de i artikel 1 i nærværende forordning
omhandlede licitationer.
Vedståelsen af buddet efter udløbet af fristen for indgivelse af
bud og stillelsen af sikkerheden for eksporten og sikkerheden
for korrekt gennemførelse anses i forbindelse med deltagelsessikkerheden som primære krav som omhandlet i artikel 20 i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 (1).
Den deltagelsessikkerhed, der stilles for hver af de i artikel 1 i
nærværende forordning omhandlede licitationer, frigives straks,
når buddet ikke antages, eller når tilslagsmodtageren har stillet
hele sikkerheden for eksporten og hele sikkerheden for korrekt
gennemførelse for den pågældende licitation.
2.
Sikkerheden for eksporten er på 5 EUR/hl alkohol 100 %
vol., der skal stilles for hver mængde alkohol, for hvilken der er
udstedt et bevis for afhentning for hver af de licitationer, der er
omhandlet i artikel 1 i nærværende forordning.
Denne sikkerhedsstillelse, som skal garantere, at alkoholen
eksporteres, frigives først af det interventionsorgan, der ligger
inde med alkoholen, når der for den enkelte mængde alkohol
er ført bevis for, at denne mængde er eksporteret inden for den
frist, der er fastsat i artikel 6 i nærværende forordning. Når den
i artikel 6 nævnte eksportfrist er overskredet, fortabes den
sikkerhed på 5 EUR/hl alkohol 100 % vol., der er stillet for
eksporten, bortset fra tilfælde af force majeure og uanset artikel
23 i forordning (EØF) nr. 2220/85:
a) med 15 % under alle forhold
b) med 0,33 % af det resterende beløb efter fradrag af de 15 %,
for hver dag, den pågældende eksportdato er overskredet.
(1) EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5.
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3.
Sikkerheden for korrekt gennemførelse er på 25 EUR/hl
alkohol 100 % vol.
Denne sikkerhedsstillelse frigives i overensstemmelse med
artikel 34, stk. 3, litra b), i forordning (EØF) nr. 377/93.
4.
Uanset artikel 17 i forordning (EØF) nr. 377/93 skal
sikkerheden for eksporten og sikkerheden for korrekt gennemførelse stilles samtidigt hos hvert berørt interventionsorgan for
hver af de licitationer, der er omhandlet i artikel 1 i nærværende forordning, senest dagen for udstedelsen af et bevis for
afhentning af den pågældende mængde alkohol.

Artikel 6
1.
Eksporten af den alkohol, der bortliciteres i henhold til
den i artikel 1 omhandlede licitation, skal være afsluttet senest
den 31. januar 2000.
2.
Den bortliciterede alkohol skal være anvendt senest to år
efter datoen for den første afhentning.

Artikel 7
For at kunne tages i betragtning skal buddet indeholde angivelse af det endelige anvendelsessted for den tildelte alkohol og
en forpligtelseserklæring fra den bydende om at ville respektere
denne destination. Buddet skal ligeledes indeholde bevis for, at
den bydende har indgået en bindende aftale med en erhvervsdrivende i brændstofsektoren i et af de tredjelande, der er
anført i artikel 2 i nærværende forordning, ved hvilken den
pågældende erhvervsdrivende har forpligtet sig til at dehydrere
den tildelte alkohol i et af disse lande og til at udføre den
udelukkende til anvendelse inden for brændstofsektoren.

Artikel 8
1.
Inden den bortliciterede alkohol afhentes, udtager interventionsorganet og tilslagsmodtageren en kontrolprøve, og
prøven analyseres for at bestemme alkoholindholdet i % vol.
Hvis det endelige resultat af analyserne af prøven viser forskel
mellem alkoholindholdet i % vol. i den alkohol, der skal
afhentes, og det minimumsalkoholindhold i % vol., der er
anført i licitationsbekendtgørelserne, anvendes følgende
bestemmelser:
i) interventionsorganet underretter samme dag Kommissionens tjenestegrene, jf. bilag II, og lagerholderen og tilslagsmodtageren herom
ii) tilslagsmodtageren kan:
— enten acceptere at overtage partiet med de konstaterede
egenskaber med forbehold af Kommissionens godkendelse
— eller afvise at overtage partiet.
I så fald underretter tilslagsmodtageren samme dag interventionsorganet og Kommissionens tjenestegrene herom, jf.
bilag III.
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Når disse formaliteter er opfyldt, og hvis tilslagsmodtageren
afviser varen, er han straks frigjort fra alle sine forpligtelser
vedrørende det pågældende parti.

2.
Hvis tilslagsmodtageren afviser varen, jf. stk. 1, leverer
interventionsorganet ham omkostningsfrit et andet parti
alkohol af den rette kvalitet inden for en frist på højst otte
dage.

3.
Hvis tilslagsmodtageren først kan afhente alkoholen mere
end fem arbejdsdage efter, at han har godkendt partiet, på
grund af forhold, som må tilskrives interventionsorganet, skal
medlemsstaten yde erstatning.

4. 8. 1999
Artikel 9

Uanset artikel 36, stk. 2, første afsnit, i forordning (EØF) nr.
377/93 kan alkoholen i de beholdere, der er angivet i den
meddelelse fra medlemsstaterne, som er omhandlet i artikel 36
i forordning (EØF) nr. 377/93, og som er omfattet af de i
artikel 1 i nærværende forordning nævnte licitationer, efter
aftale med Kommissionen substitueres af det interventionsorgan, der ligger inde med den pågældende alkohol, eller
blandes med anden alkohol, der er leveret til interventionsorganet, og dette kan bl.a. af logistiske grunde ske indtil udstedelsen af et overtagelsesbevis for alkoholen.
Artikel 10
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

4. 8. 1999
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BILAG I
ALMINDELIG LICITATION Nr. 267/99 EF

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

Medlemsstat

Sted

FRANKRIG Port la Nouvelle
Av. Adolphe Turrel
BP 62
11210 Port la Nouvelle

Beholdernummer

Aantal hl ren
alkohol
(100 % vol)

Forordning
(EØF) nr. 822/
87

Alkoholtype

12
1
4

4 894
47 995
47 111

35 + 36
35 + 36
35 + 36

rå + 92 %
rå + 92 %
rå + 92 %

I alt

100 000

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 2,415 EUR/l, få
udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

II. Alkoholens destination og anvendelse
Den til salg udbudte alkohol er bestemt til eksport fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de
tredjelande, som er anført i artikel 2 i denne forordning, med henblik på udelukkende at blive anvendt i
brændstofsektoren.
Beviserne for alkoholens destination og anvendelse skal fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af
et internationalt kontrolselskab.
Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.

