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I
(Mededelingen)

RAAD

RESOLUTIE
VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, IN HET KADER VAN DE
RAAD BIJEEN
van 23 juni 1981

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,
Eraan herinnerend dat de Regeringshoofden, op 9 en 10 december 1974 te Parijs bijeen,
hebben verzocht, de mogelijkheid te bestuderen om een Paspoortenunie in te stellen, en,
daarop vooruitlopend, een uniform paspoort in te voeren, en dat de Europese Raad, op
3 en 4 december 1975 te Rome bijeen, na kennisneming van het hem voorgelegde verslag, overeenstemming heeft bereikt over de invoering van een paspoort van een uniform
model,
Verlangend alles te doen wat de onderdanen van de Lid-Staten kan sterken in het gevoel
tot een zelfde Gemeenschap te behoren,
Van oordeel dat de invoering van een dergelijk paspoort het verkeer van de onderdanen
van de Lid-Staten kan vergemakkelijken,
Hebben een paspoort vastgesteld waarvan het uniforme model in bijlage I is beschreven
en de werkingssfeer in bijlage II, welke bijlagen een integrerend bestanddeel van deze
resolutie vormen,
Zijn overeengekomen dat de Lid-Staten alles in het werk zullen stellen om te bereiken dat
dit paspoort uiterlijk vanaf 1 januari 1985 wordt afgegeven.
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Udfaerdiget i Luxembourg, den treogtyvende juni nitten hundrede og enogfirs.
Geschehen zu Luxemburg am dreiundzwanzigsten Juni neunzehnhunderteinundachtzig.
"EyivE axö Aou^e|i6o0pYO, oxiq ekooi xpeK; louvtou x&ia èwiaicóaia óyoóvra êva.
Done at Luxembourg on the twenty-third day of June in the year one thousand nine
hundred and eighty-one.
Fait a Luxembourg, Ie vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-un.
Fatto a Lussemburgo, addi ventitré giugno millenovecentottantuno.
Gedaan te Luxemburg, de drieëntwintigste juni negentienhonderd eenentachtig.

Pour Ie Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België

Pa Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

i^^^^^^j
Ttd tf|V "FAXtivticfi AimoKpatta
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Pour la République francaise

For Ireland

/A^^kfc^.

<Ot^&v-v

Per la Repubblica italiana

'<*iM-?

Pour Ie Grand-Duché de Luxembourg

\\ I
Voor het Koninkrijk der Nederlanden

^

^ 6*.

l/OL* *Cc*

<r

For the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland

(vU ^ W - C / L * M O £

'XUAJL^
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BIJLAGE I
KENMERKEN VAN HET PASPOORT VAN UNIFORM MODEL

A. Formaat van het paspoort
Het formaat van het paspoort is uniform. Dit formaat wordt vastgesteld door een
groep deskundigen met inachtneming van de technische problemen, met name die
welke rijzen naar aanleiding van het eventueel invoegen van een geplastificeerd blad.
De afmetingen van het eventueel in het paspoort op te nemen geplastificeerde blad
zijn die welke in de ontwerp-aanbeveling van de ICAO zijn vermeld.

B. Omslag van het paspoort
a) Kleur: lila.
b) Vermeldingen op de omslag:
In deze volgorde:
— „Europese Gemeenschap",
— de naam van de Staat die het paspoort afgeeft,
— het embleem van de Staat,
— het woord „paspoort".
De woorden „Europese Gemeenschap" en de naam van de Staat worden in hetzelfde lettertype gedrukt.
c) Taal waarin deze vermeldingen gesteld worden:
Deze vermeldingen worden gesteld in de officiële taal/talen van de Staat die het
paspoort afgeeft.
d) Binnenkant van de voorzijde van het paspoort:
De Staten hebben de mogelijkheid om hier de vermeldingen van hun keuze te
plaatsen. Deze facultatieve vermeldingen worden gesteld in de officiële taal/talen
van de Staat die het paspoort afgeeft.

C. Aantal bladzijden van het paspoort
Het paspoort heeft normaliter 32 bladzijden. Aan personen die veel moeten reizen
kan evenwel een paspoort met meer bladzijden worden uitgereikt.
Onderaan de laatste bladzijde staat het aantal bladzijden van het paspoort. Deze vermelding is gesteld in de officiële talen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen (').

