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VERORDENING (EEG) Nr. 752/90 VAN DE RAAD
van 26 maart 1990

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 797/85 voor wat de vergoedings
percentages voor het uit produktie nemen van bouwland betreft
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen
42 en 43 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té (3),

Overwegende dat ervoor dient te worden gezorgd dat de
nodige bekendheid wordt gegeven aan de mogelijkheden
van de steunregeling ;
Overwegende dat dient te worden gewaarborgd dat de
regeling voor het uit produktie nemen van bouwland in
de Lid-Staten doeltreffend en evenwichtig ten uitvoer
wordt gelegd ;
Overwegende dat dit op adequate wijze kan worden gerea
liseerd door aanpassing van de bij Verordening (EEG) nr.
797/ 85 van de Raad van 12 maart 1985 betreffende de

verbetering van de doeltreffendheid van de landbouw
structuur (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
3808 /89 (*), vastgestelde vergoedingspercentages voor de
uitgaven voor het uit produktie nemen van bouwland
vanaf 1 juli 1989 ;
Overwegende dat voor verbintenissen die in de periode
1988-1989 zijn aangegaan deze percentages slechts gelden
voor de uitgaven die zijn gedaan vanaf het tweede jaar van
toepassing van de regeling,
(') PB nr. C 268 van 20 . 10. 1989, blz. 5.
(2) Advies uitgebracht op 15 maart 1990 (nog niet verschenen in
het Publikatieblad).
O PB nr. C 329 van 30. 12. 1989, blz. 43.
O PB nr. L 93 van 30. 3. 1985, blz. 1 .
O PB nr. L 371 van 20. 12. 1989, blz. 1 .

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 797/85 wordt als volgt gewijzigd :

1 . artikel 1 bis wordt aangevuld met het volgende lid :
»8 . De Lid-Staten nemen de vereiste maatregelen
om te waarborgen dat aan de mogelijkheden van de
steunregeling de nodige bekendheid wordt gegeven." ;
2. artikel 26, lid 2, wordt aangevuld met de volgende
alinea :

„Voor uitgaven voor het uit produktie nemen van
bouwland vanaf 1 juli 1989, daarbij inbegrepen de
grond waarvoor in het voorbije verkoopseizoen steun is
toegekend, gelden tot en met 31 december 1989
evenwel de volgende percentages :

— 60 % voor het gedeelte van de steun tot 300 ecu
per hectare en per jaar,

— 25 % voor het gedeelte van de steun tussen 300 en
600 ecu per hectare en per jaar ;
en wanneer de in artikel 1 bis, lid 3, derde alinea,

bedoelde machtiging wordt verleend :

— 60 % voor het gedeelte van de steun tot 150 ecu
per hectare en per jaar,
— 25 % voor het gedeelte van de steun tussen 1 50 en
300 ecu per hectare en per jaar ".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar

bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen. „
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 26 maart 1990.
Voor de Raad
De Voorzitter
M. O'KENNEDY
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VERORDENING (EEG) Nr. 753/90 VAN DE RAAD
van 26 maart 1990

inzake de schorsing van de heffing bij invoer van schape - en geitevlees
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 1 1 3,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat het in verband met de recente aanpas
singen van de gemeenschappelijke marktordening voor
schape- en geitevlees dienstig is gebleken de met het oog
op stabilisatie van de invoer en verbetering van de invoer
prijzen met sommige derde landen gesloten overeenkom
sten inzake vrijwillige beperking van hun uitvoer van de
betrokken produkten naar de Gemeenschap aan te
passen ;

Overwegende dat met de betrokken landen ter zake
onderhandelingen zijn gevoerd en dat die, met name met
Nieuw-Zeeland, tot het sluiten van een Overeenkomst (')
hebben geleid ; dat in deze Overeenkomst is bepaald dat
als tegenprestatie van de Gemeenschap de heffing bij
invoer van schape- en geitevlees tot en met 31 december
1992 volledig wordt geschorst ;
Overwegende dat er met de belangrijkste leveranciers van
de Gemeenschap overeenkomsten inzake vrijwillige
beperking van hun uitvoer zijn gesloten of, bij gebreke
daarvan, een gelijkwaardige autonome regeling is vastge
steld ; dat over deze overeenkomsten of regelingen, met
name over de vastgestelde hoeveelheden, nog onderhan
delingen worden gevoerd ;

Overwegende dat het passend lijkt deze schorsing met
inachtneming van bepaalde maximumhoeveelheden uit te

breiden tot alle landen die schape- en geitevlees aan de
Gemeenschap leveren,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

In afwijking van de overeenkomsten inzake vrijwillige
beperking van de uitvoer die zijn gesloten met Bulgarije,
Hongarije, IJsland, Polen, Roemenië, Tsjechoslowakije en
Joegoslavië en in afwijking van Verordening (EEG) nr.
3643/85 van de Raad van 19 december 1985 betreffende

de invoerregeling die met ingang van 1986 in de sector
schape- en geitevlees voor bepaalde derde landen geldt (2),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3939/87 (3),
wordt de heffing bij invoer van schape- en geitevlees van
GN-code 0204 tot en met 31 december 1992 geschorst
voor de maximumhoeveelheden die in de betrokken over

eenkomsten en in voornoemde verordening zijn vastge
steld.

Artikel 2

De bepalingen ter uitvoering van deze verordening
worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 30
van Verordening (EEG) nr. 3013/89 (4).
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing vanaf 1 januari 1989.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 26 maart 1990 .
Voor de Raad
De Voorzitter

M. O'KENNEDY

O PB nr. L 348 van 24. 12. 1985, blz. 2.
(3) PB nr. L 373 van 31 . 12. 1987, blz. 1 .

(') PB nr. L 318 van 31 . 10. 1989, blz. 13.

V) PB nr. L 289 van 7. 10. 1989, blz. 1 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 754/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel
van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 201 /90 (2), inzonderheid op
artikel 13, lid 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
1 1 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (4),
inzonderheid op artikel 3,
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat artikel 13 , lid 1 , eerste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 2727/75 bepaalt dat een heffing moet
worden geïnd bij invoer van de produkten bedoeld in
artikel 1 , onder a), b) en c), van die verordening en dat,
voor elk produkt, deze heffing gelijk is aan het verschil
van zijn drempelprijs en zijn cif-prijs ;
Overwegende dat de drempelprijzen voor granen, voor
meel van tarwe en van rogge, alsook voor gries en gries
meel van tarwe, werden vastgesteld voor het verkoopsei
zoen 1989/ 1990 bij de Verordeningen (EEG) nr. 2734/
75 0, (EEG) nr. 1214/89 (6), (EEG) nr. 1218 /89 0 van de
Raad en Verordening (EEG) nr. 1588/89 van de
Commissie (8) ;

Overwegende dat, voor de berekening van de tot vaststel
ling van de heffingen dienende cif-prijzen, de Commissie
de beoordelingselementen in aanmerking dient te nemen,
neergelegd in haar Verordening nr. 1 56/67/EEG (9), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 31 /76 (l0), en
met name de gunstigste aankoopmogelijkheden op de
wereldmarkt, voldoende representatief voor de werkelijke
tendens van deze markt, in het bijzonder rekening
houdend met de noodzaak tot vermijding van plotselinge

te stemmen met de standaardkwaliteit vastgesteld bij
Verordening (EEG) nr. 2731 /75 van de Raad (n), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2094/87 (l2), en
Verordening (EEG) nr. 2734/75, of dat de nodige aanpas
singen door gelijkwaardigheidscoëfficiënten voorzien door
Verordening nr. 158 /67/EEG van de Commissie (13), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2124/87 (I4), en
Verordening nr. 159/67/EEG van de Commissie (15),
moeten worden ingevoerd ;

Overwegende dat de cif-prijs berekend wordt met behulp
van de hierboven genoemde gegevens, voor Rotterdam,
waarbij de voor andere havens gemaakte offertes werden
gecorrigeerd rekening houdend met de door de
verschillen in vrachtkosten ten opzichte van Rotterdam
noodzakelijke correcties ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 715/90 van
de Raad (16) de regeling is vastgesteld die geldt voor land
bouwprodukten en bepaalde door verwerking van land
bouwprodukten verkregen goederen van oorsprong uit de

Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille
Oceaan of uit de landen en gebieden overzee ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 18, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 de in deze verordening
voorziene tariefnomenclatuur is opgenomen in de gecom
bineerde nomenclatuur ;

Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 bedoelde correctiefactor is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling
worden gehandhaafd binnen een contante maximum

marge op een bepaald moment van 2,25 % ,
— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden
gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de
contante wisselkoersen voor elke van deze- munteen

heden, geconstateerd gedurende een bepaalde periode
ten opzichte van de munteenheden van de Gemeen
schap bedoeld in het vorige streepje, en bovenge

schommelingen die abnormale storingen op de markt van

de Gemeenschap kunnen teweegbrengen, alsook de
kwaliteit van het aangeboden produkt, die dient overeen
')
J)
3)
4)
*)
6)
?)

PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
PB nr. L 22 van 27. 1 . 1990, blz. 7.
PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 1 .
PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 34.
PB nr. L 128 van 11 . 5. 1989, blz. 2.
PB nr. L 128 van 11 . 5. 1989, blz. 7.
8) PB nr. L 156 van 8 . 6. 19 89, blz. 23 .
9) PB nr. 128 van 27. 6. 1967, blz. 2533/67.
10) PB nr. L 5 van 10. 1 . 1976, blz. 18 .

noemde coëfficiënt,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 28 maart
1990 vastgestelde koersen ;
(")
(u)
(13)
(H)
(,s)

PB,
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 22.
L 196 van 17. 7. 1987, blz. 1 .
128 van 27. 6. 1967, blz. 2536/67.
L 197 van 18 . 7. 1987, blz. 22.
128 van 27. 6. 1967, blz. 2542/67.

K PB nr. L 84 van 30. 3. 1990, blz. 85.
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Overwegende dat in artikel 272 van de Toetredingsakte is
bepaald dat de Gemeenschap in haar samenstelling op 31
december 1985 gedurende de eerste etappe bij invoer van
de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2727/75
bedoelde produkten uit Portugal de regeling toepast die

heffingen moeten worden vastgesteld zoals aangegeven in
de als bijlage bij deze verordening opgenomen tabel ; dat
deze heffingen slechts dan worden gewijzigd indien de
variatie van de berekeningselementen zal leiden tot een
verhoging of een verlaging welke ten minste gelijk is aan

zij vóór de toetreding ten opzichte van dat land toepaste ;

0,73 ecu,

dat op grond van artikel 4 van Verordening (EEG) nr.
3792/85 van de Raad van 20 december 1985 tot vaststel

ling van de regeling voor het handelsverkeer van land
bouwprodukten tussen Spanje en Portugal ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3296/88 (2), dezelfde
regeling in Spanje geldt ; dat ingevolge die regeling een
heffing moet worden toegepast ; dat die heffing berekend
moet worden overeenkomstig het bepaalde in Verorde
ning nr. 156/67/EEG met inachtneming van de markt
prijzen in Portugal ; dat bij invoer in Spanje het compen
serende bedrag toetreding dat van toepassing is op de
handel tussen Spanje en de Gemeenschap in haar samen
stelling op 31 december 1985, op deze heffing in minde
ring moet worden gebracht ;
Overwegende dat uit de toepassing van het geheel der
bovengenoemde bepalingen volgt dat de toepasselijke

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De te innen heffingen bij de invoer van produkten
bedoeld in artikel 1 , onder a), b) en c), van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 maart 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 367 van 31 . 12. 1985, blz. 7.

V) PB nr. L 293 van 27. 10. 1988, blz. 7.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 29 maart 1990 tot vaststelling van de invoerhef
fingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(ecu/ton)
Heffingen
GN-code

Portugal
0709 90 60
0712 90 19
1001 10 10

100.1 10 90
1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00
1003 00 10
1003 00 90
1004 00 10
1004 00 90
1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00

1008 20 00
1008 30 00

37,12
37,12
46,15
46,15
38,10
38,10
62,78
54,03
54,03
45,43
45,43
37,12
37,12
54,03
54,03
54,03
54,03

1008 90 10

0

1008 90 90

54,03
67,51
102,06
86,26
71,65

1101 00 00
1102 10 00
1103 11 10

1103 11 90

Derde landen

131,66 (2)0
131,66 (*) (3)
1 84,87 (»)0
184,87 (') 0
135,62
135,62

131,54 0
117,68
117,68
122,94
122,94

131,66 (2) (3)
131,66 00
138,94 0
28,78

94,35 0
0,00 o
0
0,00
204,04
198,33
302,38
219,10

(') Voor harde tarwe („durum") van oorsprong uit Marokko, welke rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
wordt vervoerd, wordt de heffing met 0,60 ecu per ton verminderd.
(2) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90 worden de heffingen niet toegepast op produkten van oorsprong
uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en gebieden overzee, die recht
streeks in de Franse overzeese departementen worden ingevoerd.

(3) Voor maïs van oorsprong uit de ACS-Staten of de LGO wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap met
1,81 ecu per ton verminderd.
(4) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de ACS-Staten of de LGO wordt de heffing bij invoer in de
Gemeenschap toegepast overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90.
(*) Voor harde tarwe („durum") en kanariezaad geproduceerd in Turkije, die rechtstreeks van dat land naar de
Gemeenschap worden vervoerd, wordt de heffing met 0,60 ecu per ton verminderd.
(«) De te innen heffing bij invoer van rogge, verkregen in Turkije en rechtstreeks van dat land naar de Gemeenschap
vervoerd, is vastgesteld bij de Verordeningen (EEG) nr. 1180/77 van de Raad (PB nr. L 142 van 9. 6. 1977, blz. 10)
en (EEG) nr. 2622/71 van de Commissie (PB nr. L 271 van 10. 12. 1971 , blz. 22).
O Bij invoer van het produkt van GN-code 1008 90 10 (triticale) wordt de voor rogge geldende heffing toegepast.
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VERORDENING (EEG) Nr. 755/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en
mout worden toegevoegd
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 201 /90 (2), en inzonderheid
op artikel 15, lid 6,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van
1 1 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de
wisselkoersen die in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid moeten worden toegepast (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (4), inzon
derheid op artikel 3,

worden gehandhaafd binnen een contante maximum

marge op een bepaald moment van 2,25 % ,
— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden
gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de
contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

heden, geconstateerd gedurende een bepaalde periode
ten opzichte van de munteenheden van de Gemeen
schap bedoeld in het vorige streepje, en bovenge
noemde coëfficiënt,

aan te houden ; deze wisselkoersen zijn de op 28 maart
1990 vastgestelde koersen ;
Overwegende dat, in verband met de cif-prijzen en de
cif-prijzen op termijn van heden, de premies die aan de
momenteel geldende heffingen worden toegevoegd,
moeten worden gewijzigd volgens de tabellen in de
bijlage van deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Gelet op het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de premies die aan de heffingen voor
granen en mout dienen te worden toegevoegd, werden
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1916/89 van de
Commissie (*) en de verordeningen die deze nadien
hebben gewijzigd ;

Artikel 1

1 . De premies die aan de vooraf vastgestelde heffingen
worden toegevoegd voor de invoer van granen en mout
uit Portugal, bedoeld in artikel 1 5 van Verordening (EEG)
nr. 2727/75, worden vastgesteld op nul.

Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :

2. De premies die aan de vooraf vastgestelde heffingen
worden toegevoegd voor de invoer van granen en mout
uit derde landen, bedoeld in artikel 15 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75, worden vastgesteld in de bijlage.

— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 bedoelde correctiefactor is
toegepast, voor de munteenheden welke onderling

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 maart 1990 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel , 29 maart 1990 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(<)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz . 1 .
22 van 27. 1 . 1990, blz. 7.
164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
153 van 13. 6. 1987, blz. 1 .

h PB nr. L 187 van 1 . 7. 1989, blz. 4.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 maart 1990 tot vaststelling van de premies die
aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel

(in ecu / ton)
GN-code

Lopend

l e term .

2' term .

3' term.

3

4

5

6

0

0

0

0
0
0

0709 90 60
0712 90 19

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0,73

1001 90 99

0

0

0

0,73

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

5,87

1003 00 90

0

0

0

5,87

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0,44

1008 10 00

0

0

0

0
0
0

1002 00 00

1008 20 00

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

1,02

B.

Mout

(in ecu / ton)

Lopend

1 ' term .

2' term .

3e term .

4' term .

3

4

5

6

7

1107 10 11

0

0

0

1,30

1,30

1107 10 19

0

0

0

0,97

0,97

1107 10 91

0

0

0

10,45

10,45

1107 10 99

0

0

0

7,81

7,81

1107 20 00

0

0

0

9,10

9,10

GN-code

.
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VERORDENING (EEG) Nr. 756/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de
heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van
22 september 1966 houdende de totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2902/89 (z), en met name op artikel 1 6,
lid 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1514/76 van de Raad van
24 juni 1976 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Algerije (3), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 4014/88 (4), en met name op artikel 5,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1521 /76 van de Raad van
24 juni 1976 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Marokko 0, laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 4015/88 (*), en met name op artikel 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1508/76 van de Raad van
24 juni 1976 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Tunesië Q, laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 413/86 (8), en met name op artikel 5,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1 1 80/77 van de Raad van
17 mei 1977 betreffende de invoer in de Gemeenschap
van bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit
Turkije (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 4016/88 (10), en met name op artikel 10, lid 2,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1620/77 van de Raad van
18 juli 1977 betreffende de invoer van olijfolie van
oorsprong uit Libanon ("),

Overwegende dat de Commissie bij Verordening (EEG)
nr. 3131 /78 (12), gewijzigd bij de Akte van toetreding van
Griekenland, heeft besloten de inschrijvingsprocedure
voor de vaststelling van de heffingen op olijfolie in te stel
len ;

Overwegende dat in artikel 3 van Verordening (EEG)
nr. 2751 /78

van

de Raad van

23

november

1978

houdende algemene voorschriften betreffende de regeling
inzake de vaststelling bij openbare inschrijving van de
(')
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

172 van 30. 9.
L 280 van 29.
L 169 van 28.
L 358 van 27.

1966, blz. 3025/66.
9. 1989, blz. 2.
6. 1976, blz. 24.
12. 1988, blz. 1 .

heffing bij invoer van olijfolie (l3) is bepaald, dat het
bedrag van de minimumheffing voor elk van de
betrokken produkten moet worden vastgesteld op basis
van een onderzoek van de situatie op de wereldmarkt en
op de markt van de Gemeenschap, alsmede van de door
de inschrijvers vermelde bedragen van de heffing ;

Overwegende dat bij de toepassing van de heffing reke
ning moet worden gehouden met het bepaalde in de
overeenkomsten tussen de Gemeenschap en sommige
derde landen ; dat met name de heffing welke op deze
landen van toepassing is moet worden vastgesteld door de
heffing bij invoer uit andere derde landen als grondslag te
nemen voor een berekening ;
Overwegende dat toepassing van de bovenvermelde bepa
lingen op de bedragen van de heffing die de inschrijvers
hebben vermeld in de verklaringen welke zij op 26 en
27 maart 1990 hebben ingediend, ertoe leidt de mini

mumheffingen vast te stellen zoals is aangegeven in
bijlage I bij deze verordening ;
Overwegende dat de heffing bij invoer van olijven van de
GN-codes 0709 90 39 en 0711 20 90 en van produkten
van de GN-codes 1522 00 31 , 1522 00 39 en 2306 90 19

moet worden berekend uitgaande van de minimumhef
fing op de in deze produkten aanwezige hoeveelheid
olijfolie ; dat evenwel voor olijven de heffing niet lager
mag zijn dan een bedrag dat overeenkomt met 8 % van
de waarde van het ingevoerde produkt, welk bedrag forfai
tair wordt vastgesteld ; dat toepassing van deze maatre
gelen ertoe leidt de heffingen vast te stellen zoals is
aangegeven in bijlage II bij deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De minimumheffingen bij invoer van olijfolie zijn vastge
steld in bijlage I.
Artikel 2

De heffingen bij invoer van de overige produkten van de
sector olijfolie zijn vastgesteld in bijlage II.

(Ó PB nr. L 169 van 28. 6. 1976, blz. 43.

(«) PB nr. L 358 van 27. 12. 1988, blz. 2.
f) PB nr. L 169 van 28 . 6. 1976, blz. 9.
(*) PB nr. L 48 van 26. 2. 1986, blz. 1 .
O PB nr. L 142 van 9. 6. 1977, blz. 10.
(10) PB nr. L 358 van 27. 12. 1988, blz. 3.
(") PB nr. L 181 van 21 . 7. 1977, blz. 4.
(,2) PB nr. L 370 van 30. 12. 1978, blz. 60.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 30 maart 1990.
(13) PB nr. L 331 van 28 . 11 . 1978, blz. 6.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
Minimumheffingen bij invoer in de sector olijfolie
fin ecu / 100 kg)
GN-code

Derde landen

1509 10 10

75,00 (>)
75,00 (')
87,00 O
77,00 0) •
122,00 (3)

1509 10 90
1509 90 00
1510 00 10
1510 00 90

(') Voor invoer van olie van deze GN-code die geheel en al is verkregen in een van de hierna genoemde landen en
rechtstreeks vanuit die landen naar de Gemeenschap is vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met :
a) voor Libanon : 0,60 ecu/ 100 kg ;
b) voor Tunesië : 12,69 ecu/ 100 kg, als de handelaar het bewijs levert dat hij de door dit land ingestelde uitvoer

heffing heeft vergoed, zonder dat evenwel deze vergoeding hoger mag zijn dan het bedrag van de werkelijk
ingestelde heffing ;
c) voor Turkije : 22,36 ecu/100 kg, als de handelaar het bewijs levert dat hij de door dat land ingestelde uitvoer

heffing heeft vergoed, zonder dat evenwel deze vergoeding hoger mag zijn dan het bedrag van de werkelijk
ingestelde heffing ;

d) voor Algerije en Marokko : 24,78 ecu/ 100 kg, als de handelaar het bewijs levert dat hij de door dit land inge
stelde uitvoerheffing heeft vergoed, zonder dat evenwel deze vergoeding hoger mag zijn dan het bedrag van de
werkelijk ingestelde heffing.
(2) Voor invoer van olie van deze GN-code :
a) die geheel en al is verkregen in Algerije, Marokko of Tunesië en rechtstreeks vanuit die landen naar de

Gemeenschap is vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met 3,86 ecu/ 100 kg ;
b) die geheel en al is verkregen in Turkije en rechtstreeks vanuit dit land naar de Gemeenschap is vervoerd,
wordt de toe te passen heffing verminderd met 3,09 ecu/ 100 kg.
(3) Voor invoer van olie van deze GN-code :
a) die geheel en al is verkregen in Algerije, Marokko of Tunesië en rechtstreeks vanuit die landen naar de

Gemeenschap is vervoerd, wordt de toe te passen heffing verminderd met 7,25 ecu/ 100 kg ;
b) die geheel en al is verkregen in Turkije en rechtstreeks vanuit dat land naar de Gemeenschap is vervoerd,
wordt de toe te passen heffing verminderd met 5,80 ecu/ 100 kg.

BIJLAGE II

Heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie
(in ecu / 100 kg)
GN-code

Derde landen

0709 90 39

16,50

0711 20 90

16,50

1522 00 31

37,50

1522 00 39

60,00

2306 90 19

6,16

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 83/ 12

30 . 3 . 90

VERORDENING (EEG) Nr. 757/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot vaststelling van de invoerheffingen voor levende schapen en geiten alsmede
voor schape - en geitevlees, niet bevroren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 3868/89 neergelegde regelen en bepalingen op
de gegevens en noteringen waarover de Commissie thans
beschikt, leidt tot het wijzigen van de thans van kracht
zijnde heffingen overeenkomstig de bijlage van deze
verordening,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad van
25 september 1989 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector schape- en geitevlees
(') en met name op artikel 10,

VASTGESTELD :

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Overwegende dat de heffingen welke van toepassing zijn
bij de invoer van levende schapen en geiten en van
schape- en geitevlees, niet bevroren, vastgesteld zijn bij
Verordening (EEG) nr. 3868/89 van de Commissie (2),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 517/90 (3) ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 715/90 van
de Raad (4) de regeling is vastgesteld die geldt voor land
bouwprodukten en bepaalde door verwerking van land
bouwprodukten verkregen goederen van oorsprong uit de
Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille
Oceaan of uit de landen en gebieden overzee ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Artikel 1

De invoerheffingen voor levende schapen en geiten
alsmede voor schape- en geitevlees, niet bevroren, worden
vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 2 april 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel , 29 maart 1990 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(>) PB nr. L 289 van 7. 10. 1989, blz. 1 .
O PB nr. L 374 van 22. 12. 1989, blz. 51
(J) PB nr. L 53 van 1 . 3. 1990, blz. 66.
(4 PB nr. L 84 van 30 . 3. 1990, blz. 85.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 maart 1990 tot vaststelling van de invoerhef
fingen voor levende schapen en geiten alsmede voor schape- en geitevlees, niet bevroren
(Ecu/100 kg)
GN-code

0104 10 90 (')
0104 20 90 (')
0204 10 00 0
0204 21 00 (2)
0204 22 10 (2)
0204 22 30 (2)
0204 22 50 0
0204 22 90 0
0204 23 00 (2)
0204 50 1 1 (2)
0204 50 13 0
0204 50 15 (2)
0204 50 19 (2)
0204 50 31 (2)
0204 50 39 (2)
0210 90 11 (3)
0210 90 19 0

Week nr. 14
van 2 t/m

Week nr. 15
van 9 t/m

Week nr. 16
van 16 t/m

Week nr. 17

Week nr. 18

van 23 t/m

8 april 1990

van 30 april t/m

15 april 1990

22 april 1990

29 april 1990

6 mei 1990

135,745

140,525

140,281

139,214

137,616

140,525

140,281

139,214

137,616

135,745

298,990

298,470

296,200

292,800

288,820

298,990

298,470

296,200

292,800

288,820

209,293

208,929

207,340

204,960

202,174

328,889

328,317

325,820

322,080

317,702

388,687

388,011

385,060

380,640

375,466

388,687

388,011

385,060

380,640

375,466

544,162

543,215

539,084

532,896 .

525,652

298,990

298,470

296,200

292,800

288,820

209,293

208,929

207,340

204,960

202,174

328,889

328,317

325,820

322,080

317,702

388,687

388,011

385,060

380,640

375,466

388,687

388,011

385,060

380,640

375,466

544,162

543,215

539,084

532,896

525,652

388,687

388,011

385,060

380,640

375,466

544,162

543,215

539,084

532,896

525,652

(') De van toepassing zijnde heffing wordt beperkt overeenkomstig het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr. 3643/85 en (EEG) nr. 715/90 van de Raad en
(EEG) nr. 19/82 van de Commissie.

(2) De van toepassing zijnde heffing wordt beperkt hetzij tot het bedrag dat voortvloeit uit de consolidatie in het kader van de GATT, hetzij overeenkomstig
het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr. 1985/82, (EEG) nr. 3643/85 en (EEG) nr. 715/90 van de Raad en (EEG) nr. 19/82 van de Commissie.
(3) De van toepassing zijnde heffing wordt beperkt overeenkomstig het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr. 715/90 van de Raad en (EEG) nr. 19/82 van
de Commissie.
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VERORDENING (EEG) Nr. 758/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren schapee én geitevlees
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

bouwprodukten verkregen goederen van oorsprong uit de

GEMEENSCHAPPEN,

Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille
Oceaan of uit de landen en gebieden overzee ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad van
25 september 1989 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector schape- en geite
vlees ('), en met name op artikel 10,
Overwegende dat de invoerheffingen voor bevroren
schape- en geitevlees vastgesteld zijn bij Verordening
(EEG) nr. 3869/89 van de Commissie (2), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 518/90 (3) ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 715/90 van
de Raad (4) de regeling is vastgesteld die geldt voor land
bouwprodukten en bepaalde door verwerking van land

Overwegende dat de toepassing van de in de Verordening
(EEG) nr. 3869/89 neergelegde regelen en bepalingen op
de gegevens en noteringen waarover de Commissie
beschikt, leidt tot het wijzigen van de heffingen, zoals
aangegeven in de bijlage van deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De invoerheffingen voor bevroren schape- en geitevlees
worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 2 april 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 289 van 7. 10. 1989, blz. 1 .
(2) PB nr. L 374 van 22. 12. 1989, blz. 54.
(3) PB nr. L 53 van 1 . 3 . 1990, blz. 68 .
(<) PB nr. L 84 van 30 . 3 . 1990, blz. 85.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 maart 1990 tot vaststelling van de invoerhef
fingen voor bevroren schape- en geitevlees (')