III. Indgivelse af bud
1. Der skal afgives bud for 100 000 hl ren alkohol (100 % vol.).
Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.
2. Buddene skal:
— enten fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/Brussel
— eller indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning »Loi 130«, Rue de la Loi/Wetstraat 130,
B-1049 Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.
3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen »Bud til almindelig licitation
nr. 267/99 EF — alkohol, GD VI/E/2 — må kun åbnes på gruppemøde«, og denne skal igen være anbragt i en
kuvert adresseret til Kommissionen.
4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 27. august 1999, kl. 12.00 (belgisk tid).
5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og nedenstående oplysninger:
a) en henvisning til almindelig licitation nr. 267/99 EF
b) den tilbudte pris udtrykt i euro pr. hl ren alkohol (100 % vol.)
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c) samtlige forpligtelser og erklæringer som fastsat i artikel 31 i forordning (EØF) nr. 377/93, angivelse af det
endelige bestemmelsessted for den tildelte alkohol samt beviset for en aftale med en erhvervsdrivende om
dehydrering og anvendelse udelukkende i brændstofsektoren.
6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående
interventionsorgan:
— SAV, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tlf. 0557 55 20 00, telex: 572025, fax: 05-57 55 20 59).
Denne sikkerhed skal være på 362 200 EUR.

4. 8. 1999
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ALMINDELIG LICITATION Nr. 268/99 EF

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

Beholdernummer

Antal hl ren
alkohol
(100 % vol.)

Forordning
(EØF) nr. 822/
87

Alkoholtype

Villarrobledo

1

34 297

35 + 36

rå

Villarrobledo

2

17 344

35 + 36

rå

Villarrobledo

4

25 620

35 + 36

rå

Villarrobledo

3

22 739

39

rå

Medlemsstat

SPANIEN

Sted

I alt

100 000

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 2,415 EUR/l, få
udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

II. Alkoholens destination og anvendelse
Den til salg udbudte alkohol er bestemt til eksport fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de
tredjelande, som er anført i artikel 2 i denne forordning, med henblik på udelukkende at blive anvendt i
brændstofsektoren.
Beviserne for alkoholens destination og anvendelse skal fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af
et internationalt kontrolselskab.
Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.

III. Indgivelse af bud
1. Der skal afgives bud for 100 000 hl ren alkohol (100 % vol.).
Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.
2. Buddene skal:
— enten fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/Brussel
— eller indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning »Loi 130«, Rue de la Loi/Wetstraat 130,
B-1049 Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.
3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen »Bud til almindelig licitation
nr. 268/99 EF — alkohol, GD VI/E/2 — må kun åbnes på gruppemøde«, og denne skal igen være anbragt i en
kuvert adresseret til Kommissionen.
4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 27. august 1999, kl. 12.00 (belgisk tid).
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5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og nedenstående oplysninger:
a) en henvisning til almindelig licitation nr. 268/99 EF
b) den tilbudte pris udtrykt i euro pr. hl ren alkohol (100 % vol.)
c) samtlige forpligtelser og erklæringer som fastsat i artikel 31 i forordning (EØF) nr. 377/93, angivelse af det
endelige bestemmelsessted for den tildelte alkohol samt beviset for en aftale med en erhvervsdrivende om
dehydrering og anvendelse udelukkende i brændstofsektoren.
6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående
interventionsorgan:
— FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tlf. 913 47 65 00, telex: 23427 FEGA, fax: 915 21 98 32).
Denne sikkerhed skal være på 362 200 EUR.

4. 8. 1999
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ALMINDELIG LICITATION Nr. 269/99 EF

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

Beholdernummer

Antal hl ren
alkohol
(100 % vol.)

Forordning
(EØF) nr. 822/
87

Alkoholtype

Villarrobledo

3

19 157

39

rå

Villarrobledo

13

35 492

39

rå

Villarrobledo

15

30 020

39

rå

5

15 331

35 + 36

rå

Medlemsstat

SPANIEN

Sted

Tomelloso
I alt

100 000

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 2,415 EUR/l, få
udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

II. Alkoholens destination og anvendelse
Den til salg udbudte alkohol er bestemt til eksport fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de
tredjelande, som er anført i artikel 2 i denne forordning, med henblik på udelukkende at blive anvendt i
brændstofsektoren.
Beviserne for alkoholens destination og anvendelse skal fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af
et internationalt kontrolselskab.
Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.

III. Indgivelse af bud
1. Der skal afgives bud for 100 000 hl ren alkohol (100 % vol.).
Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.
2. Buddene skal:
— enten fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/Brussel
— eller indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning »Loi 130«, Rue de la Loi/Wetstraat 130,
B-1049 Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.
3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen »Bud til almindelig licitation
nr. 269/99 EF — alkohol, GD VI/E/2 — må kun åbnes på gruppemøde«, og denne skal igen være anbragt i en
kuvert adresseret til Kommissionen.
4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 27. august 1999, kl. 12.00 (belgisk tid).
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5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og nedenstående oplysninger:
a) en henvisning til almindelig licitation nr. 269/99 EF
b) den tilbudte pris udtrykt i euro pr. hl ren alkohol (100 % vol.)
c) samtlige forpligtelser og erklæringer som fastsat i artikel 31 i forordning (EØF) nr. 377/93, angivelse af det
endelige bestemmelsessted for den tildelte alkohol samt beviset for en aftale med en erhvervsdrivende om
dehydrering og anvendelse udelukkende i brændstofsektoren.
6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående
interventionsorgan:
— FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tlf. 913 47 65 00, telex: 23427 FEGA, fax: 915 21 98 32).
Denne sikkerhed skal være på 362 200 EUR.
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ALMINDELIG LICITATION Nr. 270/99 EF

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

Antal hl ren
alkohol
(100 % vol.)

Forordning
(EØF) nr. 822/
87

Alkoholtype

Dist. Bonollo SpA — Anagni-Paduni (Fr)

34 000

35

rå

Dist. Bonollo SpA — Anagni-Paduni (Fr)

16 000

36

rå

Dist. Caviro Scrl — Faenza (Ra)

30 000

35

rå

Dist. De Luca SpA — Lecce

5 000

35

rå

Dist. SVA SpA — Ortona (Ch)

5 000

35

rå

10 000

35

rå

Medlemsstat

ITALIEN

Beholdernummer

Sted

Dist. Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (Pg)
I alt

100 000

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 2,415 EUR/l, få
udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

II. Alkoholens destination og anvendelse
Den til salg udbudte alkohol er bestemt til eksport fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de
tredjelande, som er anført i artikel 2 i denne forordning, med henblik på udelukkende at blive anvendt i
brændstofsektoren.
Beviserne for alkoholens destination og anvendelse skal fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af
et internationalt kontrolselskab.
Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.

III. Indgivelse af bud
1. Der skal afgives bud for 100 000 hl ren alkohol (100 % vol.).
Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.
2. Buddene skal:
— enten fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/Brussel
— eller indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning »Loi 130«, Rue de la Loi/Wetstraat 130,
B-1049 Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.
3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen »Bud til almindelig licitation
nr. 270/99 EF — alkohol, GD VI/E/2 — må kun åbnes på gruppemøde«, og denne skal igen være anbragt i en
kuvert adresseret til Kommissionen.
4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 27. august 1999, kl. 12.00 (belgisk tid).
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5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og nedenstående oplysninger:
a) en henvisning til almindelig licitation nr. 270/99 EF
b) den tilbudte pris udtrykt i euro pr. hl ren alkohol (100 % vol.)
c) samtlige forpligtelser og erklæringer som fastsat i artikel 31 i forordning (EØF) nr. 377/93, angivelse af det
endelige bestemmelsessted for den tildelte alkohol samt beviset for en aftale med en erhvervsdrivende om
dehydrering og anvendelse udelukkende i brændstofsektoren.
6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående
interventionsorgan:
— AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tlf. (06) 47 49 91, telex: 620331/620252/613003; fax: (06)
445 39 40/495 39 40).
Denne sikkerhed skal være på 362 200 EUR.
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ALMINDELIG LICITATION Nr. 271/99 EF

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

Antal hl ren
alkohol
(100 % vol.)