(') Te weten de talen waarin de Verdragen zijn gesteld: Deens, Duits, Engels, Frans, Grieks, Iers,
Italiaans en Nederlands.
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D. Eerste bladzijde
Op deze bladzijde staan de volgende vermeldingen en wel in onderstaande volgorde:
— „Europese Gemeenschap",
— de naam van de Staat die het paspoort afgeeft,
— het woord „Paspoort".
De woorden „Europese Gemeenschap" en de naam van de Staat worden in hetzelfde
lettertype gedrukt.
Deze vermeldingen worden gesteld in de officiële talen van de Lid-Staten van de
Europese Gemeenschappen (*).
Op deze bladzijde komt ook het serienummer van het paspoort voor. Dit nummer
wordt eventueel op de andere bladzijden herhaald.

E. Geplastificeerd blad en traditioneel controleblad
Het paspoort bevat een geplastificeerd blad of een traditioneel controleblad.
Het geplastificeerde blad en het traditionele controleblad bevatten de volgende vermeldingen :
1. Naam
2. Voornamen
3. Nationaliteit
4. Geboortedatum
5. Geslacht
6. Geboorteplaats
7. Datum van afgifte
8. Datum waarop het paspoort verloopt
9. Instantie
10. Handtekening van de houder.
Deze vermeldingen
— worden gesteld in de officiële taal/talen van de Staat die het paspoort afgeeft
alsmede in het Engels en het Frans;
— gaan vergezeld van nummers die verwijzen naar een index, waarin in de officiële
talen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen de betekenis van deze
vermeldingen wordt aangegeven (').
Een foto van de houder bevindt zich op het geplastificeerde blad of op het traditionele controleblad.
De opmaak van het geplastificeerde blad komt overeen met het model in de ontwerpaanbeveling van de ICAO.

(') Te weten de talen waarin de Verdragen zijn gesteld: Deens, Duits, Engels, Frans, Grieks, Iers,
Italiaans en Nederlands.
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F. Volgende bladzijde
De Staten kunnen op deze bladzijde vermeldingen plaatsen betreffende de
11. Woonplaats
12. Lengte van de houder
13. Kleur van zijn ogen
14. Verlenging van het paspoort.
Deze vermeldingen
— worden gesteld in de officiële taal/talen van de Staat die het paspoort afgeeft
alsmede in het Engels en het Frans;
— gaan vergezeld van nummers die verwijzen naar een index, waarin in de officiële
talen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen de betekenis van deze
vermeldingen wordt aangegeven (').

G. Volgende bladzijde
Deze bladzijde dient te worden gereserveerd:
— voor inlichtingen betreffende de echtgenoot van de houder van het paspoort voor
die Lid-Staten die een familiepaspoort afgeven;
— voor inlichtingen betreffende de kinderen die de houder van het paspoort vergezellen; deze inlichtingen dienen betrekking te hebben op de naam, de voornaam,
de geboortedatum, het geslacht;
— in voorkomend geval, voor de foto's van de echtgenoot en de kinderen.
Deze vermeldingen
— worden gesteld in de officiële taal/talen van de Staat die het paspoort afgeeft,
alsmede in het Engels en het Frans;
— gaan vergezeld van nummers die verwijzen naar een index, waarin in de officiële
talen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen de betekenis van deze
vermeldingen wordt aangegeven (').

H. Volgende bladzijde
Deze bladzijde blijft ter beschikking van de autoriteiten die bevoegd zijn tot de
afgifte van het paspoort.
De vermelding bovenaan deze bladzijde wordt gesteld in de officiële talen van de
Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen (').