(ecu/100 kg)
Week nr. 14
van 2 t/m

Week nr. 15
van 9 t/m

Week nr. 16
van 16 t/m

Week nr. 17
van 23 t/m

8 april 1990

15 april 1990

22 april 1990

29 april 1990

0204 30 00

225,493

225,103

223,400

220,850

217,865

0204 41 00

225,493

225,103

223,400

220,850

217,865

0204 42 10

157,845

157,572

156,380

154,595

152,506

0204 42 30

248,042

247,613

245,740

242,935

239,652

290,420

287,105

283,225

GN-code

Week nr. 18

van 30 april t/m
6 mei 1990

0204 42 50

293,141

292,634

0204 42 90

293,141

292,634

290,420

287,105

283,225

0204 43 00

410,397

409,687

406,588

40 1 ,947

396,514

0204 50 51

225,493

225,103

223,400

220,850

217,865

0204 50 53

157,845

157,572

156,380

154,595

152,506

0204 50 55

248,042

247,613

245,740

242,935

239,652

0204 50 59

293,141

292,634

290,420

287,105

283,225

0204 50 71

293,141

292,634

290,420

287,105

283,225

0204 50 79

410,397

409,687

406,588

401,947

396,514

(') De van toepassing zijnde heffing wordt beperkt hetzij tot het bedrag dat voortvloeit uit de consolidatie in het kader van de GATT, hetzij overeenkomstig
het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr. 1985/82, (EEG) nr. 3643/85 en (EEG) nr. 715/90 van de Raad en (EEG) nr. 19/82 van de Commissie.
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VERORDENING (EEG) Nr. 759/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot vaststelling van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst
verwerkte produkten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten en
betreffende de voorfixatie van de heffing voor de
betrokken produkten alsmede voor mengvoeders op basis
van granen Q, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1740/78 (8), de aldus na toevoeging van het vaste
element bepaalde heffing, in beginsel geldig voor een
maand, wordt gewijzigd wanneer de op het basisprodukt
van toepassing zijnde heffing meer dan 3,02 ecu per ton
basisprodukt verschilt van het gemiddelde van de heffin

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij

gen ;

zigd bij Verordening (EEG) nr. 201 /90 (2), inzonderheid op

Overwegende dat voor bepaalde verwerkte produkten de
heffing moet worden verminderd met de invloed van de
restitutie bij de produktie voor de basisprodukten, die met
het oog op hun verwerking overeenkomstig artikel 5 van
Verordening (EEG) nr. 2744/75 en artikel 2 van Verorde
ning (EEG) nr. 1 579/74 wordt toegekend ;

artikel 14, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1806/89 (4), inzonderheid op artikel 12, lid 4,
Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat de voor de berekening van het variabele
element van de heffing bij invoer van de op basis van

granen en rijst verwerkte produkten toe te passen regels
in artikel 14, lid 1 , onder A, van Verordening (EEG) nr.
2727/75 en in artikel 12, lid 1 , onder a), van Verordening
(EEG) nr. 1418/76 zijn vastgesteld ; dat de invloed van de

op de basisprodukten van toepassing zijnde heffingen op
de kostprijs van deze produkten bepaald wordt krachtens
artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2744/75 van de Raad
van 29 oktober 1975 tot vaststelling van de regeling voor
de invoer en de uitvoer van de op basis van granen en rijst
verwerkte produkten (*), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1906/87 (6), aan de hand van het gemid
delde van de heffingen op deze basisprodukten over de
eerste 25 dagen van de maand die aan de maand van
invoer voorafgaat ; dat dit gemiddelde, aangepast aan de
hand van de drempelprijs van de betrokken basis
produkten die in de maand van invoer gelden, wordt
berekend aan de hand van de hoeveelheid basisprodukten

waarvan wordt aangenomen dat deze bij de vervaardiging
van het verwerkte produkt of van het concurrerende
produkt dat als referentie heeft gediend voor verwerkte
produkten die geen granen bevatten, zijn gebruikt ;
Overwegende dat door toepassing van Verordening (EEG)
nr. 1579/74 van de Commissie van 24 juni 1974 betref
fende de wijze van berekening van de heffing bij invoer
(')
(2)
(3)
(4)
(*)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
22 van 27. 1 . 1990, blz. 7.
166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
177 van 24. 6. 1989, blz. 1 .
281 van 1 . 11 . 1975, blz. 65.

(6) PB nr. L 182 van 3. 7. 1987, blz. 49.

Overwegende dat het vaste element van de heffing is vast
gesteld in Verordening (EEG) nr. 2744/75 ; dat krachtens
Verordening (EEG) nr. 2742/75 van de Raad (9), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1009/86 (10), voor
bepaalde verwerkte produkten het variabele element van
de heffing moet worden verminderd met de invloed van
de restitutie bij de produktie die voor de basisprodukten
wordt toegekend met het oog op de verwerking daarvan ;
Overwegende dat, ten einde rekening te houden met de
belangen van de Staten in Afrika, het Caribische gebied
en de Stille Oceaan alsmede van de landen en gebieden
overzee, de heffing ten opzichte van deze landen en
gebieden voor bepaalde op basis van granen verwerkte
produkten overeenkomstig artikel 14 van Verordening
(EEG) nr. 715/90 van de Raad van 5 maart 1990 inzake de
regeling voor landbouwprodukten en bepaalde door
verwerking van landbouwprodukten verkregen goederen,
van oorsprong uit de ACS-Staten of uit de landen en
gebieden overzee (LGO)(n);

Overwegende dat op grond van Verordening (EEG) nr.
3899/89 van de Raad van 18 december 1989 houdende

verlaging voor 1990 van de heffingen voor bepaalde land
bouwprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden
(,2) de heffing bij invoer in de Gemeenschap voor het
produkt van GN-code 1108 1300 binnen een hoeveel
heid van 5 000 ton per jaar met 50 % wordt verlaagd ;
0 PB nr. L 168 van 25. 6. 1974, blz. 7.
(8) PB nr. L 202 van 26. 7. 1978, blz. 8.
(®) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 57.
(>°) PB nr. L 94 van 9. 4. 1986, blz. 6.
(") PB nr. L 84 van 30. 3. 1990, blz. 85.
(12) PB nr. L 383 van 30. 12. 1989, blz. 125.
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Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 430/87 van de
Raad van 9 februari 1987 betreffende de invoerregeling
voor de produkten vallend onder de GN-codes
0714 10 10, 0714 10 90 en 0714 90 10 van oorsprong uit
bepaalde derde landen ('), gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3837/88 (2), en Verordening (EEG) nr. 885/89 van de
Raad van 5 april 1989 betreffende de invoerregeling voor
1989 voor de produkten van de GN-codes 0714 10 91 ,
0714 10 99, 0714 90 11 en 0714 90 19 van oorsprong uit
derde landen die geen GATT-lid zijn, andere dan de
Volksrepubliek China (3) is bepaald op welke voorwaarden
de heffing wordt beperkt tot 6 % ad valorem ;
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 2730/75 van
de Raad van 29 oktober 1975 betreffende glucose en
lactose (4), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 222/88 (*),
met name is bepaald dat de regeling als bedoeld in Veror
dening (EEG) nr. 2727/75 en in de ter uitvoering van die
verordening vastgestelde bepalingen voor glucose en
glucosestroop van de GN-codes 1702 30 91 , 1702 30 99
en 1702 40 90 wordt uitgebreid tot glucose en glucose
stroop van de GN-codes 1702 30 51 en 1702 30 59 ; dat
derhalve de voor de produkten van de GN-codes
1702 30 91 , 1702 30 99 en 1702 40 90 vastgestelde heffing
ook geldt voor de produkten van de GN-codes 1702 30 51
en 1 702 30 59 ; dat met het oog op een goed beheer van
die bepalingen deze produkten en de desbetreffende
heffingen ter informatie in de lijst van heffingen moeten
worden opgenomen ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :

— een uit de' spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror

Nr. L 83/ 17

dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (*), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 f),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 %,

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden
gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de
contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

heden, geconstateerd gedurende een bepaald tijdvak
ten opzichte van de munteenheden van de Gemeen
schap bedoeld in het vorige streepje, en bovenge
noemde coëfficiënt,
aan te houden ;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 18, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 de in deze verordening
voorgeschreven nomenclatuur in de gecombineerde
nomenclatuur wordt overgenomen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De bij de invoer van de in artikel 1 , onder d), van Veror
dening (EEG) nr. 2727/75 en artikel 1 , lid 1 , onder c), van
Verordening (EEG) nr. 1418/76 bedoelde produkten,
waarop Verordening (EEG) nr. 2744/75 van toepassing is,
te innen heffingen, worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 april 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

43 van 13. 2. 1987, blz. 9.
340 van 10. 12. 1988, blz. 1 .
94 van 7. 4. 1989, blz. 1 .
281 van 1 . 11 . 1975, blz. 20.

(5) PB nr. L 28 van 1 . 2. 1988, blz. 1 .

(®) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
O PB nr. L 153 van 13 . 6. 1987, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 maart 1990 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten
(tn ecu/ton)

l

Heffingen
GN-code

Derde landen

Portugal

ACS-Statén of LGO

(met uitzondering van
ACS-Staten of LGO)

0714 10 10 (>)

57,03

115,11

121,76

0714 10 91

54,01

118,74 (3)0

118,74

0714 10 99

116,93

0714 90 11

57,03
54,01

0714 90 19

121,76
118,74
121,76

57,03

118,74 (3)Q
1 16,93 (3)

1102 20 10

72,57

245,18

251,22

1102 20 90

40,72

138,93

141,95

1102 30 00

5,32
103,26

171,09

174,11

213,73

219,77
229,82

1102 90 10
1102 90 30

87,78

223,78

1102 90 90

58,11

146,38

149,40

1103 12 00

223,78

1103 13 11

87,78
72,57

1103 13 19

72,57

1103 13 90

40,72

1103 14 00

5,32

245,18
245,18
138,93
171,09

229,82
251,22

1103 19 10

119,13

239,26

245,30

1103 19 30

103,26

213,73

219,77

1103 19 90

58,11

1103 21 00

1103 29 10

74,03
119,13

146,38
255,76
239,26

261,80
245,30

1103 29 20

103,26

1103 29 30

87,78

1103 29 40

1103 29 90

72,57
5,32
58,11

1104 11 10

58,11

213,76
223,78
245,18
171,09
146,38
121,11

114,06

237,48

49,34
96,86

248,64

1103 29 50

110411 90

1104 12 10

•

1104 12 90

126,81

251,22

141,95
174,11

149,40

219,77
229,82
251,22
174,11

149,40
124,13
243,52
129,83
254,68

1104 19 10

74,03
119,13
72,57

255,76
239,26
245,18

261,80

1104 19 30

296,58
264,36
193,00

1104 19 50

245,30
251,22

1104 19.91

9,95

290,54

1104 19 99

103,26

258,32

1104 21 10

89,44

189,98

1104 21 30

89,44

189,98

193,00

1104 21 50

141,07

296,85

302,89

1104 21 90

58,11

1104 22 10 10 (")
1104 22 10 90(0

49,34

121,11
126,81

124,13
129,83

84,76
84,76
75,68
49,34
62,16
62,16

223,78
223,78
198,91
126,81
217,94
217,94

226,80
226,80
201,93
129,83
220,96
220,96

1104 22 30

1104 22 50
1104 22 90
1104 23 10
1104 23 30
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(in ecu/ton)

I

Heffingen
GN-code

Derde landen

Portugal

ACS-Staten of LGO

(met uitzondering van
ACS-Staten of LGO)

1104 23 90

40,72

138,93

141,95

1104 29 11

53,25

188,98

192,00

1104 29 15

86,58

176,78

179,80

1104 29 19

89,44

229,62

232,64

1104 29 31

63,45

227,34

230,36

1104 29 35

103,55

212,67

215,69

1104 29 39

89,44

229,62

232,64

1104 29 91

41,55

144,93

147,95

1104 29 95

67,11

135,58

138,60

1104 29 99

58,11

146,38

149,40

1104 30 10

34,37

106,57

112,61

1104 3090

33,76

102,16

108,20

1106 20 10

57,03

1106 20 91

80,06

115,11 (3)
21 5,67 (3).

239,85

1106 20 99

80,06

21 5,67 (3)

239,85

1107 10 11

78,11

252,92

263,80

121,76

1107 10 19

61,11

188,98

199,86

1107 1091

107,02

211,36

222,24 (2)

1107 10 99

82,71

157,92

168,80

1107 20 00

94,60

184,05

194,93 0

1108 11 00

103,64

312,60

333,15

1108 12 00

80,06

219,30

239,85

1108 13 00

80,06

219,30

239,85 (•)

1108 14 00

80,06

109,65

239,85

1108 19 10

34,13

245,34

276,17

1108 19 90

80,06

109,65 (3)

239,85

1109 00 00

332,42

568,36

749,70

1702 30 51

174,34

286,04

382,76

1702 30 59

126,00

219,30

285,79

1702 30 91

174,34

286,04

382,76

1702 30 99

126,00

219,30

285,79

1702 40 90

126,00

219,30

285,79

1702 90 50

126,00

219,30

285,79

1702 90 75

178,03

299,66

396,38

1702 90 ?9

123,04

208,40

274,89

2106 90 55

126,00

219,30

285,79

2302 10 10

24,02

55,59

61,59

2302 10 90

44,62

119,11

125,11

2302 20 10

24,02

55,59

"61,59

2302 20 90

44,62

119,11

125,11

2302 30 10 .

24,02

55,59

61,59

2302 30 90

44,62

119,11

125,11

2302 40 10

24,02

55,59

61,59

2302 40 90

44,62

119,11

125,11

2303 10 11

255,26

272,42

453,76

,

Nr. L 83/20

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

(') 6 % ad valorem onder bepaalde voorwaarden.

(2) Deze heffing wordt overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1180/77 van de Raad (PB nr. L 142 van 9. 6. 1977, blz. 10) verminderd
met 5,44 ecu/ton voor de produkten van oorsprong uit Turkije.

(3) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90 wordt de heffing voor de volgende produkten van oorsprong uit de Staten in
Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, en uit de landen en gebieden overzee niet toegepast :
— produkten van GN-code ex 0714 10 91 ,

— produkten' van GN-code 0714 90 11 en arrow-root (pijlwortel) van GN-code 0714 90 19,
— meel en gries van arrow-root (pijlwortel) van GN-code 1106 20,
— zetmeel van arrow-root (pijlwortel) van GN-code 1108 19 90.

(4) Taric-code : ontpunte haver.
(*) Taric-code : GN-code 110422 10, andere dan ontpunte haver.