Forordning
(EØF) nr. 822/
87

Alkoholtype

Dist. Cipriani SpA — Chizzola di Ala (Tn)

11 000

35

rå

Dist. Mazzari SpA — S. Agata sul Santerno
(Ra)

45 000

35

rå

Dist. Neri Srl — Faenza (Ra)

27 000

35

rå

Dist. Villapana — Villapana (Ra)

12 000

35

rå

5 000

39

rå

Medlemsstat

ITALIEN

Beholdernummer

Sted

Dist. Distercoop Srl — Faenza (Ra)
I alt

100 000

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 2,415 EUR/l, få
udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

II. Alkoholens destination og anvendelse
Den til salg udbudte alkohol er bestemt til eksport fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de
tredjelande, som er anført i artikel 2 i denne forordning, med henblik på udelukkende at blive anvendt i
brændstofsektoren.
Beviserne for alkoholens destination og anvendelse skal fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af
et internationalt kontrolselskab.
Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.

III. Indgivelse af bud
1. Der skal afgives bud for 100 000 hl ren alkohol (100 % vol.).
Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.
2. Buddene skal:
— enten fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049
Bruxelles/Brussel
— eller indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning »Loi 130«, Rue de la Loi/Wetstraat 130,
B-1049 Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.
3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen »Bud til almindelig licitation
nr. 271/99 EF — alkohol, GD VI/E/2 — må kun åbnes på gruppemøde«, og denne skal igen være anbragt i en
kuvert adresseret til Kommissionen.
4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 27. august 1999, kl. 12.00 (belgisk tid).
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5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og nedenstående oplysninger:
a) en henvisning til almindelig licitation nr. 271/99 EF
b) den tilbudte pris udtrykt i euro pr. hl ren alkohol (100 % vol.)
c) samtlige forpligtelser og erklæringer som fastsat i artikel 31 i forordning (EØF) nr. 377/93, angivelse af det
endelige bestemmelsessted for den tildelte alkohol samt beviset for en aftale med en erhvervsdrivende om
dehydrering og anvendelse udelukkende i brændstofsektoren.
6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående
interventionsorgan:
— AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tlf. (06) 47 49 91, telex: 620331/620252/613003; fax: (06)
445 39 40/495 39 40).
Denne sikkerhed skal være på 362 200 EUR.
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BILAG II
Følgende kaldenumre i Bruxelles er de eneste, der kan anvendes:
GD VI/E/2 (Chiappone/Innamorati):
— telex:

22037 AGREC B,
22070 AGREC B (græske bogstaver)

— fax:

(32-2) 295 92 52.

BILAG III
Meddelelse om afvisning eller godkendelse af partier i forbindelse med den almindelige licitation med henblik på
udførsel af vinalkohol i henhold til forordning (EF) nr. 1730/1999
— Tilslagsmodtagers navn:
— Licitationsdato:
— Dato for tilslagsmodtagers afvisning eller godkendelse af partiet:
Parti nr.

Mængde
(hl)

Lagerplads

Begrundelse for afvisning eller godkendelse af overtagelse
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1731/1999
af 3. august 1999
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, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

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;

(2)

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 4. august 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 1999.
På Kommissionens vegne
Monika WULF-MATHIES

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66.
(2) EFT L 198 af 15.7.1998, s. 4.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 3. august 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast
importværdi

0709 90 70

052
999
388
524
528
999
052
388
512
600
624
999
388
400
508
512
524
528
800
804
999
052
388
512
528
999
052
400
616
999
052
999
064
999

41,8
41,8
62,3
91,1
57,0
70,1
96,9
132,7
41,9
83,0
132,1
97,3
70,4
65,2
68,6
58,2
48,2
79,6
183,3
85,8
82,4
104,8
72,7
70,0
65,7
78,3
162,1
181,3
210,7
184,7
66,7
66,7
58,1
58,1

0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 20 95

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2645/98 (EFT L 335 af 10.12.1998, s. 22). Koden
»999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1732/1999
af 3. august 1999
om fastsættelse for juli 1999 af den specifikke vekselkurs for refusionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren
gående måned; for de refusionsbeløb, der skal anvendes
fra den 1. januar 1999, bør fastsættelsen af omregningskurser som følge af indførelsen af den agromonetære
ordning for euroen fra samme dato dog begrænses til de
specifikke vekselkurser mellem euro og de nationale
valutaer for de medlemsstater, som ikke har vedtaget
den fælles valuta;

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 Kommissionens forordning (EF) nr. 1148/
98 (2),
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15.
december 1998 om den agromonetære ordning for euroen (3),
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr.
1713/93 af 30. juni 1993 om særlige bestemmelser for anvendelse af landbrugsomregningskurserne i sukkersektoren (4),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1642/1999 (5), særlig
artikel 1, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
I artikel 1, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1713/93 er det
fastsat, at refusionsbeløbet for lageromkostninger, jf.
artikel 8 i forordning (EØF) nr. 1785/81, omregnes til
national valuta ved hjælp af en specifik landbrugsomregningskurs, der er lig med det pro rata-beregnede
gennemsnit af de landbrugsomregningskurser, som
gælder i oplagringsmåneden; den specifikke landbrugsomregningskurs skal fastsættes hver måned for den fore-

(1)

(2)

anvendelsen af disse bestemmelser fører for juli 1999 til
fastsættelse af den specifikke vekselkurs for refusionsbeløbet for lageromkostninger i nationale valutaer som
angivet i bilaget til denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Den specifikke vekselkurs, der anvendes til at omregne refusionsbeløbet for lageromkostninger, jf. artikel 8 i forordning
(EØF) nr. 1785/81, til nationale valutaer, fastsættes for juli
1999 som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 4. august 1999.
Den anvendes fra den 1. juli 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 1999.
På Kommissionens vegne
Monika WULF-MATHIES

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

177
159
349
159
195

af
af
af
af
af

1.7.1981, s. 4.
3.6.1998, s. 38.
24.12.1998, s. 1.
1.7.1993, s. 94.
28.7.1999, s. 3.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 3. august 1999 om fastsættelse for juli 1999 af den specifikke vekselkurs for
refusionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren
Specifikke vekselkurser

1 EUR =

7,43835
324,922
8,74092
0,657140

danske kroner
græske drakmer
svenske kroner
pund sterling
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1733/1999
af 3. august 1999
om ændring af importtold for korn
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 forordning (EF) nr. 1253/1999 (2),
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/
96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for
korn (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2519/98 (4),
særlig artikel 2, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
Importtolden for korn blev fastsat ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 1692/1999 (5);