I. Volgende bladzijde
Op deze bladzijde staat de index met de vertaling in de officiële talen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen (') van de betekenis van de vermeldingen:
— op het geplastificeerde blad,
(') Te weten de talen waarin de Verdragen zijn gesteld: Deens, Duits, Engels, Frans, Grieks, Iers,
Italiaans en Nederlands.
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— of op het traditionele controleblad,
— op de in punt F en punt G bedoelde bladzijden.
J. Volgende bladzijden
Deze bladzijden zijn voor visa. Zij zijn genummerd en zijn niet voorzien van vermeldingen.
K. Binnenkant van de achterzijde van het paspoort
De Staten hebben de mogelijkheid om hier mededelingen en/of aanbevelingen van
hun keuze op te nemen die worden gesteld in de officiële taal/talen van de Staat die
het paspoort afgeeft.

BIJLAGE II
WERKINGSSFEER

A. Het paspoort van uniform model wordt afgegeven aan onderdanen van de Lid-Staten
van de Europese Gemeenschappen.
B. Het is aan de Lid-Staten om te bepalen of zij aan andere personen een dergelijk
paspoort afgeven.
C. De Lid-Staten kunnen in bepaalde bijzondere gevallen paspoorten van een ander model afgeven, zoals een diplomatiek paspoort of een dienstpaspoort.
D. Voor zover dat in specifieke gevallen nodig is, kunnen de Lid-Staten, onverminderd
het overeenkomstig deze resolutie in te stellen paspoort, doorgaan met het afgeven
van paspoorten van het oude model.

Nr. C 241/7
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COMMISSIE
ECU (') — EUROPESE REKENEENHEID (2)
18 september 1981
Bedrag in nationale valuta voor één eenheid:
Belgische en
Luxemburgse frank con.
Belgische en
Luxemburgse frank fin.

43,7628

Duitse mark

2,47488

Gulden

2,74440

Pond sterling

0,595527

Deense kroon

7,81225

Franse frank

5,93983

Lire
Iers pond
Griekse drachme

US-dollar

1,09339

Zwitserse frank

2,11898

40,5647

1261,77
0,679545
61,1094

Peseta

102,396

Zweedse kroon

6,01035

Noorse kroon

6,38538

Canadese dollar

1,31272

Escudo

70,4142

Oostenrijkse schilling

17,3958

Finse mark
Yen

4,83879
247,324

De Commissie heeft een telexdienst met automatisch antwoordmechanisme in gebruik genomen die
elke gebruiker, op diens aanvraag per telex, de omwisselingskoers in de voornaamste valuta geeft.
Deze dienst functioneert elke dag van 15.30 uur tot de volgende dag 13.00 uur.
De gebruiker dient als volgt te handelen:
— telex nr. 23789 te Brussel kiezen;
— zijn eigen telexadres geven;
— de code „cccc" vormen die het automatisch antwoordmechanisme in werking stelt en hem de
omwisselingskoersen van de Europese rekeneenheid per telex geeft;
— de mededeling niet onderbreken voor het einde van de boodschap dat aangegeven wordt door
het teken „fffr".
Noot: De Commissie heeft ook een telex met automatisch antwoordmechanisme (nr. 21791) in gebruik die een aantal dagelijkse gegevens verstrekt voor de berekening van de monetaire com[>enserende bedragen in het kader van de toepassing van het gemeenschappelijk landbouwbeeid.

(') Verordening (EEG) nr. 3180/78 van de Raad van 18 december 1978 (PB nr. L 379 van
30. 12. 1978, blz. 1).
Beschikking 80/1184/EEG van de Raad van 18 december 1980 (Overeenkomst van Lomé)
(PB nr. L 349 van 23. 12. 1980, blz. 34).
Beschikking nr. 3334/80/EGKS van de Commissie van 19 december 1980 (PB nr. L 349 van
23. 12. 1980, blz. 27).
Financieel Reglement van 16 december 1980 voor de toepassing van de algemene begroting van
de Europese Gemeenschappen (PB nr. L 345 van 20. 12. 1980, blz. 23).
Verordening (EEG) nr. 3308/80 van de Raad van 16 december 1980 (PB nr. L 345 van
20. 12. 1980, blz. 1).
(2) Beschikkingen van de Raad van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank van 18 maart
1975 en 30 december 1977.
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Mededeling van de Commissie aan de producenten van bepaalde hooggelegeerde staalsoorten