O Op grond van de bij Verordening (EEG) nr. 3899/89 vastgestelde regeling wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap voor
het produkt van GN-code 1108 13 00 met 50 % verlaagd binnen een hoeveelheid van 5 000 ton.
(*) Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90 worden de heffingen niet toegepast op produkten van oorsprong uit de Statén in
Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de landen en gebieden overzee, die rechtstreeks in de Franse overzeese
departementen worden ingevoerd.
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Nr. L 83/21

VERORDENING (EEG) Nr. 760/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot vaststelling van de invoerheffingen voor mengvoeders
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 201 /90 (2), inzonderheid op
artikel 14, lid 4,

Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat de voor de berekening van het variabele
element van de heffing bij invoer van mengvoeders toe te
passen regels in artikel 14, lid 1 , onder A, van Verorde
ning (EEG) nr. 2727/75 zijn vastgesteld ; dat de invloed
op de kostprijs van deze mengvoeders, van de heffingen
van toepassing op hun basisprodukten, bepaald wordt
krachtens artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2743/75
van de Raad van 29 oktober 1975 houdende vaststelling
van de regeling voor mengvoeders op basis van granen (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 944/87 (4),
aan de hand van het gemiddelde van de heffingen die van
toepassing zijn tijdens de eerste 25 dagen van de maand
voorafgaande aan de maand waarin de invoer van de
hoeveelheden basisprodukten, waarvan wordt aangenomen
dat deze bij de vervaardiging van deze mengvoeders zijn
gebruikt, heeft plaatsgevonden, terwijl dit gemiddelde
wordt aangepast aan de hand van de drempelprijs van de
betrokken basisprodukten die tijdens de maand gedu
rende welke de invoer plaatsvindt, van kracht is ;

Overwegende dat de op deze wijze vastgestelde heffing, na
verhoging met het vaste element, voor één maand geldt ;
dat het vaste element van de heffing is vastgesteld in
artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 2743/75 ;

Overwegende dat, ten einde rekening te houden met de
belangen van de Staten in Afrika, het Caribische gebied
en de Stille Oceaan alsmede van de landen en gebieden
overzee, de heffing ten opzichte van deze landen en
gebieden voor bepaalde op basis van granen verwerkte
produkten overeenkomstig artikel 12 van Verordening
(EEG) nr. 486/85 van de Raad van 26 februari 1985 inzake
de regeling die geldt voor landbouwprodukten en
bepaalde door verwerking van landbouwprodukten
verkregen goederen, van oorsprong uit de Staten in Afrika,
het Caribische gebied en de Stille Oceaan of uit de
landen en gebieden overzee (5), laatstelijk gewijzigd bij
(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(*)
O
(4)
(*)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

22 van 27. 1 . 1990, blz. 7.
281 van 1 . 11 . 1975, blz. 60.
90 van 2. 4. 1987, blz. 2.
61 van 26. 2. 1985, blz. 4.

Verordening (EEG) nr. 3530/89 (s), moet worden vermin
derd met het bedrag van het vaste element, evenals voor
enkele van deze produkten met een deel van het variabele
element ; dat de Raad de verordening die in de plaats

moet komen van Verordening (EEG) nr. 486/85 nog niet

formeel heeft kunnen aannemen ; dat, om de regeling
niet plotseling af te breken, de bij Verordening (EEG) nr.
486/85 vastgestelde regeling verder als conservatoire rege
ling moet worden toegepast onverminderd de later door
de Raad vast te stellen definitieve regeling ;

Overwegende dat in artikel 272 van de Toetredingsakte
bepaald is dat de Gemeenschap in haar samenstelling van
31 december 1985 gedurende de eerst etappe bij invoer
van de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2727/75 en
in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de
Raad (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1 806/89 (8), bedoelde produkten uit Portugal de regeling
toepast die zij vóór de toetreding ten opzichte van dat
land toepaste ; dat pp grond van artikel 4 van Verordening
(EEG) nr. 3792/85 van de Raad van 20 december 1985 tot
vaststelling van de regeling voor het handelsverkeer van
landbouwprodukten tussen Spanje en Portugal (9), laatste
lijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3296/88 (l0),
dezelfde regeling in Spanje geldt ; dat ingevolge die rege

ling een heffing moet worden toegepast ; dat die heffing
berekend moet worden overeenkomstig het bepaalde in
Verordening nr. 156/67/EEG van de Commissie ("), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 31 /76 (l2), met
inachtneming van de marktprijzen in Portugal ; dat bij
invoer in Spanje het compenserende bedrag toetreding
dat van toepassing is op de handel tussen Spanje en de
Gemeenschap in haar samenstelling van 31 december
1985, op deze heffing in mindering moet worden
gebracht ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van heffingen te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (13), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (l4),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 % ,
(6) PB nr. L 347 van 28 . 11 . 1989, blz. 3 .
O PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
8) PB nr. L 177 van 24. 6. 1989, blz. 1 .
') PB nr. L 367 van 31 . 12. 1985, blz. 7.
10) PB nr. L 293 van 27. 10. 1988, blz. 7.
") PB nr. 128 van 27. 6. 1967, blz. 2533/67.
,2) PB nr. L 5 van 10. 1 . 1976, blz. 18 .
I3) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
M) PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 1 .
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— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden
gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

heden, geconstateerd gedurende een bepaald tijdvak
ten opzichte van de munteenheden van de Gemeen
schap bedoeld in het vorige streepje, en bovenge
noemde coëfficiënt,
aan te houden ;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 18, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 2727/75 de in deze verordening
voorgeschreven nomenclatuur in de gecombineerde
nomenclatuur wordt overgenomen,

Artikel 1

De bij de invoer van de onder Verordening (EEG) nr.
2727/75 vallende mengvoeders, waarop Verordening
(EEG) nr. 2743/75 van toepassing is, te innen heffingen,
worden vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 april 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 maart 1990 tot vaststelling van de
invoerheffingen voor mengvoeders
(in ecu/ton)

Heffingen
GN-code

Portugal

ACS-Staten
of LGO

Derde landen

(met uitzondering van
ACS-Staten of LGO)

2309 10 11

10,88

21,79

32,67

2309 10 13

10,88

636,54

647,42

2309 10 31

10,88

68,11

78,99

2309 10 33

10,88

682,86

693,74

2309 10 51

10,88

136,21

147,09

2309 10 53

10,88

750,96

761,84

2309 90 31

10,88

21,79

32,67

2309 90 33

10,88

636,54

647,42

2309 90 41

10,88

68,11

78,99

2309 90 43

10,88

682,86

693,74

2309 90 51

10,88

136,21

147,09

2309 90 53

10,88

750,96

761,84
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VERORDENING (EEG) Nr. 761/90 VAN DE COMMISSIE
van 26 maart 1990

tot instelling van een voorlopig anti-dumpingrecht op de invoer van wolfraam
erts en concentraten daarvan, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, en tot
beëindiging van de procedure betreffende de invoer van oorsprong uit Hong
kong
Export Corporation (CNIEC) en de China National
Metals and Minerals Import & Export Corporation
(MINMETALS), hebben op de vragenlijst van de
Commissie geantwoord. Derhalve zijn de bevin
dingen met betrekking tot CNIEC, MINMETALS,
en andere partijen die hebben nagelaten de vragen
lijst te beantwoorden, overeenkomstig artikel 7, lid
7, punt b), van Verordening (EEG) nr. 2423/88 vast
gesteld op grond van de beschikbare gegevens, in
dit geval de van importeurs verkregen facturen, de
officiële invoerstatistieken van de Gemeenschap en

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2423/88 van de Raad van
11 juli 1988 betreffende beschermende maatregelen tegen
invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen
lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap ('),
inzonderheid op artikel 11 ,
Na overleg in het kader van het in genoemde verordening
bedoelde Raadgevend Comité,

statistieken van de indiener van de klacht.

(4)

eens hun standpunten schriftelijk bekendgemaakt.
MINMETALS werd op zijn verzoek gehoord.

A. PROCEDURE

(1)

In juli 1988 ontving de Commissie een klacht die
was ingediend door het Verbindingscomité van de

(5)

industrieën der non-ferrometalen van de Gemeen

schap, namens Beralt Tin & Wolfram, een onder
neming die de gehele Gemeenschapsproduktie van
wolfraamerts en concentraten daarvan voor haar

rekening neemt. De klacht bevatte voldoende
bewijsmateriaal met betrekking tot dumping en
daaruit voortvloeiende aanzienlijke schade om de
opening van een procedure te rechtvaardigen. De

b) importeur/verwerker in de Gemeenschap
Hermann C. Starck Berlin GmbH & Co. KE,
Düsseldorf, Duitsland ;

Publikatieblad van de Europese Gemeenschap
pen (2) de inleiding aangekondigd van een anti
dumpingprocedure betreffende de invoer in de
Gemeenschap van wolfraamerts en concentraten
daarvan, vallende onder GN-code 2611 00 00, van

oorsprong uit de Volksrepubliek China en vanuit
dit land of vanuit Hongkong uitgevoerd, en is met
een onderzoek begonnen.
(2)

De Commissie heeft de naar haar weten betrokken
exporteurs en importeurs, de vertegenwoordigers

c) producent in het land van vergelijking
North Broken Hill Peko Ltd, King Island,
Australië.

(6)

(3)

De producent van de Gemeenschap en twee onaf
hankelijke importeurs die het betrokken produkt
ook verwerken, hebben de naar behoren ingevulde
vragenlijst naar de Commissie teruggezonden. Geen
van de twee bekende Chinese uitvoerorganisaties,
de China National Non-Ferrous Metals Import &

Het dumpingonderzoek had betrekking op het
tijdvak van 1 januari 1988 tot en met 31 december
1988 .

(7)

van het land van uitvoer en de indiener van de

klacht hiervan officieel in kennis gesteld. Zij heeft
de rechtstreeks betrokken partijen vragenlijsten
toegestuurd en hen tevens de gelegenheid geboden
om hun standpunt schriftelijk bekend te maken en
te verzoeken om te worden gehoord.

De Commissie heeft de ontvangen gegevens, voor
zover zij dit voor een voorlopige vaststelling nodig
achtte, geverifieerd en een onderzoek ingesteld ten
kantore van de volgende ondernemingen :
a) producent in de Gemeenschap
Beralt Tin & Wolfram Ltd, Londen, Verenigd
Koninkrijk ;

Commissie heeft dan ook met een bericht in het

'

De producent van de Gemeenschap en een impor
teur die het produkt ook verwerkt, hebben even

Overwegende hetgeen volgt :

Het onderzoek heeft wegens de tijd die het overleg
in het kader van het Raadgevend Comité in beslag
nam, de normale tijdsduur van één jaar overschre
den .
B. HET PRODUKT

(8)

De twee voornaamste in de natuur voorkomende

wolfraamertsen zijn wolframiet, dat bestaat uit ijzer
wolframaat en mangaanwolframaat, en scheeliet
(calciumwolframaat). Afhankelijk van de ertslaag
worden

verschillende

concentratiemethoden

gebruikt, zoals flotatie, gebruik van zwaartekracht,
scheikundige middelen, magnetische scheiding, en
andere, om een concentraat te verkrijgen dat
gewoonlijk 65 tot 75 % wolfraamoxide (W03)
. bevat. Het wolfraamconcentraat is de eerste fase van

(') PB nr. L 209 van 2. 8. 1988, blz. 1 .
(2) PB nr. C 2 van 4. 1 . 1989, blz. 5.

tal van verwerkingsprocessen bij de vervaardiging
van wolfraamprodukten.

marktprijs of de samengestelde waarde in een derde

Met betrekking tot de materiële en technische
kenmerken, de gebruiksmogelijkheden en de

land

van Verordening (EEG) nr. 2423/88.

(12)

wolfraamerts en concentraten daarvan vanuit Hong
kong uitgevoerd. Deze bewering werd bevestigd
door statistieken van de Gemeenschap die ervan
doen blijken dat van 1984 tot en met 1986
wolfraamerts en concentraten daarvan uit Hong
kong werden ingevoerd. Aangezien er in Hongkong
geen wolfraammijn bestaat, moet de Commissie
wel concluderen dat deze invoer in werkelijkheid
van Chinese oorsprong was. Uit de gegevens waar
over de Commissie beschikte is evenwel gebleken
dat de Chinese autoriteiten inmiddels passende
maatregelen hebben genomen om de praktijk om
en

concentraten

daarvan,

(13)

Om uit te maken of de invoer van oorsprong uit de

Volksrepubliek China met dumping plaatsvond,
diende de Commissie in aanmerking te nemen dat
dit land geen markteconomie heeft ; zij moest haar
standpunt dan ook bepalen uitgaande van de

Een onafhankelijke importeur, die tevens het
betrokken produkt verwerkt, voerde tegen deze
suggestie aan, dat de verkopen van wolfraamcon
centraten zijn gebaseerd op in het „London Metal
Bulletin", een gespecialiseerde publikatie voor
non-ferrometalen, bekendgemaakte prijzen, dat
deze prijzen algemeen als een betrouwbaar richt
snoer voor de prijs van wolfraamconcentraten op de
vrije markt worden aanvaard, en dat derhalve voor
de vaststelling van de normale waarde van die
prijzen dient te worden uitgegaan.
De Commissie kan het daarmee niet eens zijn. In
het geval van uitvoer uit een land dat geen markte
conomie heeft, dient de normale waarde overeen

komstig artikel 2, lid 5, van Verordening (EEG) nr.
2423/88 te worden vastgesteld op grond van de

Dezelfde importeur had eveneens een bezwaar
tegen de voorgestelde vergelijking met de Australi

Daarbij komt, dat uit het onderzoek van de
Commissie ter plekke in Australië is gebleken dat
de verkoopprijzen van de mijn lager waren dan de
produktiekosten aangezien de mijn, om bedrijvig te
blijven, moest verkopen tegen prijzen die in 1988
niet alle produktiekosten dekten. Aangezien de
betrokken mijn als een van de meest efficiënte in
produktielanden met markteconomie kan worden
beschouwd, concludeerde de Commissie dat het

aangewezen en redelijk was met het oog op de
voorlopige vaststelling van het dumpingrecht de
normale waarde op basis van de samengestelde

normale waarde in een land met markteconomie.
De indiener van de klacht had te deze in overwe

(11 )

de

De Commissie kan ook dit bezwaar niet aanvaar

van

ging gegeven van de samengestelde waarde van het
produkt te King Island, Australië, uit te gaan.

had

den. Om te beginnen wordt concentraat van
wolfraam verhandeld op basis van het gehalte aan
wolfraamoxide (W03), dat zowel in scheeliet als in
wolframiet voorkomt. Vervolgens, ook al schom
melt het verschil in prijs voor concentraten van
beide ertsen voortdurend, zijn concentraten van
scheeliet en van wolframfiet scheikundig voldoende
gelijksoortig om voor de meeste uiteindelijke
toepassingen onderling verwisselbaar te zijn, met
tot gevolg dat de prijzen van die concentraten een
direct onderling verband vertonen. Tenslotte zijn
de kosten voor het winnen en produceren van een
concentraat, voor scheeliet en wolframiet vrijwel
gelijk, daar slechts een klein gedeelte van de kosten
voor de winning en de verwerking van deze ertsen
mineraal gebonden is.

D. DUMPING

(10)

Voorts

sche mijn die volgens hem een scheelietconcen
traat produceert, terwijl het grootste deel van de
Chinese uitvoer naar de Gemeenschap, alsook de
produktie van de Gemeenschap zelf, op concen
traten van wolframieterts is gebaseerd.

Volgens de indiener van de klacht werden

oorsprong uit de Volksrepubliek China, te
exporteren alsof zij van oorsprong waren uit Hong
kong, een halt toe te roepen. Weliswaar wordt nog
een deel van de uitvoer via Hongkong verzonden,
maar op de certificaten van oorsprong wordt die als
uitvoer van een Chinees produkt aangemerkt en de
statistieken van de Gemeenschap vermelden in
1987 en 1988 geen invoer meer uit Hongkong. De
Commissie is dan ook van oordeel dat de gestelde
uitvoer van oorsprong uit Hongkong voor het refe
rentietijdvak niet is aangetoond.

markteconomie.

niet dekten .