(1)

(2)

i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96 er det
fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden i dens anvendelsesperiode afviger med mindst
5 EUR/ton fra den fastsatte told, foretages der en tilsvarende justering; nævnte afvigelse har fundet sted; det er
derfor nødvendigt at justere importtolden i forordning
(EF) nr. 1692/1999 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I og II til forordning (EF) nr. 1692/1999 affattes som
angivet i bilag I og II til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 4. august 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 1999.
På Kommissionens vegne
Monika WULF-MATHIES

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L

181
160
161
315
201

af
af
af
af
af

1.7.1992, s. 21.
26.6.1999, s. 18.
29.6.1996, s. 125.
25.11.1998, s. 7.
31.7.1999, s. 7.
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BILAG I
Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1766/92

KN-kode

1001 10 00

Varebeskrivelse

Told ved indførsel pr. landevej,
flod eller hav fra havne
ved Middelhavet, Sortehavet
eller Østersøen (EUR/ton)

Told ved indførsel ad luftvejene,
pr. hav fra andre havne (2)
(EUR/ton)

Hård hvede af god kvalitet

16,19

6,19

af middelgod kvalitet (1)

26,19

16,19

1001 90 91

Blød hvede, til udsæd

36,79

26,79

1001 90 99

Blød hvede af god kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd (3)

36,79

26,79

af middelgod kvalitet

78,28

68,28

af ringe kvalitet

91,47

81,47

1002 00 00

Rug

89,51

79,51

1003 00 10

Byg, til udsæd

89,51

79,51

1003 00 90

Byg, til andet end udsæd (3)

89,51

79,51

1005 10 90

Majs til udsæd, undtagen hybridmajs

102,80

98,68

1005 90 00

Majs, undtagen til udsæd (3)

102,80

98,68

1007 00 90

Sorghum i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

100,36

90,36

(1) For hård hvede, der ikke opfylder minimumskvaliteten for hård hvede af middelgod kvalitet som omhandlet i bilag I til forordning (EF) nr. 1249/96, gælder den told, der er
fastsat for blød hvede af ringe kvalitet.
(2) For varer, der ankommer til Fællesskabet via Atlanterhavet eller Suezkanalen (artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/96), kan importøren opnå en nedsættelse af tolden
på:
— 3 EUR/ton, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet, eller
— 2 EUR/ton, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Det Forenede Kongerige, Danmark, Sverige, Finland eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.
(3) Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 14 eller 8 EUR/ton, når betingelserne i artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1249/96 opfyldes.
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BILAG II
Elementer til beregning af tolden
(perioden 30. juli 1999 til 2. august 1999)
1. Gennemsnit for perioden på to uger forud for fastsættelsesdagen:
Børsnoteringer

Produkt (% proteiner, 12 % vandindhold)

Notering (EUR/t)
Præmie for Golfen (EUR/t)
Præmie for The Great Lakes (EUR/t)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

middelgod
kvalitet (*)

US barley 2

115,73

96,17

94,02

74,80

153,03 (**)

143,03 (**)

79,71 (**)

6,21

– 4,56

8,04

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
16,70

(*) Negativ præmie (»discount«) på 10 EUR pr. ton (artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96).
(**) Fob Duluth.

2. Fragt/omkostninger: Mexikanske Golf-Rotterdam: 13,81 EUR/t; Great Lakes-Rotterdam: 25,53 EUR/t.
3. Subsidier i henhold til artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUTNING
af 19. juli 1999
om foranstaltninger for forarbejdning af visse former for animalsk affald med henblik på beskyttelse mod overførbare spongiforme encephalopatier og om ændring af Kommissionens beslutning
97/735/EF
(1999/534/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(4)

resultaterne af fase 2 af undersøgelsen viste, at kun et af
de afprøvede systemer fuldt ud kunne inaktivere scrapieagenset i kød- og benmel;

(5)

det er derfor nødvendigt at sikre, at systemer, der har
vist sig ineffektive, ikke benyttes til forarbejdning af
affald fra pattedyr, for at beskytte dyr mod risikoen for
spongiform encephalopati-agenser i foder, medmindre
der tilføjes et effektivt steriliseringstrin i processen;

(6)

Rådet konkluderede på sit møde den 1., 2. og 3. april
1996, at der efter Den Stående Veterinærkomitéprocedure bør vedtages en kommissionsbeslutning,
hvori det kræves, at alt affald hidrørende fra pattedyr i
Fællesskabet skal forarbejdes efter en metode, som det er
påvist er de facto effektiv til inaktivering af scrapie- og
BSE-agenser; for øjeblikket er den eneste sådanne
metode anvendelse af varme i et forarbejdningssystem,
der når op på en temperatur på mindst 133 °C i mindst
20 minutter ved et tryk på 3 bar; denne metode kan
anvendes som den eneste forarbejdning eller som sterilisationsfase før eller efter forarbejdning;

(7)

Den Videnskabelige Styringskomité vedtog en udtalelse
om sikkerheden ved kød- og benmel fra pattedyr, som
naturligt eller eksperimentelt er modtagelige for overførbare spongiforme encephalopatier (TSE), den 26. og 27.
marts 1998; denne udtalelse er blevet ajourført ved en
videnskabelig rapport om sikkerheden ved kød- og
benmel fra pattedyr, som andre kødproducerende
husdyr end drøvtyggere fodres med, som blev vedtaget
af Den Videnskabelige Styringskomité den 24.-25.
september 1998;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni
1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1),
særlig artikel 10, stk. 4,
under henvisning til Kommissionens forslag, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Rådets direktiv 90/667/EØF (2) er der fastsat sundhedsmæssige bestemmelser for bortskaffelse, forarbejdning og afsætning af animalsk affald og for beskyttelse
mod forekomst af patogener i foder fremstillet af dyr,
herunder fisk;

(2)

ved Kommissionens beslutning 92/562/EØF (3) er der
fastlagt alternative varmebehandlingssystemer, jf. kapitel
II, punkt 6, litra c), i bilag II til direktiv 90/667/EØF;

(3)

fase 1 i en videnskabelig undersøgelse af de fysiske
parametre, der skal anvendes for at inaktivere BSE- og
scrapieagenser, identificerede i 1994 de mindsteparametre, som er nødvendige for at inaktivere BSE-agenset;
der blev desuden identificeret nogle processer, som ikke
var effektive;