In Beschikking nr. 1831/81/EGKS van 24 juni 1981
tot invoering van een stelsel van toezicht en van een
nieuw quotastelsel voor de vervaardiging van bepaalde produkten voor de ondernemingen van de ijzer- en staalindustrie (*), zoals gewijzigd bij Beschikking nr. 1832/81/EGKS van 3 juli 1981 (*), worden
in artikel 4, lid 3, bijzondere bepalingen gegeven voor
bepaalde hooggelegeerde staalsoorten van de categorieën V en VI (betonstaal en staafstaal) van het
nieuwe stelsel van produktiequota.
De bijzondere bepalingen zijn vrijwel gelijk aan die
welke golden voor een groter aantal categorieën produkten volgens het vroegere stelsel van produktiequota dat tot 30 juni 1981 van kracht was overeenkomstig artikel 2, punt A, lid 2, van Beschikking nr.
2794/80/EGKS van 31 oktober 1980 (3).
Deze bepalingen voorzien onder andere in een voortdurende studie van de marktontwikkeling in overleg
met de producenten en de verbruikers en de bekendmaking van adequate gegevens en richtcijfers.
De Commissie heeft dienovereenkomstig een studie
van de marktontwikkeling gemaakt in overleg met de
producenten en verbruikers van desbetreffende produkten en is daarbij tot de volgende conclusies gekomen.
De vraag naar deze produkten in de Gemeenschap
blijft laag; naar snelstaal bestaat minder vraag dan

O PB nr. L 180 van 1. 7. 1981, blz. 1.
(2) PB nr. L 184 van 4. 7. 1981, blz. 1.
O PB nr. L 291 van 31. 10. 1980, blz. 1.

naar andere kwaliteiten (voornamelijk hooggelegeerd
gereedschapsstaal) die onder de definitie vallen. Binnen de Gemeenschap ligt de vraag 5 tot 10 % onder
het niveau van het derde kwartaal van 1980, behalve
in het Verenigd Koninkrijk. Daar ligt vanwege de
ernstige recessie in de industrie de vraag naar deze
kwaliteiten ongeveer 35 °/o onder het peil van het
derde kwartaal van 1980. Noch in het Verenigd Koninkrijk, noch in de overige Lid-Staten van de Gemeenschap zal in de vraag een aanmerkelijke verbetering kómen vóór eind 1981.
In de landen buiten de Gemeenschap is meer vraag
naar deze produkten, wat tot op zekere hoogte een
compensatie vormt voor de geringe vraag binnen de
Gemeenschap.
De staalproducenten worden verzocht hun produktie
aan te passen aan deze ontwikkelingen en dienen derhalve 5 % onder het niveau van het derde kwartaal
van 1980 te blijven; indien de produktie van dat
kwartaal in 1980 echter aan de markt van het Verenigd Koninkrijk geleverde hoeveelheden omvat dienen deze met 35 % te worden verminderd ten einde
het algemene produktiecijfer vast te stellen, dat niet
mag worden overschreden.
Deze richtcijfers gelden voor het derde kwartaal van
1981 en voor het vierde kwartaal van 1981, tenzij
voor laatstgenoemd kwartaal andere richtcijfers worden bekendgemaakt.
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Bekendmaking inzake de inleiding van een anti-subsidiëringsprocedure met betrekking tot
de invoer van damesschoenen van oorsprong uit Brazilië

Bij de Commissie is door het Verbond van de Europese schoenindustrie (CEC) namens fabrikanten uit
de Gemeenschap die ongeveer 75 °/o van de produktie
van de Gemeenschap vertegenwoordigen een klacht
ingediend, waarin wordt gesteld dat de invoer van
schoeisel met buitenzooi van leder, kunstieder, rubber
of van kunstmatige plastische stof en bovendeel van
leder voor dames (x), van oorsprong uit Brazilië, met
subsidiëring plaatsvindt en dat daardoor aan de bedrijfstak van de Gemeenschap aanmerkelijke schade
dreigt te worden toegebracht.