C UITVOER UIT HONGKONG

wolfraamerts

met

Commissie redenen om aan te nemen dat de prijs
noteringen in het „London Metal Bulletin" de
produktiekosten in landen met markteconomie

markten voor de produkten, is de Commissie tot de
slotsom gekomen dat de Chinese invoer en de in
de Gemeenschap vervaardigde produkten soortge
lijke produkten zijn in de zin van artikel 2, lid 12,

(9)
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waarde in Australië vast te stellen.

(14)

De prijzen bij uitvoer werden vastgesteld op basis
van de werkelijk betaalde of te betalen prijzen voor
de produkten die voor uitvoer naar de Gemeen
schap werden verkocht.

( 15)

Bij het vergelijken van de normale waarde met de
prijzen bij uitvoer heeft de Commissie zo nodig
rekening gehouden met verschillen die van invloed
kunnen zijn op de vergelijkbaarheid van de prijzen,
zoals verschillen in de betalingsvoorwaarden en de
kosten van vervoer en verzekering. Alle vergelij
kingen werden gemaakt in het stadium af fabriek.

(16)

Uit het voorafgaande onderzoek van de feiten blijkt
dat de invoer van wolfraamerts en concentraten

daarvan, van oorsprong uit de Volksrepubliek
China, met dumping plaatsvond, en dat de
dumpingmarge gelijk was aan het verschil tussen
de vastgestelde normale waarde en de prijs bij
uitvoer naar de Gemeenschap. De dumpingmarges

30 . 3 . 90
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liepen afhankelijk van de exporteur uiteen en de
gewogen gemiddelde marges waren, uitgedrukt in
percent van de cif-prijs van het produkt, grens
Gemeenschap :

steeds duidelijk onder het niveau dat de enig over
blijvende producent in de Gemeenschap moet
aanrekenen om zijn kosten te dekken en een rede
lijke winst te makten.

CNIEC
MINMETALS

b) Invloed op de bedrijfstak van de Gemeen
schap

.

47,4 %
53,2 % .

Voor de exporteurs die zich zelf niet bekend
hadden gemaakt, werd de dumpingmarge op basis
van de beschikbare gegevens vastgesteld overeen
komstig artikel 7, lid 7, punt b), van Verordening
(EEG) nr. 2423/88 . De Commissie was van mening

(20)

dat de resultaten van haar onderzoek de meest

geschikte grondslag voor het bepalen van de
dumpingmarge vormen en dat een gelegenheid tot
ontduiking van het recht zou worden geboden
indien zou worden aanvaard dat de dumpingmarge
voor deze exporteurs lager zou liggen dan de hier
boven vastgestelde hoogste dumpingmarge van

1984 stonden . De Commissie was

evenwel van mening dat de invoer met dumping
had geleid tot lagere prijzen op de markt van de
Gemeenschap, waar de producent van de Gemeen
schap zijn prijzen aan die van de Chinese expor

53,2 % . Derhalve wordt het passend geacht voor

teurs moest aanpassen. De producent van de
Gemeenschap die zijn marktaandeel wilde handha
ven, heeft ten gevolge daarvan over de jaren 1986
tot en met 1988 aanzienlijke financiële verliezen
geleden en is gedwongen geweest om het aantal
arbeidsplaatsen met meer dan 40 %, ongeveer 500
werknemers, te verlagen. De zware financiële
verliezen werden geleden ondanks het feit dat het
erts van de producent van de Gemeenschap uit een
rijke afzetting komt en de produktiekosten per

E. SCHADE

a) Omvang en prijs van de invoer
Met betrekking tot de door de invoer met dumping
veroorzaakte schade heeft de Commissie vastgesteld
dat de invoer in de Gemeenschap uit China van

eenheid van 1984 tot 1988 met meer dan 25 %

wolfraamerts en concentraten daarvan, na van 2 268

zijn gedaald.

ton wolfraamgehalte in 1984 te zijn teruggevallen
tot 477 ton wolfraamgehalte in 1986, vervolgens in
1988 tot 1 414 ton wolfraamgehalte is gestegen. Dit

c) Oorzakelijkheid

stemt overeen met een afname van het marktaan
deel van 37 % in 1984 tot 13 % in 1986 met

(21 )

daarna een stijging tot 47 % in 1988.
( 19)

De Commissie is nagegaan of de invoer met
dumping van invloed was op de produktie, de capa
citeitsbenutting en het marktaandeel van de enige
producent in de Gemeenschap en heeft op deze
punten geconstateerd dat de situatie van 1984 tot
1986 was verbeterd, alvorens weer dermate terug te
lopen, dat de produktie, de capaciteitsbenutting en
het marktaandeel in 1988 in feite weer op het
niveau van

deze groep exporteurs de laatstgenoemde dumping
marge te hanteren.

(18)

Nr. L 83/25

Een onderzoek van de prijsevolutie over de jaren
1984 tot en met 1986 laat een sterke prijsdaling op
de markt van de Gemeenschap zien. China is de
belangrijkste wereldleverancier van wolfraam en
heeft aldus een aanzienlijke invloed op de verkoop
prijzen. De Commissie is van mening dat de prijs
dalingen grotendeels zijn toe te schrijven aan de
decentralisering van de verkopen voor uitvoer in
China, waar talrijke organisaties en agentschappen
op nationaal en provinciaal niveau begonnen zijn
concentraten van wolfraam op de markt te brengen
om buitenlandse valuta's te verdienen. De sterke

interne prijsmededinging tussen leveranciers in
China heeft tot een scherpe prijsdaling op de markt
voor wolfraam geleid. De prijzen van het Chinese
produkt lagen in deze periode duidelijk onder het
niveau dat nodig was om de kosten van de< produ
centen in de Gemeenschap te dekken en verschéi
dene mijnen in de Gemeenschap waren gedwongen
hun produktie te onderbreken. Terwijl maatregelen
van de Chinese overheid om de verkopen meer te
centraliseren via CNIEC en MINMETALS, tegen
einde 1986 op de markt van de Gemeenschap tot
enig prijsherstel hadden geleid, lagen de prijzen
van de invoer uit China in 1987 en 1988 nog

(22)

Op grond van de toename van de omvang van de
invoer met dumping en van de relatie die bestaat
tussen de prijzen van de invoer met dumping en de
prijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap (zie
overweging 19) is de Commissie tot de slotsom
gekomen dat de door de bedrijfstak van de
Gemeenschap geleden schade, inzonderheid diens
aanzienlijke geldelijke verliezen, het gevolg was van
invoer met dumping van oorsprong uit de Volksre
publiek China in de Gemeenschap.
De Commissie heeft onderzocht of andere factoren

de schade voor de bedrijfstak van de Gemeenschap
hebben kunnen veroorzaken .

Het verbruik van wolfraamerts en concentraten

daarvan in de Gemeenschap is in de periode van
1984 tot en met 1988, die op het bestaan van
schade werd onderzocht, ten gevolge van de substi
tutie door andere wolfraamprodukten en een
afname van de vraag voor bepaalde toepassingen
aanzienlijk gedaald. Dit had tot gevolg, dat over die
periode de verkopen van de producent van de
Gemeenschap verminderden en de uitvoer uit
China afnam. Uit een vergelijking tussen de jaren
1984 en 1988 is gebleken, dat het marktaandeel
van de producent van de Gemeenschap hetzelfde is
gebleven, terwijl het aandeel van de Chinese invoer
in de EG-markt in die periode van 37 tot 47 % is
toegenomen.

Nr. L 83/26

b) Belangen

De Commissie heeft ook de gevolgen van invoer
van oorsprong uit andere derde landen onderzocht.
Zij heeft vastgesteld dat de invoer uit deze landen
in de periode van 1984 tot en met 1988 voortdu
rend is gedaald, van 2 428 ton wolfraamgehalte tot
514 ton wolfraamgehalte, wat staat voor een

(26)

De verkoopprijzen van de invoer uit derde landen
lagen in de lijn van die van de Chinese invoer. De
andere leveranciers hebben hun prijzen aan de
Chinese moeten aanpassen, omdat de Chinese
exporteurs marktleiders zijn.

(25)

Zonder bescherming tegen de schadelijke gevolgen
van de Chinese invoer met dumping komt de
levensvatbaarheid van de enige producent van de
Gemeenschap in gevaar en wordt de Gemeenschap
voor wolfraamconcentraten volledig van het
buitenland afhankelijk.

(27)

invoer van wolfraamerts en concentraten daarvan

uit de Volksrepubliek China op de specifieke
belangen van de bedrijfstak van de Gemeenschap
en van andere belanghebbende partijen zoals
verwerkers.

Eén importeur betoogt dat de enige producent van
de Gemeenschap aan de behoeften in de Gemeen
schap maar moeilijk zal kunnen voldoen indien de
toelevering uit de Volksrepubliek China zou dalen.
De Commissie beschikt over bewijsmateriaal waar

uit evenwel blijkt dat de bedrijfstak van de
Gemeenschap in staat is om na het herstel van
normale mededingingsomstandigheden op een
eventuele stijging van de vraag in te spelen, en dat
de overgebleven mijn in de Gemeenschap
voldoende produktiecapaciteit bezit en de hoeveel
heden die zij thans uitvoert voortaan binnen de
Gemeenschap zou kunnen verkopen, ter vervan
ging van de bestaande Chinese invoer in de
Gemeenschap.

Anti-dumpingmaatregelen zijn erop gericht
dumping waardoor aan de bedrijfstak van de
Gemeenschap schade wordt toegebracht, op te
heffen en zodoende een open en eerlijke mede
dinging op de markt van de Gemeenschap te
herstellen, hetgeen in wezen het algemeen belang
van de Gemeenschap dient.

De Commissie heeft zich tevens gebogen over de
gevolgen van anti-dumpingmaatregelen op de

In 1985 waren er in de Gemeenschap elf mijnen
(twee in Frankrijk, twee in Spanje en zeven in
Portugal) die wolfraamerts en concentraten daarvan
produceerden ; de verkopen van deze producenten,
binnen de Gemeenschap waren goed voor een

die de Chinese invoer van de laatste vijf jaar aan de
mijnbouw van wolfraam heeft toegebracht.

a) Algemeen

Hoewel de Commissie erkent dat de instelling van
anti-dumpingmaatregelen de prijs van de
betrokken Chinese exporteurs zal beïnvloeden en
derhalve voor het relatieve mededingingsvermogen
van hun produkten zekere gevolgen kan hebben,
verwacht zij niet dat de mededinging tussen onder
nemingen die op de markt van de Gemeenschap
wolfraamerts en concentraten daarvan verkopen,
wezenlijk zal verminderen aangezien thans naast de
enige producent van de Gemeenschap nog andere
landen van uitvoer het betrokken produkt aan de
Gemeenschap kunnen leveren. Het enige effect dat
de mededinging op de Gemeenschapsmarkt van
die maatregelen zal ondervinden, is dat de oneer
lijke voordelen die de Chinese exporteurs uit de
dumpingpraktijken halen, zullen verdwijnen.

de

enig overgebleven producent had in 1988 in de
Gemeenschap nog een marktaandeel van 6,5 % .
Dit lage marktaandeel is een gevolg van de schade

F. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

(24)

bedrijfstak van

1986. Tien van die mijnen zijn gesloten als gevolg
van de Chinese invoer tegen zeer lage prijzen.
Slechts één mijn in Portugal blijft produceren ; zij
blijft evenwel verliezen lijden, ook al heeft zij haar
exploitatiekosten sterk verlaagd en de werkgele
genheid met zowat 500 banen ingekrompen. Deze

d) Conclusie

schade te hebben berokkend.

de

marktaandeel van 25 % in 1985 en van 50 % in

Ook al hebben deze factoren enige invloed op de
bedrijfstak van de Gemeenschap kunnen uitoefe
nen, is de Commissie van mening dat daardoor
slechts een gering deel van de schade voor de
communautaire bedrijfstak kan worden verklaard.

Gelet op een en ander is de Commissie tot de
slotsom gekomen dat de omvang van de Chinese
invoer met dumping, en de prijzen waartegen die
hoeveelheden in de Gemeenschap te koop worden
aangeboden, moeten worden geacht op zich de
bedrijfstak van de Gemeenschap aanzienlijke

van

Gemeenschap

vermindering van marktaandeel van 40 tot 17% .

(23)
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c) Belangen van andere partijen

(28)

Eén importeur, die het betrokken produkt ook
verwerkt, betoogt dat de instelling van anti
dumpingrechten op de Chinese invoer van erts en
concentraten daarvan de kosten voor de verwer

kende industrie van tussenprodukten van wolfraam,
voornamelijk ammonium-parawolframaat, zal doen
stijgen en een nadelige invloed zal hebben op de
concurrentiepositie ten opzichte van de produ
centen en exporteurs van voor de Gemeenschap
bestemde tussenprodukten van wolfraam uit derde
landen, die het Chinese erts en concentraten

daarvan verder tegen lage prijzen kunnen blijven
betrekken .

Hoewel dit argument van de verwerkende industrie
op korte termijn verleidelijk lijkt te zijn, toch kan
het de algehele opheffing van de produktietak van
de Gemeenschap van wolfraamerts en concentraten
daarvan niet rechtvaardigen aangezien thans het
voortbestaan van de enig overgebleven producent
op het spel staat. De verwerkers in de Gemeen
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schap kunnen evenmin verwachten dat zij kunnen
blijven profiteren van prijsvoordelen uit oneerlijke
mededinging. Bovendien bestaat er voor de verwer
kers geen zekerheid dat zij verder dumpingprijzen
zullen blijven genieten wanneer, na een eventuele
staking van de produktie in de Gemeenschap, de
positie van de Chinese exporteurs nog overheer
sender zou worden, met alle negatieve gevolgen
vandien voor de levering van wolfraamerts en
concentraten daarvan aan de Gemeenschap. De
Commissie is van oordeel dat de beperkte nadelen
van mogelijke prijsverhogingen voor de verwerkers
niet opwegen tegen de voordelen op middellange
en lange termijn van de bescherming van de
bedrijfstak van wolfraamerts en concentraten
daarvan in de Gemeenschap tegen oneerlijke

(32)

recht de vorm van een ad valorem-recht diende aan
te nemen .

H. BEËINDIGING

(33)

Wat de invoer van oorsprong uit Hongkong betreft
en gelet op de conclusie in overweging 9, acht de
Commissie het passend de procedure zonder de
aanneming van beschermende maatregelen te
beëindigen. De indiener van de klacht is in kennis

werkende industrie.