(1) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Direktivet er senest ændret ved
direktiv 92/118/EØF (EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49).
(2) EFT L 363 af 27.12.1990, s. 51. Direktivet er senest ændret ved
tiltrædelsesakten af 1994.
(3) EFT L 359 af 9.12.1992, s. 23. Beslutningen er senest ændret ved
tiltrædelsesakten af 1994.
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det er nødvendigt at definere den maksimale partikelstørrelse og den minimale tid og temperatur, der skal
benyttes i godkendte systemer for at sikre, at sådanne
systemer fungerer i overensstemmelse med metoder, der
har vist sig effektive;

der bør indføres særlige regler for kontrol af installationer;

den 12. december 1994 anbefalede Den Videnskabelige
Veterinærkomité detaljerede metoder til validering af
afsmeltningsprocesser; indtil der er foretaget en videnskabelig revision af disse procedurer, bør der fastsættes
en liste over indikatorer, som i givet fald er baseret på
den ovennævnte videnskabelige anbefaling, og som skal
anvendes til validering af afsmeltningsprocesser for at
sikre, at de parametre, der er fastsat i nævnte beslutning,
opnås i hvert enkelt anlæg;

efter Kommissionens beslutning 96/449/EF af 18. juli
1996 om godkendelse af alternative varmebehandlingssystemer til forarbejdning af animalsk affald med henblik
på inaktivering af spongiform encephalopatiagenser (1)
bør dyr fra den 1. april 1997 ikke fodres med visse
former for animalsk affald fra pattedyr, som nævnte
beslutning gælder for, og som ikke er blevet forarbejdet
efter normerne heri; EF-inspektioner, der er blevet
gennemført i den seneste tid, har vist, at der er
problemer med gennemførelsen af beslutningen på
grund af vanskeligheder med fortolkningen af den;

4. 8. 1999

til og forarbejdning af talg (undtagen proteinfri talg) og
talgprodukter (undtagen proteinfri talgprodukter) for
handel med talg og talgprodukter;
(14)

animalsk affald til særlige anvendelsesformål kan
undtages fra kravene i nærværende beslutning;
produkter, der skal anvendes til industrielle formål, hvor
det kan sikres, at de ikke vil komme til at indgå i nogen
foderkæde eller blive anvendt som kunstgødning, kan
også undtages fra kravene i nærværende beslutning;

(15)

ovenstående gør en dybtgående ændring af beslutning
96/449/EF nødvendig; af klarhedshensyn bør nævnte
beslutning udskiftes med en ny beslutning;

(16)

Kommissionens beslutning 97/735/EF af 21. oktober
1997 om visse beskyttelsesforanstaltninger med hensyn
til handel med bestemte typer af animalsk affald fra
pattedyr (2) bør ændres for at bringe den i overensstemmelse med nærværende beslutning;

(17)

nærværende beslutning bør ikke berøre Rådets beslutning 98/256/EF (3), og Kommissionens beslutning 98/
653/EF (4), hvor der er fastsat særlige betingelser for
fremstilling af aminosyrer, peptider, talg og talgprodukter i Det Forenede Kongerige og Portugal;

(18)

nærværende beslutning bør ikke foregribe vedtagelsen af
regler for tilrettelæggelse af forebyggelse og bekæmpelse
af overførbare spongiforme encephalopatier;

(19)

Kommissionen har ved beslutning 97/534/EF (5) indført
forbud mod anvendelse af risikomateriale med hensyn til
overførbare spongiforme encephalopatier;

(20)

Kommissionen har ved beslutning 98/272/EF (6) fastsat
foranstaltninger, som skal anvendes for dyr, der
mistænkes for at have en TSE;

(21)

Den Stående Veterinærkomité har ikke afgivet positiv
udtalelse —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:
(12)

(13)

Den Videnskabelige Styringskomité vedtog en udtalelse
om sikkerheden ved talg hidrørende fra drøvtyggervæv
den 26. og 27. marts 1998; for at tage hensyn til denne
videnskabelige udtalelse er det nødvendigt at fastsætte
krav gældende for fremstillingen af afsmeltet fedt fra
drøvtyggervæv; der bør fastsættes en periode til gennemførelse af disse krav;

En revision af Det Internationale Kontor for Epizootier
(IEO)'s dyresundhedskodeks for BSE blev vedtaget på
IEO's generalforsamling i Paris den 29. maj 1998; i
artikel 3.2.13.3 i denne kodeks anbefales det, at veterinærmyndighederne, når det gælder proteinfri talg
(maksimumsindhold af urenheder på 0,15 vægtprocent)
hidrørende fra sunde dyr, uden restriktioner kan tillade
import til og transit gennem deres område af denne talg
uanset eksportlandenes status; i kodeksens artikel
3.12.13.16 anbefales betingelserne med hensyn til kilder

(1) EFT L 184 af 24.7.1996, s. 43.

Artikel 1
1.
Denne beslutning anvendes på forarbejdning af højrisikoog lavrisikoaffald fra pattedyr inden for det område, der er
omfattet af direktiv 90/667/EØF, herunder biprodukter fra
pattedyr, som ikke er bestemt til konsum, og som hidrører fra
fremstilling af produkter til konsum.
2.
Medlemsstaterne sørger for, at alt affald fra pattedyr, som
denne beslutning gælder for, forarbejdes efter kravene i bilag I.
3.

Stk. 2 gælder ikke for forarbejdning af følgende:

a) lavrisikomateriale, jf. direktiv 90/667/EØF, til fremstilling af
foder til selskabsdyr
(2) EFT L 294 af 28.10.1997, s. 7.
(3) EFT L 113 af 15.4.1998, s. 32. Beslutningen er senest ændret ved
Kommissionens beslutning 98/692/EF (EFT L 328 af 4.12.1998, s.
28).
4
( ) EFT L 311 af 20.11.1998, s. 23.
5
( ) EFT L 216 af 8.8.1997, s. 95. Beslutningen er senest ændret ved
Rådets beslutning 98/745/EF (EFT L 358 af 31.12.1998, s. 113).
(6) EFT L 122 af 24.4.1998, s. 59.
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b) animalsk affald som nævnt i artikel 7, nr. ii), i direktiv
90/667/EØF, der anvendes til fodring af dyr i zoologiske
haver, cirkusdyr, pelsdyr og jagthunde fra godkendte jagtselskaber samt ved ormeopdræt
c) affedtede knogler til fremstilling af gelatine
d) huder og skind til fremstilling af gelatine, kollagen og
hydroliserede proteiner, hove og klove, horn og hår
e) kirtler, væv og organer til farmaceutisk brug
f) blod og blodprodukter
g) mælk og mejeriprodukter
h) affald fra andre dyr end drøvtyggere til fremstilling af
afsmeltede fedtstoffer bortset fra grever hidrørende fra
denne produktion
i) lavrisikoaffald fra drøvtyggere til fremstilling af afsmeltede
fedtstoffer bortset fra grever hidrørende fra denne produktion
j) animalsk affald til fremstilling af produkter, for hvis
vedkommende det kan sikres, at de ikke kommer til at
indgå i fødekæden (levnedsmidler og foder) og ikke vil blive
anvendt som kunstgødning
og indtil 1. juli 2000:
k) højrisikoaffald frå drøvtyggere til fremstilling af afsmeltede
fedtstoffer, bortset fra grever hidrørende fra denne produktion,
l) knogler, der er egnet til konsum.
4.
Medlemsstater, som allerede stiller betingelser for forarbejdning af affald, på hvilket nærværende beslutning finder
anvendelse, der er mere vidtrækkende end betingelserne i bilag
I, kan opretholde deres nuværende betingelser.
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som opfylder disse krav, eller hvis det frembragte proteinholdige materiale ødelægges ved nedgravning, brænding,
brug som brændstof eller en lignende proces, der sikrer
risikofri bortskaffelse
b) fremstilling af afsmeltet fedt hidrørende fra højrisikoaffald
fra drøvtyggere ved en metode, der ikke opfylder kravene i
bilag I eller standarderne i bilag II, hvis denne forarbejdning
efterfølges af en proces, som opfylder disse krav, eller hvis
det frembragte afsmeltede fedt ødelægges ved nedgravning,
brænding, brug som brændstof eller en lignende proces, der
sikrer risikofri bortskaffelse.
Medlemsstater, der tillader en metode som fastsat i stk. 1,
indfører et kontrolsystem til sikring af, at affald, hvorpå nærværende beslutning finder anvendelse, som ikke er blevet forarbejdet i henhold til kravene i bilag I eller standarderne i bilag II,
ikke kan indgå i foderkæden og ikke anvendes som kunstgødning.