Mede gelet op de hachelijke situatie van de communautaire bedrijfstak tot in het eerste kwartaal van
1980, dreigt het opnieuw invoeren van de rechtstreekse exportsubsidie van 15 % door de Braziliaanse autoriteiten, waardoor de Braziliaanse export
naar de Gemeenschap naar alle waarschijnlijkheid
nog verder zal toenemen, de bedrijfstak van de Gemeenschap aanmerkelijke schade te berokkenen. Dit
effect wor.dt nog versterkt doordat de invloed van de
subsidiëring met betrekking tot de Braziliaanse uitvoer naar de Verenigde Staten van Amerika ongedaan is gemaakt door het opleggen van een exportbelasting van 15 % op de uitvoer naar dat land.

De klacht inzake subsidiëring is gebaseerd op het feit
dat de Braziliaanse autoriteiten met ingang van
1 april 1981 opnieuw een rechtstreekse exportsubsidie
van 15 % hebben ingesteld op de uitvoer van damesschoenen.

Na overleg in het anti-dumping-comité en met de
Braziliaanse antoriteiten tot de slotsom gekomen dat
er voldoende bewijsmateriaal is om de inleiding van
een procedure te rechtvaardigen, is de Commissie, in
overeenstemming met artikel 7 van Verordening
(EEG) nr. 3017/79 van de Raad van 20 december
1979 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen
lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap
(2), een onderzoek begonnen.

Wat de toegebrachte schade betreft, blijkt uit de gegevens in de klacht dat de invoer in de Gemeenschap
van damesschoenen uit Brazilië van 4 711 000 paar in
1979 tot 5 567 000 paar in 1980 en tot 2 678 000 paar
in het eerste kwartaal van 1981 toenam. De invoer in
het Verenigd Koninkrijk, de Lid-Staat van de Gemeenschap die het meest door deze invoer wordt getroffen, steeg in de overeenkomstige periodes van
2 240 000 paar tot 3 503 000 paar en tot 1 375.000
paar. Het aandeel van Brazilië in de markt van de
Gemeenschap nam toe van 1,9 % in 1979 tot 2,3 °/o
in 1980 en tot 3,7 % in het eerste kwartaal van 1981.
Het marktaandeel van Brazilië in het Verenigd
Koninkrijk steeg in de overeenkomstige periodes van
5,1 °/o tot 8,8 °/o en tot 11,2 %.

In de klacht wordt voorts aangevoerd dat de Braziliaanse prijzen 18 tot 25 % lager zijn dan die van de
fabrikanten van het Verenigd Koninkrijk, hetgeen
kleinere winsten of hogere verliezen en ontslagen tot
gevolg heeft.

(') Post ex 64.02 A van het gemeenschappelijk douanetarief,
NIMEXE-code 64.02-32, 38; 49, 54, 59.

Elke inlichting in verband met deze zaak kan worden
gericht aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal Buitenlandse betrekkingen, afdeling I D 1, Wetstraat 200, B-1049 Brussel C).
De belanghebbenden kunnen binnen een termijn van
30 dagen volgende op de publikatie van dit bericht
hun standpunt schriftelijk bekendmaken, in het bijzonder door beantwoording van de aan de bekende
betrokken partijen gezonden vragenlijsten en door levering van het nodige bewijsmateriaal. De Commissie
zal de partijen, die daarom bij het hun standpunt behelzende schrijven verzoeken, in de gelegenheid stellen hun standpunt mondeling toe te lichten indien zij
aantonen waarschijnlijk door het resultaat van deze
procedure te worden geraakt.
Deze bekendmaking wórdt gepubliceerd ingevolge artikel 7, lid 1, sub a), van eerdergenoemde verordening.

O PB nr. L 339 van 31. 12. 1979.
O Telex: COMEURBRU 21877.
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Bekendmaking van de inleiding van een anti-dumpingprocedure betreffende de invoer van
oxaalzuur van oorsprong uit China, Tsjechoslowakije, de Duitse Democratische
Republiek en Hongarije