Voor andere mogelijk belanghebbende partijen, bij
voorbeeld voor eventuele eindgebruikers van de
verwerkte produkten, hoofdzakelijk wolfraamcar
biden en harde metalen, zullen de voorgestelde
maatregelen voor wolfraamerts en concentraten
daarvan waarschijnlijk een beperkte stijging van de
aankoopkosten van het uiteindelijk verwerkte
produkt veroorzaken. De Commissie is verder van
mening dat de prijsvoordelen die genoemde eind
gebruikers vooralsnog hebben genoten op oneer
lijke handelspraktijken steunden, en dat er geen
gronden zijn om deze onredelijk lage prijzen te

De produktiekosten, vermeerderd met deze winst
marge, werden vergeleken met de uitvoerprijzen
vrij grens Gemeenschap, en van het verschil tussen
beide werd uitgegaan om het niveau van de op te
heffen schade te bepalen. De Commissie was van
mening dat om de doeltreffendheid van de
beschermende maatregelen te waarborgen en om

de inklaring te vergemakkelijken, het voorlopige

handelspraktijken, en de handhaving van een
communautaire leveringsbron voor de wolfraamver
(29)

Nr. L 83 /27

gesteld van de voornaamste feiten en overwegingen
op grond waarvan de Commissie overwoog om de
procedure te beëindigen ; hij heeft daar geen
bezwaar tegen aangevoerd. Het Raadgevend Comité
had evenmin bezwaren tegen deze oplossing.
I. TERMIJN

(34)

Na de instelling van het voorlopige anti
dumpingrecht dient een termijn te worden vastge
steld waarbinnen de betrokken partijen hun stand
punten kenbaar kunnen

maken en kunnen

verzoeken door de Commissie te worden gehoord,

laten voortbestaan .

d) Conclusies

(30)

De verschillende argumenten van de belangheb
bende partijen en het algemeen belang van de
Gemeenschap in overweging genomen hebbend, en
gezien de ernstige moeilijkheden voor de
bedrijfstak van de Gemeenschap gelet op het
economische en strategische belang van deze activi
teit, concludeert de Commissie dat in het belang
van de Gemeenschap maatregelen moeten worden
genomen. Om te voorkomen dat tijdens de verdere
procedure nog meer schade wordt veroorzaakt,
dienen deze maatregelen de vorm van een voor
lopig anti-dumpingrecht aan te nemen.
G. HOOGTE VAN HET RECHT

(31 )

Gelet op de omvang van de schade dient de hoogte
van het recht lager te zijn dan de voorlopig vastge
stelde dumpingmarges, doch voldoende hoog om

de schade op te heffen. De hoogte van het recht
moet het de producent van de Gemeenschap
mogelijk maken zijn volledige produktiekosten te
dekken en een redelijke winstmarge te behalen.
Gelet op het door de producent van de Gemeen
schap geïnvesteerde kapitaal, het normale rende

mentspercentage en de risico's die eigen zijn aan
mijnbouwprojecten, beschouwde de Commissie een
rendement van 15 % op de verkopen als een
passende en redelijke winstmarge.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1.

Op de invoer van wolfraamerts en concentraten

daarvan, vallende onder GN-code 261 1 00 00 en van

oorsprong uit de Volksrepubliek China, wordt een voor
lopig anti-dumpingrecht ingesteld.
2. Het recht bedraagt 42,4 % van de nettoprijs franco
grens Gemeenschap, niet ingeklaard (Taric aanvullende
code : 8433), behalve voor de invoer van de in lid 1
omschreven produkten die door de nagenoemde organi
satie voor uitvoer naar de Gemeenschap worden verkocht
en waarop het volgende recht van toepassing is :
— China National Non-Ferrous Metals

Import & Export Corporation (CNIEC)
(Taric aanvullende code : 8432)

37,0 % .

3. De voor douanerechten van kracht zijnde bepa
lingen zijn van toepassing.
4. Het in het vrije verkeer brengen in de Gemeenschap
van de in lid 1 bedoelde produkten van oorsprong uit de
Volksrepubliek China is afhankelijk van het stellen van
een zekerheid ten belope van het bedrag van het voorlo
pige recht.
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schriftelijk kenbaar maken en verzoeken om door de

Artikel 2

Commissie te worden gehoord.

De procedure betreffende de invoer van wolfraamerts en
concentraten

daarvan,

vallende

onder

GN-code

261 1 00 00 en van oorsprong uit Hongkong, wordt beëin
digd.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen. Onverminderd de arti

Artikel 3

kelen 11 , 12 en 13 van Verordening (EEG) nr. 2423/88 is
de onderhavige verordening van toepassing voor een

Onverminderd artikel 7, lid 4, punt b), van 2423/88,
kunnen de betrokken partijen binnen één maand na de

tijdvak van vier maanden of tot het tijdstip waarop de
Raad vóór het verstrijken van deze periode definitieve
maatregelen vaststelt.

inwerkingtreding van deze verordening hun standpunt

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 26 maart 1990 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter
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VERORDENING (EEG) Nr. 762/90 VAN DE COMMISSIE
van 26 maart 1990

tot instelling van een voorlopig anti-dumpingrecht op de invoer van wolfraam
oxide en wolfraamzuur van oorsprong uit de Volksrepubliek China

schriftelijk kenbaar gemaakt, en zijn op hun
verzoek door de Commissie gehoord.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

(4)

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2423/88 van de Raad van
II juli 1988 betreffende beschermende maatregelen tegen
invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen
lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap ('),
inzonderheid op artikel 11 ,

over staat, dat de „China Chamber of Commerce of

Metals, Minerals and Chemicals Importers and
Exporters", hierna de „Kamer van Koophandel van
China" te noemen, zich bij de Commissie heeft
bekend gemaakt en haar heeft laten weten dat zij
voornemens was de vragenlijsten namens alle
genoemde Chinese exporteurs en producenten te
beantwoorden. De Kamer van Koophandel van
China heeft op haar verzoek van de Commissie
tweemaal uitstel gekregen om haar antwoord op de
vragenlijsten te kunnen voorbereiden. Maar ook na
deze termijnen heeft de Commissie, afgezien van
een positiebepaling van algemene strekking, geen
antwoord op de vragenlijsten ontvangen .

Na overleg in het kader van het in genoemde verordening
bedoelde Raadgevend Comité,
Overwegende hetgeen volgt :
A. PROCEDURE

(1 )

Geen van de voornaamste drie Chinese uitvoerorga
nisaties of hun 28 regionale vertegenwoordigingen,
en geen van de acht Chinese producenten aan wie
de Commissie een vragenlijst had gezonden, heeft
deze zelfs maar gedeeltelijk ingevuld. Daartegen

In juli 1988 ontving de Commissie een schriftelijke
klacht die was ingediend door het Verbindingsco
mité van de industrieën der non-ferrometalen van

De Kamer van Koophandel van China is verder op
haar verzoek door de Commissie gehoord. Bij die
gelegenheid bracht zij argumenten naar voren van
algemene aard, dan wel met betrekking tot een
ander tussenprodukt van wolfraam dat het voor
werp van een afzonderlijk anti-dumpingonderzoek

de Europese Gemeenschap, namens producenten
die het grootste deel van de communautaire
produktie van wolfraamoxide en wolfraamzuur
vertegenwoordigen.
De klacht bevatte voldoende bewijsmateriaal met
betrekking tot dumping en daaruit voortvloeiende
schade om de inleiding van een procedure te recht
vaardigen .

is.

Geen enkele van de in de klacht als importeurs van
wolfraamoxide en wolfraamzuur van oorsprong uit
de Volksrepubliek China genoemde negen , onder
nemingen heeft op de door de Commissie toege
zonden vragenlijsten gereageerd.

De Commissie heeft dan ook met een bericht in

het Publikatieblad van Europese Gemeenschap
pen (2) de inleiding aangekondigd van een anti
dumpingprocedure betreffende de invoer in de
Gemeenschap van wolfraamoxide en wolfraamzuur,
van GN-code 2825 90 40 en van oorsprong uit de
Volksrepubliek China.
(2)

(5)

de conclusies dan ook overeenkomstig artikel 7, lid
7, punt b), van Verordening (EEG) nr. 2423/88,
vastgesteld op basis van de beschikbare gegevens, in
dit geval de van de klager verkregen gegevens en de

De Commissie heeft de naar haar weten betrokken
exporteurs en importeurs, de vertegenwoordigers

officiële statistische gegevens van de Gemeenschap.

van de landen van uitvoer alsmede de indieners van

de klacht hiervan officieel in kennis gesteld.
Zij heeft de betrokken partijen verzocht de vragen
lijsten die hun waren toegezonden te beantwoor
den, en heeft hen de gelegenheid geboden om hun
standpunt schriftelijk kenbaar te maken en te
verzoeken om te worden gehoord.
(3)

Alle klagende communautaire producenten hebben
de vragenlijsten beantwoord, hun standpunten

(') PB nr. L 209 van 2. 8 . 1988, blz. 1 .

V) PB nr. C 322 van 15. 12. 1988, blz. 5.

Voor de partijen die niet hebben geantwoord of die
niet anderszins van zich hebben laten horen, zijn

(6)

De Commissie heeft alle inlichtingen die zij voor
een voorlopige vaststelling van dumping en daaruit
voortvloeiende schade nodig achtte, verzameld en
geverifieerd bij de partijen die hadden aanvaard
medewerking te verlenen. Hiertoe heeft zij een
onderzoek ingesteld ten kantore van :
a) EG-producenten
— Hermann C. Stark Berlin, GmbH & Co. KG,
Düsseldorf en Goslar, Duitsland

— Murex Ltd, Rainham, Verenigd Koninkrijk
— Eurotungstene Poudres SA Grenoble,
Frankrijk ;
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Op deze grondslagen en gelet op het feit dat de

b) Referentieland
— Korea Tungsten Mining Co. Ltd (KTMC),
Seoel en Daegu, Republiek Korea.

Chinese

De Commissie heeft eveneens een onderzoek

onder

GN-code

Voorts kunnen, volgens de gegevens van de
Commissie, de door China uitgevoerde en de door
de EG-producenten vervaardigde produkten als
soortgelijk in de zin van het voornoemde artikel

Het onderzoek naar de dumpingpraktijken bestreek
de periode van 1 januar 1988 tot en met 30
september 1988.

De in artikel 7, lid 9, punt a), van Verordening

vallende

2423/88, konden worden beschouwd.

mbH, Wenen, Oostenrijk.

(EEG) nr. 2423/88, bedoelde termijn werd in het

invoer,

ex 2825 90 40, gedurende het referentietijdvak voor
ongeveer 90 % bestond uit wolfraamoxide, was de
Commissie van mening dat wolfraamoxide en
wolfraamzuur als soortgelijke produkten in de zin
van artikel 2, lid 12, van Verordening (EEG) nr.

uitgevoerd bij de producent van het door de
indiener van de klacht voorgestelde referentieland,
de firma Wolfram Bergbau- und Hüttengesellschaft

(7)
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worden beschouwd.

(11 )

kader van onderhavige procedure overschreden
wegens de duur van het overleg binnen het Raad
gevend Comité.

De Commissie heeft geconstateerd dat tijdens de
referentieperiode ongeveer 90 %, dit wil zeggen het
grootste deel van de communautaire produktie van
wolfraamoxide en -zuur is geproduceerd door de
EG-producenten namens wie de klacht werd inge
diend.

B. OMSCHRIJVING VAN HET PRODUKT —
BEDRIJFSTAK VAN DE GEMEENSCHAP

(8)

Wolfraamoxide is een verbinding van wolfraam en
van zuurstof (WOi) gewoonlijk tot stand gebracht
door warmtebehandeling (verassing) van ammoni
umparawolframaat.
Wolfraamzuur (of wolfraamhydroxide) is een
verbinding van wolfraam, waterstof en zuurstof

2423/88, vormen.
C. NORMALE WAARDE

wolfraamoxide van industriekwaliteit.

Om uit te maken of bij de Chinese invoer van
wolfraamoxide en -zuur dumping wordt toegepast,
heeft de Commissie in aanmerking moeten nemen
dat dit land geen markteconomie heeft ; derhalve
heeft zij haar berekening moeten baseren op de
normale waarde van het betrokken produkt in een

Het betreft hier tussenprodukten die worden
gebruikt om de andere produkten in de produktie
keten van wolfraam te verkrijgen.

klacht had voorgesteld uit te gaan van de samenge
stelde waarde, vastgesteld op basis van de produk
tiekosten van wolfraamoxide in Oostenrijk.

(H2W04), tot stand gebracht hetzij door neerslaan
uit een oplossing van natriumwolframaat, hetzij
door ontleding van calciumwolframaat. Wolfraam
zuur wordt in de handel gebracht ongewijzigd dan
wel na thermische ontleding in de vorm van

(9)

De Commissie was dan ook van mening dat de
EG-producenten namens wie de klacht werd inge
diend, de bedrijfstak van de Gemeenschap in de
zin van artikel 4, lid 5, van Verordening (EEG) nr.

De betrokken produkten vallen onder dezelfde
GN-code 2825 90 40 als aangegeven in het
genoemde bericht van inleiding. Ofschoon in deze

(12)

land met markteconomie. De indiener van de

(13)

De vertegenwoordigers van de Kamer van Koop
handel van China waren tegen dit voorstel van de
indiener van de klacht gekant en stelden dat de
economische structuur van Oostenrijk verschilt van
die in de Volksrepubliek China ; zij stellen evenwel
geen ander land van vergelijking voor.

(14)

De Zuidkoreaanse producent van wolfraamtussen
produkten, de onderneming Korea Tungsten
Mining Co. Ltd (KTMC), heeft voorafgaand aan en
gedurende de controle ter plekke met betrekking
tot andere procedures, aanvaard de Commissie in
het kader van onderhavig onderzoek medewerking

code alle oxiden en hydroxiden van wolfraam zijn
verzameld, heeft de Commissie geconstateerd dat
wolfraamoxide en wolfraamzuur dienen te worden

gezien als vallende onder GN-code ex 2825 90 40.
Deze wijziging was niet van invloed op de verdere
procedure in zoverre, volgens de door de
Commissie verkregen inlichtingen, het handelsver
keer van andere wolfraamoxiden en -hydroxiden als
statistisch verwaarloosbaar kan worden aangemerkt.
(10)

De betrokken produkten vertonen zeer verwante
scheikundige kenmerken :

— hun gehalte aan wolfraam is vrijwel gelijk
(ongeveer 99 % W03 voor wolfraamoxide en
93 % voor wolfraamzuur) ;
— deze produkten zijn, na specifieke behande
lingen te hebben ondergaan, bestemd voor zeer
gelijksoortige industriële toepassingen.

te verlenen.