Artikel 4
1.
Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder, der er godkendt
i henhold til direktiv 90/667/EØF og forarbejder affald som
omhandlet i artikel 1, stk. 2, bortset fra virksomheder, som
forarbejder affald som omhandlet i artikel 1, stk. 3, og artikel 3,
litra a), arbejder i overensstemmelse med betingelserne i bilag I
og valideres efter procedurerne i bilag III.
Medlemsstaterne foretager med regelmæssige mellemrum
kontrol af virksomhedernes drift. Der skal føres bøger over
temperatur, tryk og partikelstørrelse for de godkendte anlæg.
2.
I henhold til artikel 11 i direktiv 90/667/EØF sikrer
medlemsstaterne, at listen over godkendte virksomheder, der
forarbejder animalsk affald, angiver, hvilke virksomheder der
arbejder i overensstemmelse med betingelserne i nærværende
beslutning.

Artikel 2
1.
Medlemsstaterne sørger for, at alle afsmeltede fedtstoffer
hidrørende fra drøvtyggeraffald renses, således at maksimumsindholdet af resterende uopløselige urenheder ikke overstiger
0,15 vægtprocent.
2.
Kravene i artikel 1, stk. 2, og i stk. 1 i nærværende, artikel
gælder ikke for fremstilling af afsmeltede fedtstoffer hidrørende
fra drøvtyggeraffald, hvis de skal forarbejdes efter en metode,
der mindst opfylder normerne for en af de processer, der er
beskrevet i bilag II, eller det kan sikres, at de ikke kommer til at
indgå i fødekæden (levnedsmidler og foder).

Artikel 5
I bilag II i beslutning 97/735/EF ændres »de procedurer, Den
Videnskabelige Veterinærkomité har fastlagt« til »procedurerne i
bilag III til beslutning 1999/534/EF«.

Artikel 6
1.

Artikel 3
Uanset artikel 1, stk. 2, og artikel 2 kan medlemsstaterne tillade
a) forarbejdning af affald, hvorpå nærværende beslutning
finder anvendelse, ved en metode, der ikke opfylder kravene
i bilag I, hvis denne forarbejdning efterfølges af en proces,

Beslutning 96/449/EF ophæves.

2.
Henvisninger til beslutning 96/449/EF betragtes som
henvisninger til nærværende beslutning. Navnlig betragtes
henvisninger til artikel 1, stk. 2, i den ophævede beslutning
som henvisninger til artikel 1, stk. 3, i nærværende beslutning,
og henvisninger til bilaget til den ophævede beslutning
betragtes som henvisninger til bilag I til nærværende beslutning.
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Artikel 7
Denne beslutning anvendes fra den 1. juli 1999.
Artikel 2, stk. 1, anvendes dog fra den 1. januar 2001.
Artikel 8
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 1999.
På Rådets vegne
K. HEMILÄ

Formand
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BILAG I
FORARBEJDNINGSKRAV OMHANDLET I ARTIKEL 1, STK. 2
Mindstekrav gældende for forarbejdning af affald fra pattedyr:
a) Maksimal partikelstørrelse:
b) Temperatur:
c) Tid:
Tryk (absolut) frembragt ved hjælp af mættet damp (1)

50 mm
> 133 °C
20 minutter uden afbrydelse
≥ 3 bar

Forarbejdningen kan foretages i et batchsystem eller i et kontinuerligt system.

BILAG II
STANDARDER HENVIST TIL I ARTIKEL 2, STK. 2
1. Omestring eller hydrolyse: ved mindst 200 °C under tilsvarende passende tryk i 20 minutter (glycerol, fedtsyrer og
fedtsyreestere)
2. Forsæbning med NaOH 12M (glycerol og sæbe):
— i en batchproces: ved 95 °C i tre timer, eller
— i en kontinuerlig proces: ved 140 °C ved 2 bar (2 000 hPa) i otte minutter eller tilsvarende betingelser.

(1) »mættet damp« betyder, at al luft er fjernet og erstattet af damp i hele sterilisationskammeret.
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BILAG III
PROCEDURER FOR VALIDERING AF ANLÆG, DER FORARBEJDER AFFALD FRA PATTEDYR
Valideringsprocedurerne skall tilrettelægges under hensyntagen til mindst følgende indikatorer:
1) Beskrivelse af processen (ved hjælp af et procesdiagram)
2) Identifikation af kritiske kontrolpunkter, herunder forarbejdningshastigheden for kontinuerlige systemer
3) Overholdelse af følgende krav:
a)
b)
c)
d)

Partikelstørrelse:
Temperatur:
Tid:
Tryk (absolut) frembragt ved hjælp af mættet damp:

højst 50 mm
>133 °C
mindst 20 minutter uden afbrydelse
mindst 3 bar

4) Opfyldelse af kravene i bilag I
a) Partikelstørrelse: batchtryk og kontinuerlige processer:
partikelstørrelsen bestemmes af hakkemaskinens hulskiveboringer eller spalteåbningen.
b) Temperatur, tryk, forarbejdningstid og forarbejdningshastighed (kun for kontinuerlige systemer):
i) Batchtryksystem:
— Temperaturen skal overvåges med et fast termoelement, og den skal afbildes mod tiden.
— Trykfasen skal overvåges med en fast trykmåler. Trykket skal afbildes mod tiden.
— Forarbejdningstiden skal fremgå af tid/temperatur- og tid/trykdiagrammerne.
Termoelementet og trykmåleren skal kalibreres mindst en gang om året.
ii) Kontinuerligt tryksystem:
— Temperatur og tryk skal overvåges med termoelementer eller en infrarød temperaturføler og trykmålere, der
anvendes bestemte steder i hele processystemet på en sådan måde, at temperatur og tryk opfylder betingelserne i bilag I inden i hele det kontinuerlige system eller i et afsnit af systemet. Temperatur og tryk skal
afbildes mod tiden.
— Resultaterne af målingen af minimumsopholdstiden inden i hele den relevante del af det kontinuerlige
system, hvor temperatur og tryk opfylder betingelserne i bilag I, skal forelægges for myndighederne. Der
anvendes uopløselige markører (dvs. mangandioxid) eller en metode, som giver tilsvarende garantier. Præcise
målinger og kontrol af forarbejdningshastigheden er af allerstørste vigtighed, og der skal foretages målinger
under valideringstesten i forhold til et kritisk kontrolpunkt, som kan overvåges kontinuerligt, som f.eks.:
— fødesneglens omdrejninger pr. minut (omdr./min.) eller
— elektrisk effekt (ampere ved en given spænding) eller
— fordampnings-/fortætningshastighed eller
— antal pumpeslag pr. tidsenhed.Alt udstyr til måling og overvågning skal kalibreres mindst en gang om
året.
Valideringsprocedurerne skal gentages med mellemrum, eller når myndighederne finder det nødvendigt, og under alle
omstændigheder hver gang der foretages væsentlige ændringer af processen (dvs. ændringer med hensyn til maskiner,
råvarer osv.).
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KOMMISSIONEN