De Commissie heeft een klacht ontvangen dat dumping wordt toegepast ten aanzien van de invoer van
oxaalzuur van oorsprong uit China, Tsjechoslowakije, de Duitse Democratische Republiek en Hongarije en dat dit aanzienlijke schade berokkent aan de
industrie in de Gemeenschap.
De klacht werd ingediend door de European Council
of Chemical Manufacturers' Federations namens de
drie EEG-producenten die bijna de gehele communautaire industrie in de Gemeenschap vertegenwoordigen.
Het betrokken produkt is oxaalzuur (').
De bewering van dumping is gebaseerd op een vergelijking van de exportprijzen van het produkt uit de
vier betrokken landen met de prijs op de Spaanse
markt. Geen der vier landen is een land met markteconomie en de Spaanse markt werd beschouwd als
de meest geschikte voor het vaststellen van een normale waarde. Op grond hiervan werden, volgens de
klacht, dumpingmarges vastgesteld van 36 % en meer.
Ten aanzien van de schade wordt in de klacht aangevoerd dat de invoer in de Gemeenschap uit China van
436 ton in 1978 tot 7 833 ton in 1980 steeg, uit
Tsjechoslowakije van 2 260 ton in 1978 tot 2 968 ton
in 1980, uit de Duitse Democratische Republiek van
435 ton in 1978 tot 602 ton in 1980 en uit Hongarije
van 20 ton in 1978 tot 546 ton in 1980. Hierdoor
nam het aandeel van de vier landen in de beschikbare
communautaire markt toe van 22 % in 1978 tot 66 °/o
in 1980. Het aandeel van de producenten in de Gemeenschap daalde dienovereenkomstig.

zijn dan die van de producenten van de Gemeenschap
en dat de winstgevendheid van de communautaire industrie daardoor in gevaar komt. Ook wordt in de
klacht vermeld dat er hogere kosten zijn door de financiering van extra voorraden.
Na overleg tot de slotsom gekomen dat er voldoende
bewijsmateriaal is om de instelling van een anti-dumpingprocedure te rechtvaardigen, is de Commissie, in
overeenstemming met artikel 7 van Verordening
(EEG) nr. 3017/79 van de Raad van 20 december
1979 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen
lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap
(2), een onderzoek begonnen.
Elke inlichting in verband met deze zaak kan worden
gericht aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal Buitenlandse betrekkingen, afdeling I D 1, Wetstraat 200, B-1049 Brussel o .
De belanghebbenden kunnen binnen een termijn van
30 dagen volgende op de publikatie van dit bericht
hun standpunt schriftelijk bekendmaken, in het bijzonder door beantwoording van de aan de bekende
betrokken partijen gezonden vragenlijsten en door levering van het nodige bewijsmateriaal. De Commissie
zal de partijen, die daarom bij het hun standpunt behelzende schrijven verzoeken, in de gelegenheid stellen hun standpunt mondeling toe te lichten indien zij
aantonen waarschijnlijk door het resultaat van deze
procedure te worden geraakt.

Voorts werd aangevoerd dat de prijzen van het uit de
vier landen ingevoerde produkt meer dan 36 °/o lager

Deze bekendmaking vervangt de officiële kennisgeving aan China, Tsjechoslowakije, de Duitse Democratische Republiek en Hongarije. Zij wordt gepubliceerd ingevolge artikel 7, lid 1, sub a), van eerdergenoemde verordening.

C) Post ex 29.15 A I van het gemeenschappelijk douanetarief, NIMEXE-code 29.15-11.

O PB nr. L 339 van 31. 12. 1979.
O Telex: COMEURBRU 21877.
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Mededeling van de Commissie ingevolge artikel 115 van het EEG-Verdrag

De Commissie heeft, bij beschikking van 17 september 1981, aan Ierland machtiging
verleend om slips en onderbroeken voor heren en jongens, slips en broeken voor dames,
meisjes en kinderen, van oorsprong uit Hong-Kong en in de overige Lid-Staten in het
vrije verkeer gebracht, van de communautaire behandeling uit te sluiten.
De beschikking geldt van 5 september 1981 tot en met 31 december 1981.
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Nr. C 241/13