(15)

De Commissie heeft de Oostenrijkse en de Zuidko
reaanse produktiekosten geverifieerd en zij heeft
geconstateerd :
— dat de Zuidkoreaanse evenal de Oostenrijkse
producent volledig geïntegreerd waren, dit wil
zeggen dat zij hun eigen mijnen bezaten en alle
tussenprodukten van wolfraam voortbrachten ;
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— dat de door de Volksrepubliek China uitge
voerde produkten en de door de Zuidkoreaanse
producent vervaardigde produkten als soortge
lijke produkten in de zin van artikel 2, lid 12,
van Verordening (EEG) nr. 2423/88, waren te
beschouwen ;

Nr. L 83/31

lagere rentabiliteit dan voor door KTMC gedurende
het onderzoektijdvak op haar binnenlandse markt
verkocht wolfraammetaalpoeder.
( 17)

De Commissie heeft daarom geconcludeerd dat het
passend en niet onredelijk was de normale waarde

voor Chinees wolfraamoxide en -zuur te bepalen op

— dat de uitgevoerde berekeningen zowel in het
geval van Oostenrijk als in dat van Zuid-Korea
noodzakelijkerwijze hebben geleid tot vaststel

grond van de produktiekosten van de Zuidkore
aanse producent.

ling van de normale waarde op basis van een
samengestelde waarde,
— dat het fabricageproces van de Zuidkoreaanse
producent efficiënt, modern en rendabel was ;

D. PRIJS BIJ UITVOER

( 18)

— dat de produktiekosten in Zuid-Korea zich
beter leenden om de normale waarde voor de

Volksrepubliek China vast te stellen, nu de
economieën van beide landen onderling

Zonder antwoord van de Chinese exporteurs en
producenten of van de importeurs in de Gemeen
schap, is de prijs bij uitvoer bepaald op basis van de
beschikbare gegevens, te weten de door Eurostat
bekendgemaakte gemiddelde prijzen (cif grens
Gemeenschap).

minder verschilden. Bovendien waren de tech

nische normen van het produkt van de Zuidko
reaanse producent vergelijkbaar met die van de
Volksrepubliek China.

E. VERGELIJKING

(19)
( 16)

Daar KTMC het betrokken produkt gedurende het
referentietijdvak op de binnenlandse markt noch
voor de uitvoer had verkocht, maar het produkt
niettemin als tussenstadium voor haar produktie
van wolfraammetaalpoeder had gefabriceerd, heeft
de Commissie de normale waarde vastgesteld op
basis van de samengestelde waarde, bepaald door
bij de produktiekosten van wolfraamoxide een
redelijke winstmarge op te tellen.

Bij het vergelijken van de normale samengestelde
waarde met de prijs bij uitvoer heeft de Commissie
rekening gehouden rriet verschillen die van invloed
kunnen zijn op de vergelijkbaarheid van de prijzen.
De normale waarde was namelijk vastgesteld in het
stadium af fabriek, terwijl de prijs bij uitvoer, die
bleek uit de door Eurostat bekendgemaakte gemid
delde prijs (cif grens Gemeenschap) kosten omvatte
die tussen het vertrek uit de Chinese fabriek en het

binnenbrengen van de goederen in de Gemeen
schap waren gemaakt.

De produktiekosten zijn verkregen door optelling
van alle vaste en variabele kosten voor :

Bij gebrek aan medewerking van de Chinese expor
teurs en producenten en van de EG-importeurs zijn
de noodzakelijke aanpassingen, met name met
betrekking tot de kosten van zeevracht, verzekering,
laden en lossen, en met betrekking tot de verkoop
kosten, verricht op grond van de in de Republiek
Korea verzamelde gegevens in het kader van de
onderzoeken betreffende ammoniumparawolfra
maat en wolfraammetaalpoeder.

— materialen (wat heeft geleid tot de vaststelling
van de produktiekosten van het erts/concentraat
van wolfraam dat KTMC delft uit haar mijn van
Sang Dong) en voor

— de vervaardiging in het land van oorsprong.
Deze kosten zijn verhoogd met de verkoopkosten,
administratieve uitgaven en andere algemene
kosten, die bij gebrek aan gegevens over andere
producenten of exporteurs in het land van
oorsprong zijn vastgesteld aan de hand van de
verkopen van wolfraammetaalpoeder van KTMC
gedurende het referentietijdvak op haar binnen

(20)

De vergelijking is gemaakt in het stadium af
fabriek, globaal, voor het gehele referentietijdvak.
F. DUMPINGMARGE

landse markt.

(21 )
De winstmarge is op dezelfde wijze berekend. Het
werd wel redelijk geacht, gezien de algemene winst
mogelijkheden van de Zuidkoreaanse producent en
om rekening te houden met de bijzonder sterke
druk op de prijzen van wolfraamoxide en wolfraam
zuur op de wereldmarkt, het niveau van die winst
marge tot 10 % te beperken. De Commissie was
van oordeel dat de Koreaanse markt niet aan deze

druk ontsnapte en dat voor het betrokken produkt
rekening diende te worden gehouden met een

Uit het voorafgaande onderzoek van de feiten blijkt
dat de exporteurs van de Volksrepubliek China
dumpingpraktijken hebben toegepast, waarbij de
dumpingmarge gelijk is aan het verschil tussen de
vastgestelde , normale waarde en de prijs bij uitvoer
naar de Gemeenschap.

(22)

Berekend op basis van de prijs cif grens Gemeen
schap beloopt de dumpingmarge voor wolfraam
oxide en -zuur, van oorsprong uit de Volksrepu
bliek China, 85,84 % .
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1984 = 100, werd in 1985 een produktie 108, in
1986 een produktie 91 , in 1987 een produktie 93,
en in het referentietijdvak een produktie 107
bereikt. Uit deze gegevens blijkt een zeker herstel
van de communautaire produktie in 1988 : het
niveau heeft zij evenwel niet weten terug te

G. SCHADE

1 . Omvang en marktaandelen

a) Volksrepubliek China
(23)

(24)

Blijkens de Eurostat-cijfers, de beste beschikbare
informatie in het geval van China, is de invoer uit
China aanzienlijk gestegen, van 6 ton in 1984 tot
95 ton in 1987 en 216 ton gedurende het referen
tietijdvak.
Volgens de Commissie diende het marktaandeel
van de invoer van de betrokken produkten uit

winnen .

b) Bezetting van de capaciteit

(29)

China in het licht van de totale, binnen de

Gemeenschap verhandelde hoeveelheden (dus van
de som van de verkopen van de EG-producenten
en van alle invoer van oorsprong uit derde landen)
te worden beoordeeld.

Op deze grondslag bleek het marktaandeel van de
Chinese exporteurs sterk te zijn gestegen, van 5 %
in 1984 tot 79 % in het referentietijdvak.
b) Andere derde leveringslanden
(25)

(30)

De invoer van oorsprong uit andere derde landen is
in de jaren 1984-1988 aanzienlijk verminderd, van
64 ton tot 11 ton, hetgeen uitgaande van dezelfde
grondslag als in de voorgaande overweging een
betekent.

Uit deze cijfers blijkt dat de Volksrepubliek China
in minder dan vijf jaar de structuur van de markt
van de Gemeenschap voor wolfraamoxide en -zuur,
in haar voordeel heeft weten te wijzigen.
2. Prijzen

(27)

In de periode van 1984 tot 1988 hebben de
Chinese exporteurs globaal gezien hun verkoop
prijzen met meer dan 42 % verlaagd.

(31 )

tietijdvak, terwijl de hoeveelheid transacties in de
Gemeenschap tussen 1984 en 1988 was gestegen.
Zelfs indien dit gegeven met enig voorbehoud
dient te worden bezien, aangezien de
EG-producenten het grootste deel van hun
produktie van wolfraamoxide en -zuur aanwenden
voor de fabricage van produkten die in het produk
tieproces van wolfraam in een verdere fase zijn
gelegen, is hun verlies aan marktaandeel toch niet

prijs, transportkosten niet inbegrepen, van de door

Aan de hand van deze vergelijking heeft de
Commissie vastgesteld dat de EG-producenten niet
in staat zijn gebleken de marktprijzen van de

te verwaarlozen.

Chinese exporteurs te volgen, aangezien de prijsver
schillen gedurende het referentietijdvak tot meer
dan 40 % waren opgelopen.

(28)

De Commissie heeft geconstateerd dat de commu
nautaire produktie van wolfraamoxide en -zuur zich
als volgt had ontwikkeld : uitgaande van de index

Het marktaandeel van de EG-producenten voor de
betrokken produkten is, berekend op dezelfde
grondslagen als in het geval van de Volksrepubliek
China en van de andere derde landen, terugge
vallen van 44 % in 1984 tot 17 % in het referen

de EG-producenten verkochte produkten.

a) Produktie

De verkopen van de EG-producenten op de markt
van de Gemeenschap hebben zich als volgt ontwik
keld : uitgaande van de index 1984 = 100,
klommen genoemde verkopen in 1985 tot 200 om
vervolgens terug te vallen tot 68 in 1986, 84 in
1987, en 107 in de eerste negen maanden van 1988
(gegevens op jaarbasis omgerekend). Toch moet
worden opgemerkt dat de EG-producenten
ondanks de in 1987/ 1988 geboekte vooruitgang het
niveau van 1985 niet opnieuw hebben gehaald, en
dan was het in 1985 verkochte tonnage toch al niet
uitzonderlijk hoog te noemen.
d) Marktaandeel

Om de verschillen in de verkoopprijzen in de
Gemeenschap tussen wolfraamoxide en wolfraam
zuur uit de Volksrepubliek China enerzijds en de
produkten van de EG-producenten anderzijds, vast
te stellen, heeft de Commissie de gemiddelde prijs
van de uit China ingevoerde produkten (in het
stadium franco grens Gemeenschap, ingeklaard)
vergeleken met de gewogen gemiddelde verkoop

3 . Andere relevante economische factoren

Globaal gezien hebben de EG-producenten hun
capaciteit in 1985 en in 1986 lichtjes vergroot.
Uitgaande van de in elk van de jaren 1984 tot en
met 1987 en in het referentietijdvak werkelijk
beschikbare capaciteit, is de bezettingsgraad bij de
EG-producenten tussen 1985 , en 1987 van 67 % tot
56 % afgenomen. In de eerste negen maanden van
1988 is de bezettingsgraad lichtjes verbeterd, maar
hij is onder het niveau van 1985 gebleven.

c) Verkopen

vermindering aan marktaandeel van 51 tot 4 %

(26)
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e) Prijzen

(32)

Ofschoon de EG-producenten hun prijzen hadden
laten zakken, zijn zij niet in staat geweest de markt
prijzen van de Chinese exporteurs van wolfraam
oxide en -zuur te volgen. Zij hebben hun markt
aandeel dan ook zien inkrimpen en de limiet van

hun weerstandsvermogen tegen de druk van de
Chinese leveranciers op de prijzen bereikt.
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t) Winsten
(33)

De Commissie heeft geconstateerd dat de finan
ciële resultaten van de bedrijfstak van de Gemeen
schap in 1985 en 1986 waren verslechterd en in
1987 en in het referentietijdvak gedeeltelijk waren
verbeterd. Daar evenwel tegelijkertijd de omvang
van de verkopen van de betrokken produkten is
verminderd, zijn de winsten in absolute termen
eveneens omlaag gegaan.
4. Causaliteit en andere factoren

(34)

(35)

De Commissie heeft de ontwikkeling van de
omvang en de prijzen van de Chinese invoer verge
leken met die van de verkopen en het marktaan
deel van de communautaire produktie. Uit dit
onderzoek is gebleken dat de ontwikkeling van de
invoer tegen dumpingprijzen en de verslechtering
van de verkopen en de marktaandelen van de
producenten een parallel verloop hebben gekend.
De Commissie heeft eveneens geverifieerd of de
schade voor de communautaire produktie was
veroorzaakt door andere factoren, zoals de omvang
en de prijzen van de invoer die niet met dumping
plaatsvindt, of wellicht de inkrimping van de vraag.
Hieromtrent heeft de Commissie vastgesteld,

(39)

Zonder maatregelen ter correctie van de gevolgen
van de Chinese invoer tegen dumpingprijzen,
zullen de EG-producenten er namelijk toe worden
gebracht hun produktie van wolfraamoxide en
-zuur, welke produkten de tweede schakel van de
produktieketen van wolfraam uitmaken, volledig te
staken. De inkrimping van hun werkterrein vormt

een bedreiging voor hun voortbestaan op lange
termijn .

Terzelfder tijd zal de positie van de Chinese expor

Gemeenschap zijn, de omvang van hun leve
ringen en hun marktaandelen in de jaren

teurs in dit bijzondere marktsegment steeds over
heersender worden, met alle te verwachten ongun
stige gevolgen voor het concurrentievermogen van
de EG-producenten die in een verder stadium van
de produktie actief zijn.
Te deze dient te worden onderstreept dat juist de
structuur van de Gemeenschapsmarkt van

1984-1988 zo sterk hebben zien afnemen, dat

zij in 1987 bijna van de markt werden
verdrongen en in het referentietijdvak maar
5 % van de invoer in handen hadden ;
— dat het verbuik van wolfraamoxide en -zuur in

de Gemeenschap tussen 1984 en 1988 was

wolfraamoxide en -zuur nu reeds dermate door de

gestegen .

Naar aanleiding van het voorgaande is vastgesteld
dat de invoer tegen dumpingprijzen in het referen
tietijdvak, zowel naar omvang als naar marktaan
deel, uitsluitend de Volksrepubliek China een voor
deel heeft opgeleverd.

Chinese invoer is veranderd, dat alle leveranciers

uit andere derde landen van de markt zijn gedron
gen .

(40)

5. Conclusie

(37)

Op grond van de gedetailleerde gegevens in de
overweging 28 tot en met 36 is de Commissie van
mening, dat de Chinese invoer tegen dumping
prijzen
— de omvang van de verkopen en het marktaan
deel van de communautaire produktie alsook
— de prijzen voor en de winsten over de
genoemde produktie sterk heeft beïnvloed.
Gelet op een en ander is de Commissie van
mening dat de invoer van wolfraamoxide en -zuur
van oorsprong uit de Volksrepubliek China aan de
produktie van de Gemeenschap aanzienlijke schade

In onderhavig geval zouden maatregelen tegen de
Chinese invoer van wolfraamoxide en -zuur juist
ten gevolge hebben dat een dergelijke toestand op
de markt van de Gemeenschap wordt hersteld.
Tegenover de nadelen op korte termijn voor de
bedrijfstakken die in een verder stadium van de
produktie actief zijn, en waarvan de Commissie
zich terdege bewust is, zouden de voordelen
moeten staan die samengaan met de handhaving
enerzijds van een rendabele EG-produktie van
wolfraamoxide en ,-zuur, en anderzijds van een
voldoend aantal gediversifieerde bevoorradings

H. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

Enkele verwerkende ondernemingen die tussenpro
dukten van wolfraam, hoofdzakelijk in de vorm van
carbiden, gebruiken voor de vervaardiging van
onderdelen uit harde metalen (met name snijge

De Commissie stelt dat de anti-dumping
maatregelen gewoonlijk ten doel hebben versto
ringen van de mededinging die te wijten zijn aan
oneerlijke handelspraktijken, te verhelpen en zo op
de markt van de Gemeenschap een toestand van
open en eerlijke mededinging, die in beginsel in
het algemeen belang van de Gemeenschap is, te
herstellen.

heeft berokkend .