AFGØRELSE Nr. 1/1999 TRUFFET AF TOLDSAMARBEJDSUDVALGET EF/TYRKIET
af 28. maj 1999
om en fremgangsmåde, der skal lette udstedelsen af varecertifikat EUR 1 og udfærdigelsen af
fakturaerklæringer i henhold til bestemmelserne for den præferentielle samhandel mellem Den
Europæiske Union, Tyrkiet og visse europæiske lande
(1999/535/EF)
TOLDSAMARBEJDSUDVALGET ET-TYRKIET HAR —

under henvisning til aftalen af 12. september 1963 om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Tyrkiet,

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

AFSNIT I
GENERELLE BESTEMMELSER

under henvisning til afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet den 22. december 1995 om iværksættelse af
slutfasen af toldunionen (1), særlig artikel 16 og 28, og
ud fra følgende betragtninger:
Både Fællesskabet og Tyrkiet har undertegnet præferenceaftaler
med følgende europæiske lande: Norge, Schweiz, Island, Den
Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Ungarn, Polen,
Rumænien, Bulgarien, Slovenien, Litauen, Letland og Estland;
inden for rammerne af disse aftaler anses såvel varer med
oprindelse i Fællesskabet som varer med oprindelse i Tyrkiet
for at være præferencevarer;
for samhandelen mellem Fællesskabet og Tyrkiet er det ikke
fastsat generelt i den lovgivning, der er vedtaget til anvendelse
af toldunionen, at oprindelsen for de varer, der handles med,
skal være angivet; for fuldt ud at kunne udnytte fordelene ved
ovennævnte aftaler for de af disse varer, der har oprindelse i
enten Fællesskabet eller Tyrkiet, er det nødvendigt at iværksætte
foranstaltninger, som, når det er nødvendigt, giver mulighed
for at overføre oplysninger mellem virksomhederne om de
pågældende varers oprindelse, sådeles at der efterfølgende kan
udfærdiges et oprindelsesbevis;
i den forbindelse er det hensigtsmæssigt at give leverandørerne
af ovennævnte varer mulighed for at fremskaffe oprindelsesbeviset for disse varer under de samme vilkår, som dem der er
fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3351/83 af 14. november
1983 om en fremgangsmåde, der skal lette udstedelsen af
varecertifikat EUR 1 og udfærdigelsen af certifikat EUR 2 i
henhold til bestemmelserne for den præferentielle samhandel
mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og visse
lande (2) —
(1) EFT L 35 af 13.2.1996, s. 1.
(2) EFT L 339 af 5.12.1983, s. 19.

Artikel 1
Anvendelse af leverandørerklæringer
1.
Leverandører af varer fra Fællesskabet til Tyrkiet eller fra
Tyrkiet til Fællesskabet, som skal udføres fra Fællesskabet eller
fra Tyrkiet enten i uforarbejdet stand eller efter en ny forarbejdning, kan afgive en erklæring om de leverede varers status i
forhold til oprindelsesreglerne i hver enkelt af de aftaler, der er
indgået af Fællesskabet eller af Tyrkiet, i det følgende benævnt
»leverandørerklæring«.
2.
Leverandørerklæringer kan af eksportørerne benyttes som
dokumentation bl.a. ved ansøgning om udstedelse af varecertifikat EUR 1, eller de kan danne grundlag for udfyldelse af
fakturarerklæringer.

AFSNIT II
LEVERANDØRERKLÆRINGER

Artikel 2
Afgivelse af leverandørerklæringer
Bortset fra de i artikel 3 omhandlede tilfælde skal afsenderen
for hver varesending afgive en særskilt leverandørerklæring i
fakturaen for den pågældende sending eller i et bilag til denne
faktura eller på en følgeseddel eller andet handelsdokument
vedrørende den pågældende forsendelse, som indeholder en
beskrivelse af de pågældende varer, der er tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres. Denne erklæring kan afgives når
som helst, også efter at varerne er leveret.
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Artikel 3
Stående leverandørerklæring
1.
Leverandører, der til en given varemodtager regelmæssigt
leverer varer hvis oprindelsesstatus ikke forventes ændret over
en længere periode, kan afgive en enkelt leverandørerklæring,
der dækker de efterfølgende sendinger af de pågældende varer, i
det følgende benævnt »stående leverandørerklæring«.
2.
Den stående leverandørerklæring kan normalt afgives for
en periode på op til ét år fra det tidspunkt, hvor erklæringen
afgives. Toldmyndighederne kan fastsætte bestemmelser om, på
hvilke vilkår erklæringer for længere perioder end et år kan
anvendes.
3.
Leverandøren skal omgående underrette varemodtageren i
tilfælde af, at den stående leverandørerklæring ikke længere er
gyldig for de leverede varer.
Artikel 4
Leverandørerklæringens form og udfærdigelse
1.
For varer, der har opnået præferenceoprindelsesstatus,
udformes leverandørerklæringen som angivet i bilag I, eller for
den stående leverandørerklæring som angivet i bilag II.

4. 8. 1999

forskrifterne i det land, som udsteder dem. Er de håndskrevne,
udfyldes de med blokbogstaver og med blæk. Varebeskrivelsen
skal være anført i det felt, der er beregnet hertil, og som skal
udfyldes helt. Hvis feltet ikke udfyldes helt, sættes der en
vandret streg under sidste linje i beskrivelsen og et kryds i den
tiloversblevne tomme plads.
3.
Det kompetente toldsted udsteder oplysningscertifikatet
efter i fornødent omfang at have kontrolleret, at oplysningerne
på oplysningscertifikatet og på ansøgningen fra leverandøren er
rigtige for så vidt angår de leverede varer.
4.
Toldmyndighederne er berettiget til at anmode om
enhver form for dokumentation eller at foretage de undersøgelser, de finder nødvendige, med henblik på at undersøge
rigtigheden af de oplysninger, der er anført på leverandørerklæringer eller oplysningscertifikater.
5.
Certifikatet tilstilles eller sendes til leverandøren, som
videresender det til køberen eller til det toldsted, som har
anmodet om dets udstedelse.
6.
Det udstedende toldsted opbevarer ansøgningen og alle
tilhørende bilag i tre år.
AFSNIT IV