HOF VAN JUSTITIE

Beroep, op 26 augustus 1981 ingesteld door Celanese Chemical Company Ine tegen Raad
en Commissie van de Europese Gemeenschappen
(Zaak 236/81)
Bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is op 26 augustus 1981 beroep
ingesteld tegen de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen door Celanese Chemical Company Ine, te Dallas, Texas (US), te dezen vertegenwoordigd door W.
Alexander en Jhr. C. E. M. van Nispen tot Sevenaer, advocaten te 's-Gravenhage, domicilie kiezende te Luxemburg bij E. Arendt, advocaat aldaar, Centre Louvigny, Rue Philippe II 34B/IV.
Verzoekster concludeert dat het den Hove behage:
1. De beschikking om een anti-dumpingrecht van 12,94 % in te stellen op vinylacetaatmonomeer van oorsprong uit de Verenigde Staten en uitgevoerd door verzoekster,
nietig te verklaren.
Deze beschikking is vervat in Verordening (EEG) nr. 1282/81 van de Raad van
12 mei 1981 (PB nr. L 129 van 15. 5. 1981, blz. 1).
2. Verweerders te verwijzen in de kosten.
Middelen en voornaamste argumenten:
— Schending van het wezenlijke vormvereiste dat een verweerder tijdig in kennis moet
worden gesteld Van de relevante feiten, en van 's Raads Verordening (EEG)
nr. 3017/79, inzonderheid artikel 7, lid 4, sub c), iii), eerste zin: De inlichtingen
omtrent schade (telex van 13 april 1981) zijn ter kennis van verzoekster gebracht na
de hoorzitting van 6 april en minder dan 15 dagen vóór de indiening door de Commissie van haar desbetreffend voorstel bij de Raad;
— Schending van het wezenlijke vormvereiste dat opmerkingen van een verweerder in
aanmerking moeten worden genomen, en van 's Raads Verordening (EEG) nr.
3017/79, inzonderheid artikel 7, lid 4, sub c), iii), tweede zin: De tijdig ingediende
opmerkingen van verzoekster zijn niet in aanmerking genomen;
— Schending van het wezenlijke vormvereiste dat alle relevante feiten moeten worden
onderzocht: Door inlichtingen, verstrekt door verzoekster en/of door producenten
van materialen op basis van vinylacetaatmonomeer, niet te onderzoeken en de relevante feiten niet te verifiëren en/of na te speuren, heeft de Commissie niet aan haar
verplichtingen voldaan;
— Schending van de regel dat de onderzochte periode duidelijk bepaald moet zijn en
wel dusdanig dat een objectief beeld van de markt wordt verkregen en een behoorr
lijke verdediging mogelijk is: Toen de Commissie de procedure opende, besloot zij
haar onderzoek te richten op een periode van twaalf maanden, namelijk van 1 juli
1979 tot 30 juni 1980; uit 's Raads Verordening (EEG) nr. 1282/81 blijkt de Commissie de feiten inzake de normale waarde en de uitvoerprijs evenwel te hebben vastgesteld op basis van de prijzen gedurende de laatste zes maanden van 1980. Een
periode van zes maanden is te kort om een objectief beeld te verkrijgen. Bovendien
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viel nagenoeg deze gehele periode na het begin van het onderzoek van de Commissie, en juist wegens dit onderzoek was het prijsbeleid in deze periode abnormaal;
— Schending van 's Raads Verordening (EEG) nr. 3017/79, inzonderheid artikel 2, lid
2, sub a): De Commissie heeft door verzoekster in het land van uitvoer berekende
prijzen „aangepast" aan het peil van de prijzen berekend aan de Amerikaanse afnemers wier jaarlijkse behoeften vergelijkbaar waren met de jaarlijkse behoefte van de
grootste afnemer in de Gemeenschap;
— Schending van 's Raads Verordening (EEG) nr. 3017/79, inzonderheid artikel 2, leden 3 en 9: Bij de berekening van de normale waarde heeft de Commissie een onjuiste, lagere waarde voor de Amerikaanse afleveringskosten in mindering gebracht in
plaats van de aan haar opgegeven juiste waarde;
— Schending van 's Raads Verordening (EEG) nr. 3017/79, inzonderheid artikel 2, leden 1 en 8, sub a): De Commissie heeft niet voor verbruik in de Gemeenschap ingevoerd materiaal betrokken bij haar berekening van de uitvoerprijs en de marge van
