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Ilmoitus Intiasta peräisin olevien laajavaikutteisten antibioottien tuontia koskevan tukien
vastaisen menettelyn aloittamisesta
(97/C 277/02)

Komissio on vastaanottanut neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3284/94 (J) 7 artiklan mukaisen valituksen, jossa
väitetään tiettyjen Intiasta peräisin olevien laajavaikut
teisten antibioottien tuonnille maksettavan tukea, ja näin
ollen tuonti aiheuttaa merkittävää vahinkoa yhteisön tuo

4. Vahinkoa koskeva väite

Valituksen tekijät väittävät ja ovat esittäneet todisteita
siitä, että tuonti Intiasta on kasvanut huomattavasti sekä

tannonalalle .

absoluuttisesti että markkinaosuuksina mitattuna.

1 . Valitus

Lisäksi väitetään, että tuotujen tuotteiden määrillä ja hin
noilla on muiden seurausten lisäksi ollut kielteinen vaiku

Valituksen jättivät 29 päivänä heinäkuuta 1997 Antibioti
cos SA, Antibioticos SpA, Biochemie GmbH, Biochemie
SA, Biochemie SpA ja ACS Dobfar SpA. Näiden yritys
ten väitetään edustavan pääosaa kyseisen tuotteen tuo
tannosta yhteisössä.

tus yhteisön tuottajien myymiin määriin ja veloittamiin
hintoihin, millä puolestaan on ollut huomattava kieltei
nen vaikutus yhteisön tuotannonalan taloudelliseen tilan
teeseen .

5 . Menettely tukien ja vahingon määrittämiseksi
2 . Tuote

Tuotteet, joille väitetään maksettavan tukea, ovat laaja
vaikutteiset antibiootit, erityisesti amoksisilliinitrihyd

raatti, ampisilliinitrihydraatti ja kefaleksiini, jotka tällä
hetkellä

luokitellaan

CN-koodeihin

ex 2941 10 10,

Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio on päättä
nyt, että valitus on yhteisön tuotannonalan jättämä tai
sen puolesta jätetty ja että on olemassa riittävät todisteet
menettelyn aloittamiseksi, ja se on aloittanut tutkimuksen
asetuksen (EY) N:o 3284/94 7 artiklan nojalla.

ex 2941 10 20 ja ex 2941 90 00. Kyseiset CN-koodit an
netaan ainoastaan ohjeellisina, eikä niillä ole sitovaa vai
kutusta tuotteen luokitteluun .

a) Kyselylomakkeet

3 . Tukea koskeva väite

Saadakseen tutkimuksensa kannalta vältämättöminä pitä
miään tietoja komissio lähettää kyselylomakkeet valituk
sen tekijöille, tiedossa oleville yhteisön tuottajille, Intian
viranomaisille, tiedossa oleville intialaisia tuottajia ja vie
jiä edustaville järjestöille sekä tiedossa oleville yhteisön

On väitetty, että kyseisen tuotteen intialaiset tuottajat
ovat hyötyneet useista Intian valtion myöntämistä tuista.
Näitä tukia ovat vientitavaroiden valmistuksessa käytet
tävien materiaalien tuontitulleja varten myönnettävä
luotto (nk. "Passbook Scheme"), vientitulojen vapautta
minen veroista, vientiluottojärjestelmä, jossa vientiluot
toja myönnetään edullisilla koroilla, sekä tuotantohyö
dykkeitä koskeva vienninedistämisjärjestelmä, jossa vien
titavaroiden valmistuksessa käytettävien tuotantohyödyk
keiden tuontiin sovelletaan etuustulleja. Lisäksi on väi
tetty, että useat vientijalostusvyöhykkeillä sijaitsevat vien

tuojia edustaville järjestöille.

b) Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen
Jos asianomaiset osapuolet voivat osoittaa, että tämän
tutkimuksen tulokset todennäköisesti vaikuttavat niihin,
niitä pyydetään esittämään kantansa kirjallisesti ja toimit

tiyritykset saavat ylimääräisiä vero- ja tullivapautuksia.

tamaan asiaa tukevat todisteet.

Tue suuruudeksi arvioidaan vähintään 30 prosenttia.

Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne
pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuule
miseen on olemassa erityisiä syitä.

Väitetään, että kyseiset tuet ovat Intian valtion myöntä
mää taloudellista tukea, josta koituu etua niiden vastaan
ottajille eli laajavaikutteisten antibioottien tuottajille. Tu
kien väitetään olevan riippuvaisia harjoitetusta viennistä,
ja ne ovat näin ollen erityisiä ja tasoitustullin asettami
seen johtavia.

(1) EYVL L 349, 31.12.1994, s. 22 .

6 . Yhteisön etu

Tietoihin perustuvan päätöksen tekemiseksi siitä, olisiko
tukien vastaisten toimenpiteiden käyttöönotto yhteisön
edun mukaista siinä tapauksessa, että tukea ja vahinkoa
koskevat väitteet ovat perusteltuja, valituksen tekijät,
tuojat ja niiden edustavat järjestöt sekä edustavat käyttä
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jät ja kuluttajien edustavat järjestöt voivat ilmoittautua ja
toimittaa tietoja komissiolle tässä ilmoituksessa asetetussa

yleisessä määräajassa asetuksen (EY) N:o 3284/94 22 ar
tiklan mukaisesti. Olisi huomattava, että kyseisen artiklan

C 277/ 3

myös kaikkiin muihin asianomaisiin osapuoliin, valituk
sessa nimeämättömät osapuolet mukaan lukien, ja tästä
syystä on kyseisten osapuolten edun mukaista ottaa vii
pymättä yhteyttä komissioon.

mukaisesti toimitetut tiedot otetaan huomioon ainoas

taan, jos ne on toisiasiallisilla todisteilla osoitettu oikeiksi
tietoja toimitettaessa.

b) Komission osoite :

Euroopan komissio
Pääosasto I

7 . Määräaika

a) Määräaika

A. J. Stewart/S. Gospage
Osasto E (Ulkosuhteet : kauppapolitiikka)
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles /Brussel

lelekopionumero : + 32 2 295 6505 /296 2219
Teleksinumero : COMEU B 21877

Asianomaisten osapuolten on ilmoittauduttava, esitettävä
näkökantansa kirjallisesti ja toimitettava tiedot 37 päivän
kuluessa tämän ilmoituksen toimittamisesta Intian viran

omaisille, jotta niiden huomautukset voidaan ottaa huo
mioon tutkimuksessa. Asianomaiset osapuolet voivat

myös samassa määräajassa pyytää komissiolta saada tulla
kuuluiksi asiasta. Tämä ilmoitus katsotaan toimitetuksi

intian viranomaisille kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu. Kyseistä määräaikaa sovelletaan

8 . Yhteistyöstä kieltäytyminen

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei
muusta syystä toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai
jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimuksia, alustava tai
lopullinen päätös, joka voi olla myönteinen tai kielteinen,
voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella
asetuksen (EY) N:o 3284/94 19 artiklan mukaisesti.