2.
Leverandørerklæringen kan udfærdiges på fortrykte
formularer.

OVERGANGSBESTEMMELSER

3.
Leverandørerklæringen skal være forsynet med håndskreven underskrift.

Artikel 6

4.
Udskrives fakturaen og leverandørerklæringen imidlertid
ved hjælp af edb, skal leverandørerklæringen ikke være underskrevet i hånden, såfremt den ansvarlige ansatte i leverandørvirksomheden identificeres på tilfredsstillende vis for toldmyndighederne i den medlemsstat eller i Tyrkiet, hvor leverandørerklæringen udfærdiges. De pågældende toldmyndigheder kan
fastsætte bestemmelser for gennemførelsen af dette stykke.
AFSNIT III
OPLYSNINGSCERTIFIKAT INF 4

Artikel 5
Anvendelse af oplysningscertifikat INF 4
1.
Toldmyndighederne kan kræve, at eksportøren skal fremlægge et oplysningscertifikat INF 4 med henblik på undersøge
ægtheden og rigtigheden af leverandørerklæringer.
2.
I den anledning udfylder leverandøren både oplysningscertifikat INF 4 og ansøgningsskemaet, som begge er anført i
bilag III. Disse dokumenter udfyldes på et af Fællesskabets
officielle sprog eller på tyrkisk i overensstemmelse med rets-

Bestemmelserne om oprindelsesregler i de aftaler, der er indgået
af Fællesskabet og af Tyrkiet, kan anvendes over for varer, der
er leveret fra Tyrkiet til Fællesskabet eller fra Fællesskabet til
Tyrkiet inden denne afgørelses ikrafttræden på grundlag af
leverandørerklæringer, der er udleveret på grundlag af denne
afgørelse.
AFSNIT V
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 7
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. Den
gælder fra den 1. januar 1999.
Udfærdiget i Urfa, den 28. maj 1999.
På Toldsamarbejdsudvalgets vegne
A. WIEDOW

Formand
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BILAG I
ERKLÆRING OM VARER MED PRÆFERENCEOPRINDELSESSTATUS
1. Undertegnede erklærer, at de på denne faktura . . . . . . . . . . . . . . . . (1) anførte varer er fremstillet
i . . . . . . . . . . . . . . . . (2) og opfylder de oprindelsesregler, der er fastsat for den præferentielle samhandel med:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3)
............................
............................
Jeg forpligter mig til på toldmyndighedernes forlangende at fremlægge dokumentation til støtte for denne erklæring.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6)

Bemærkning:
Den indrammede tekst udgør en leverandørerklæring, når den er udfyldt i overensstemmelse med nedenstående fodnoter.
Fodnoterne skal ikke anføres.

(1) — Såfremt kun nogle af de på fakturaen nævnte varer omfattes af erklæringen skal dette klart angives eller markeres, og denne
markering skal anføres på erklæringen på følgende måde:
». . . de på denne faktura anførte varer markeret med . . . er fremstillet i . . .«,
— Såfremt der anvendes andre dokumenter end fakturaen eller et bilag til fakturaen (jf. artikel 2) anføres i stedet for ordet »faktura« det
pågældende dokuments benævnelse.
(2) Anfør Fællesskabet, medlemsstater, Tyrkiet eller en partnerstat. Anføres der en partnerstat, skal der også henvises til det toldsted, der
opbevarer oprindelsesbeviset, med angivelse af nummeret på det pågældende bevis og om muligt registreringsnummeret på toldangivelsen.
(3) Anfør den eller de pågældende partnerstater.
(4) Sted og dato.
(5) Navn og stilling i virksomheden.
(6) Underskrift.

L 204/45

L 204/46
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BILAG II
STÅENDE ERKLÆRING FOR VARER VED PRÆFERENCEOPRINDELSESSTATUS
Undertegnede erklærer, at de nedenfor beskrevne varer:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 2)

............................

............................

............................

............................

som regelmæssigt leveres til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3), er fremstillet i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) og opfylder de oprindelsesregler, der er gældende i den præferentielle samhandel med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5).
Denne erklæring er gyldig for alle yderligere forsendelser af disse varer, der leveres
fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6). Jeg forpligter mig til omgående at give
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) meddelelse herom, såfremt denne erklæring ikke længere er gyldig.
Jeg forpligter mig til på toldmyndighedernes forlangende at fremlægge dokumentation til støtte for denne
erklæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9)

Bemærkning:
Den indrammede tekst udgør en leverandørerklæring, når den er udfyldt i overensstemmelse med nedenstående
fodnoter. Fodnoterne skal ikke anføres.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Varebeskrivelse.
Handelsbetegnelse som anført på faktura, f.eks. modelnummer.
Varemodtagerens navn.
Anfør Fællesskabet, medlemsstater, Tyrkiet eller en partnerstat. Anføres der en partnerstat, skal der også henvises til det toldsted, der opbevarer oprindelsesbeviset.
Anfør den eller de pågældende partnerstater.
Anfør dato. Afhængig af bestemmelserne i artikel 3, kan perioden normalt ikke overstige tolv måneder.
Sted og dato.
Navn og stilling, virksomhedens navn og adresse.
Underskrift.

4. 8. 1999
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BILAG III
OPLYSNINGSCERTIFIKAT INF 4 OG ANMODNING OM OPLYSNINGSCERTIFIKAT INF 4
Instrukser om trykningen
1. Formularens format skal være 210 × 297 mm, idet der dog kan tillades en største afvigelse i længden på + 8 mm eller
– 5 mm. Det anvendte papir skal være hvidt, skrivefast, træfrit og have en vægt på mindst 25 g/m2.
2. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne i Fællesskabet og i Tyrkiet kan forbeholde sig ret til selv at trykke
formularerne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hvert certifikat
forsynes med en bemærkning om godkendelsen. Formularerne skal være forsynet med navn og adresse på trykkeriet
eller et mærke til identifikation af dette. De skal ligeledes være påtrykt eller på anden måde være forsynet med et
løbenummer, hvorved de kan identificeres.

L 204/47
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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1705/1999 af 30. juli 1999 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag I
(De Europæiske Fællesskabers Tidende L 201 af 31. juli 1999)
Side 52, bilagets tabel:
i stedet for:
Restitutionssatser i EUR/100 kg
»Produkt

i tilfælde af forudfastsættelse
af restitutionerne

i andre tilfælde

Hvidt sukker:
— i medfør af artikel 4, stk. 5, litra b) i forordning
(EF) nr. 1222/94
— i alle andre tilfælde

0,00

0,00

46,00

45,89«

læses:
Restitutionssatser i EUR/100 kg
»Produkt

i tilfælde af forudfastsættelse
af restitutionerne

i andre tilfælde

Hvidt sukker:
— i medfør af artikel 4, stk. 5, litra b) i forordning
(EF) nr. 1222/94

—

0,00

— i alle andre tilfælde

—

45,89«

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1708/1999 af 30. juli 1999 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 I
(De Europæiske Fællesskabers Tidende L 201 af 31. juli 1999)

Side 58, betragtning 7:
i stedet for: »Forvaltningskomitéen for Korn har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —«
læses:

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