dumping;
— Schending van 's Raads Verordening (EEG) nr. 3017/79, inzonderheid artikel 2, lid
8: De Commissie heeft een te hoge waarde in mindering gebracht voor 1. de afleveringskosten en 2. de bureaukosten van verzoeksters Europees verkoopkantoor;
— Schending van 's Raads Verordening (EEG) nr. 3017/79, inzonderheid de artikelen
2, lid 1, en 4, lid 1 en/of lid 2, en 12, lid 1, met betrekking tot invoer met dumping
van door verzoekster uitgevoerde produkten: De Commissie heeft niet vastgesteld
dat verzoekster door die invoer met dumping schade heeft veroorzaakt;
— Schending van 's Raads Verordening (EEG) nr. 3017/79, inzonderheid de artikelen
2, lid 1, en 4, lid 1 en/of lid 2, en 12, lid 1, met betrekking tot de totale invoer met
dumping vanuit de Verenigde Staten: In de beschikking wordt niet behoorlijk vastgesteld dat invoer met dumping van vinylacetaatmonomeer, van oorsprong uit de Verenigde Staten en uitgevoerd gedurende de laatste zes maanden van 1980, schade
heeft veroorzaakt;
— Schending van 's Raads Verordening (EEG) nr. 3017/79, inzonderheid artikel 4, lid
2, sub b): In de beschikking wordt niet in aanmerking genomen of zelfs maar onderzocht of verzoekster dan wel Amerikaanse exporteurs in het algemeen beneden de
prijs hebben verkocht;
— Schending van 's Raads Verordening (EEG) nr. 3017/79, inzonderheid artikel 4, lid
1, tweede zin: De beschikking houdt geen rekening met
1. de overcapaciteit van de ondernemingen in de Gemeenschap,
2. de ongunstige kostensituatie van de ondernemingen in de Gemeenschap,
3. de inkrimping van de vraag in de EEG,
4. de agressieve prijspolitiek van producenten in de EEG;
— Schending van 's Raads Verordening (EEG) nr. 3017/79, inzonderheid artikel 12,
lid 1: In de beschikking worden geen andere belangen van de Gemeenschap onderzocht of in aanmerking genomen dan de belangen van de (weinige) producenten van
vinylacetaatmonomeer in de Gemeenschap. Evenmin wordt aandacht besteed aan de
belangen van de ondernemingen in de Gemeenschap die dit produkt gebruiken.
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Verzoek om een prejudiciële beslissing van het Finanzgericht Rheinland-Pfalz van
13 augustus 1981 in het geding firma Almadent Dental-Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH tegen Hauptzollamt Mainz
(Zaak 237/81)
Het Finanzgericht Rheinland-Pfalz, 3e Senat, heeft bij beschikking van 13 augustus
1981, ingekomen ter griffie van het Hof van Justitie op 27 augustus 1981, in het geding
firma Almadent Dental-Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH, Mainz, tegen Hauptzollamt Mainz, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verzocht om een
prejudiciële beslissing over de navolgende vraag:
Dient tariefpost 38.19 K van het gemeenschappelijk douanetarief van 1979 aldus te worden uitgelegd, dat onder de daarin vervatte „vuurvaste" preparaten enkel produkten met
een vuurvastheid van 1 500 °C, bepaald volgens de ISO-aanbevelingen R 528-1966 en
R 1146-1969, kunnen worden ingedeeld of kunnen ook goederen met een lager smeltpunt „vuurvaste" goederen in de zin van deze tariefpost zijn (afhankelijk van materiaal
en gebruiksdoel) ?
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Hl
(Bekendmakingen)

COMMISSIE

Wijziging van het aanvullend bericht van inschrijving met betrekking tot de levering van
magere-melkpoeder in het kader van de voedselhulp krachtens Verordening (EEG)
nr. 2600/81
(Publikatieblad van de Europese Genteenschappen nr. C 228 van 9 september 1981, blz. 3)
Toevoegen na lot NI: 500 t:
Lot/Partic/Lot/Partita/Partij/Parti N2: 500 t
Josef Brimmers
Hof Kloster-Zand 1
4172 Straelen 1

Straelen

2001

Nordfrost
Kühl- und Lagerhaus
GmbH & Co. KG
lm Gewerbegebiet
Heidmühle
2948 Schortens 1

Reekenfeld

3001