(38)

reedschap van gecementeerd carbide, slijtvaste
stukken en boorgereedschap), hebben aangevoerd
dat het niet in het belang van de Gemeenschap is
beschermende maatregelen in te stellen.
De vertegenwoordigers van deze bedrijfstakken
betogen dat maatregelen inzake wolfraamoxide en
-zuur, aangezien zij de kostprijs van deze produkten
in de Gemeenschap, en derhalve de kostprijs van
de in een verdere fase van het produktieproces van
wolfraam gelegen produkten verhogen, hun
concurrentievermogen verminderen.
De Commissie betwist de juistheid van dit argu
ment op korte termijn niet. Zij meent evenwel dat
in dit argument geen rekening wordt gehouden
met de vooruitzichten voor de gehele communau
taire industrie van wolfraam op middellange en
lange termijn.

— dat de andere derde landen die traditionele
leveranciers van wolfraamoxide en -zuur aan de

(36)

Nr. L 83/33

bronnen in het buitenland.

(41 )

De Commissie is tenslotte van mening dat men
niet mag vergeten dat de gunstige prijzen waarvan

Nr. L 83/34
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de kopers tot nu toe hebben geprofiteerd het resul
taat zijn van oneerlijke handelspraktijken en dat er
geen gronden zijn om die te handhaven.
(42)

Gelet op het voorgaande is de Commissie tot de

slotsom gekomen dat in het belang van de
Gemeenschap maatregelen moeten worden
genomen om de schade op te heffen die door de
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J. SLOTBEPALINGEN

(44)

In het belang van een goed beheer dient een rede
lijke termijn te worden vastgesteld waarbinnen de
betrokken partijen hun standpunt schriftelijk
kenbaar kunnen maken en kunnen verzoeken om

door de Commissie te worden gehoord,

invoer van wolfraamoxide en -zuur van oorsprong

uit de Volksrepubliek China aan de bedrijfstak van
de Gemeenschap is berokkend.
Om te voorkomen dat tijdens de verdere procedure
nog meer schade wordt veroorzaakt, moeten deze
maatregelen de vorm van een voorlopig antidum
pingrecht aannemen.
I. VOORLOPIG RECHT

(43)

Bij de vaststelling van het voorlopige recht heeft de
Commissie rekening gehouden met de dumping
marges en de hoogte van het voor de opheffing van
de schade noodzakelijke recht.

Daarbij heeft zij de prijs bij invoer van wolfraam
oxide en -zuur van oorsprong uit de Volksrepubliek
China vergeleken met de produktiekosten van de
meest representatieve producent van de Gemeen
schap, verhoogd met een redelijke winstmarge.
De representatieve producent van de Gemeenschap
is gekozen rekening houdend met de omvang van
de onderneming, de doelmatigheid van de produk
tie-installaties alsook de globale produktiekosten.

De produktiekosten zijn vastgesteld door de kosten

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Op de invoer van wolfraamoxide (Taric-code
2825 90 40*10)
en
wolfraamzuur
(Taric-code
2825 90 40*20) van GN-code 2825 90 40 en van
oorsprong uit de Volksrepubliek China, wordt een voor

lopig anti-dumpingrecht ingesteld.

2. Het recht bedraagt 35 % van de nettoprijs franco
grens Gemeenschap, niet ingeklaard.
De prijs franco grens Gemeenschap is netto indien
volgens de werkelijke verkoopvoorwaarden betaling
binnen dertig dagen na de datum van aankomst van de
goederen in het douanegebied van de Gemeenschap moet
plaatsvinden. De prijs wordt met 1 % verhoogd voor elke
maand dat later wordt betaald.

3. De voor douanerechten van kracht zijnde bepa
lingen zijn van toepassing.

betrokken producent in de loop van het referentie
tijdvak heeft aangekocht, op te tellen bij de
verwerkingskosten van deze producent in die
periode.

4. Het in het vrije verkeer brengen in de Gemeenschap
van de in lid 1 bedoelde produkten van oorspong uit de
Volksrepubliek China, is afhankelijk van het stellen van
een zekerheid ten belope van het bedrag van het voorlo
pige recht.

Het werd redelijk geacht de winstmarge op 10 %
van de produktiekosten te stellen. Deze marge is

Artikel 2

van het erts/concentraat van wolfraam dat de

het minimum dat nodig is om een producent van
wolfraamoxide en -zuur toe te staan om een fabriek

onder aanvaardbare technische omstandigheden te
laten voortwerken en om hem een rendement over

het geïnvesteerde kapitaal te verschaffen dat in de
buurt komt van de in die sector algemeen beno
digde percentages.
De produktiekosten, verhoogd met genoemde
winstmarge, zijn vergeleken met de prijs bij uitvoer
franco grens Gemeenschap, verhoogd met de
kosten voor inklaring. Blijkens deze vergelijking
beliep de schadedrempel voor wolfraamoxide en
-zuur van oorsprong uit de Volksrepubliek China
35 % van de nettoprijs franco grens Gemeenschap.

De hoogte van het in te stellen anti-dumpingrecht
dient derhalve overeen te komen met het bedrag
dat nodig is om de schade op te heffen, welk
bedrag lager is dan de vastgestelde dumpingmarge.

Onverminderd artikel 7, lid 4, punt b), van Verordening
(EEG) nr. 2423/88, kunnen de betrokken partijen binnen
één maand na de inwerkingtreding van deze verordening
hun standpunt schriftelijk kenbaar maken en verzoeken
om door de Commissie te worden gehoord.
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Onverminderd de artikelen" 11 , 12 en 14 van Verordening
(EEG) nr. 2423/88 is de onderhavige verordening van
toepassing voor een tijdvak van vier maanden of tot het
tijdstip waarop de Raad vóór het verstrijken van deze
periode definitieve maatregelen vaststelt.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 26 maart 1990.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

Nr. L 83/35

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 83/36

30 . 3 . 90

VERORDENING (EEG) Nr. 763/90 VAN DE COMMISSIE
van 26 maart 1990

tot instelling van een voorlopig anti-dumpingrecht op de invoer van wolfraam
carbide en gesmolten wolfraamcarbide van oorsprong uit de Volksrepubliek
China, en tot beëindiging van de procedure betreffende de invoer ervan van
oorsprong uit de Republiek Korea
(4)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, .

de Commissie een vragenlijst had gezonden, heeft
deze zelfs maar gedeeltelijk ingevuld. Daartegen
over heeft de „China Chamber of Commerce of

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2423/88 van de Raad van
11 juli 1988 betreffende beschermende maatregelen tegen
invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen
lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap ('),
inzonderheid op de artikelen 9 en 11 ,

Metals, Minerals and Chemicals Importers and
Exporters", hierna te noemen de „Kamer van
Koophandel van China", zich bij de Commissie
bekendgemaakt en haar laten weten dat zij voorne
mens was de vragenlijsten namens alle bovenge
noemde Chinese exporteurs en producenten te
beantwoorden. De Kamer van Koophandel van
China heeft van de Commissie desgevraagd tot
tweemaal toe uitstel gekregen ten einde haar
antwoord op de vragenlijsten voor te kunnen berei
den. Desondanks is bij de Commissie, na afloop
van deze termijnen, afgezien van een positiebepa
ling van algemene strekking, geen antwoord op de
vragenlijsten zelf binnengekomen.

Na overleg in het kader van het in genoemde verordening
bedoelde Raadgevend Comité,
Overwegende hetgeen volgt :
A. PROCEDURE

(1)

De Commissie heeft in juli 1988 een schriftelijke
klacht ontvangen, ingediend door het Verbindings
comité van de industrieën der non-ferrometalen

van de Europese Gemeenschap, namens produ

De Kamer van Koophandel van China heeft even
eens op haar verzoek van de Commissie de gele
genheid tot mondelinge toelichting verkregen
waarbij de Kamer van Koophandel van China argu
menten heeft aangevoerd, hetzij van algemene
strekking, hetzij met betrekking , tot een ander
tussenprodukt van wolfraam, waarop een afzonder
lijk anti-dumpingonderzoek betrekking heeft.

centen die het merendeel van de communautaire

produktie van wolfraamcarbide en gesmolten
wolfraamcarbide vertegenwoordigen.
De klacht bevatte bewijsmateriaal inzake dumping
en daaruit voortvloeiende schade dat voldoende

werd geacht voor het inleiden van een procedure.
De Commissie heeft derhalve door middel van een

bericht in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen (2) de inleiding van een antidum
pingprocedure betreffende de invoer in de
Gemeenschap van wolfraamcarbide en gesmolten
wolfraamcarbide,

vallende

onder

(2)

Geen enkele van de in de klacht als importeurs van
wolfraamcarbide en gesmolten wolfraamcarbide van
oorsprong uit de Volksrepubliek China genoemde
negen ondernemingen heeft op de door de

GN-code

2849 90 30, van oorsprong uit de Volksrepubliek
China en uit de Republiek Korea aangekondigd.

Commissie toegezonden vragenlijsten gereageerd.
(5)

De Commissie heeft de haar bekende betrokken
exporteurs en importeurs, de vertegenwoordigers
van de landen van uitvoer alsmede de klagers
hiervan officieel in kennis gesteld.

Alle klagende communautaire producenten hebben
op de vragenlijsten geantwoord, hun standpunt
schriftelijk kenbaar gemaakt en dit desgevraagd
mondeling bij de Commissie mogen toelichten.

(') PB nr. L 209 van 2. 8. 1988, blz. 1 .
(J) PB nr. C 322 van 15. 12. 1988, blz. 7.

De Zuidkoreaanse producent/exporteur, Korea
Tungsten Mining Co. Ltd, te Seoel en Daegu,
hierna „KTMC te noemen, heeft de Commissie,

Duitsland, uit eigen naam en uit naam van haar in
de Gemeenschap gevestigde verkoopkantoren, een
volledig antwoord op de vragenlijsten toegezonden.

Zij heeft de betrokken partijen verzocht de vragen
lijsten die hun waren toegezonden, te beant
woorden en heeft hen in de gelegenheid gesteld
hun standpunt schriftelijk kenbaar te maken en dit
desgevraagd mondeling toe te lichten,
(3)

Geen der drie voornaamste uitvoerorganisaties in
China of hun 20 regionale vertegenwoordigingen,
en geen van de acht Chinese producenten aan wie

KTMC is desgevraagd in de gelegenheid gesteld
mondeling toelichting te geven en haar stand
punten schriftelijk kenbaar te maken, in het
bijzonder met betrekking tot haar verantwoorde
lijkheid ten aanzien van de door de klagers
beweerde schade.

(6)

De conclusies zijn derhalve voor die partijen die

niet hebben geantwoord of die zich niet op
enigerlei andere wijze bekend hebben gemaakt, in
overeenstemming met de bepalingen van artikel 7,
lid 7, punt b), van Verordening (EEG) nr. 2423/88,
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produkten in de zin van artikel 2, lid 12, van Veror
dening (EEG) nr. 2423/88 konden gelden daar :

op grondslag van de beschikbare gegevens vastge
steld, in dit geval de gegevens die van de klager zijn
verkregen alsmede de officiëlé statistische gegevens
van de Gemeenschap.
(7)

— de scheikundige samenstelling ervan identiek is
(ongeveer 94 % wolfraammetaal en 6 % kool
stof met elkaar verbindend) ;
— de uiteindelijke toepassingen ervan ongeveer
gelijk zijn .

De Commissie heeft alle inlichtingen die zij voor
een voorlopige vaststelling van dumping en daaruit
voortvloeiende schade nodig achtte, bij de partijen
die aanvaard hadden medewerking te verlenen,
verzameld en geverifieerd. Hiertoe heeft zij een
onderzoek ingesteld ten kantore van :

Bovendien kunnen, volgens de door de Commissie
verzamelde gegevens, de door de Volksrepubliek
China en de Republiek Korea uitgevoerde
produkten en de door de producenten van binnen
de Gemeenschap vervaardigde produkten in de zin
van genoemd artikel 2 als soortgelijke produkten

a) EEG-producenten
— Hermann C. Stark Berlin, GmbH & Co KG,
Düsseldorf en Goslar, Duitsland,

— Murex Ltd, Rainham, Verenigd Koninkrijk,
— Eurotungstene Poudres SA, Grenoble,
Frankrijk ;

worden beschouwd .

(11 )

— Korea Tungsten Mining Co. Ltd, (KTMC),
Seoel en Daegu.
Commissie

heeft

eveneens

een

gesmolten wolfraamcarbide, hebben vervaardigd.
De Commissie was aldus van oordeel dat de produ
centen binnen de Gemeenschap namens wie de
klacht is ingediend, de bedrijfstak van de Gemeen
schap in de zin van artikel 4, lid 5, van Verorde
ning (EEG) nr. 2423/88 vormen .

onderzoek

verricht bij de door de indiener van de klacht voor
gestelde producent in het land van vergelijking,
Wolfram Bergbau- und Hüttengesellschaft GmbH,
te Wenen, Oostenrijk.

(8)

C. NORMALE WAARDE

Het onderzoek inzake de dumpingpraktijken
strekte zich uit over de periode van 1 januari tot en

1 . Republiek Korea

met 30 september 1988 .

De in artikel 7, lid 9, punt a), van Verordening
(EEG) nr. 2423/88 bepaalde termijn van één jaar is
wegens de duur van de besprekingen binnen het
Raadgevend Comité in het raam van de onderha
vige procedure overschreden.

a) Wolfraamcarbide
(12)

uit wolfraamcarbide. De Commissie heeft vastge
steld dat gedurende het referentietijdvak :
— KTMC wolfraamcarbide op haar binnenlandse
markt had verkocht ;

DE GEMEENSCHAP

— de betrokken binnenlandse verkopen winst
hadden opgeleverd en voldoende grote hoeveel
heden hadden omvat om een geldige vergelij
king mogelijk te maken .

Wolfraamcarbide en gesmolten wolfraamcarbide
zijn door warmtebehandeling (onderscheidenlijk
door cementering en door metaalgieting) verkregen
vérbindingen van wolfraam en koolstof.

De Commissie heeft daarom de normale waarde

van wolfraamcarbide vastgesteld op grondslag van
de prijs van de gedurende de eerste negen maanden
van 1988 verrichte binnenlandse verkopen .

Het betreft bij de vervaardiging van stukken uit
harde metalen (snijgereedschap van gecementeerd
carbide, slijtvast gereedschap, boorgereedschap,
enz.) gebruikte tussenprodukten.
( 10)

De betrokken produkten, die onder dezelfde
GN-code 2849 90 30 vallen, vertonen identieke

scheikundige kenmerken en behoren tot dezelfde
fase in de produktieketen van wolfraam, tussen
wolfraammetaalpoeder en de produkten van gece
menteerde carbiden in. Tevens zij opgemerkt dat
deze produkten voor soortgelijke industriële toepas
singen zijn bestemd.
De Commissie was van oordeel dat wolfraamcar

bide en gesmolten wolfraamcarbide als soortgelijke

In de loop van de referentieperiode bestond de
Zuidkoreaanse uitvoer naar de Gemeenschap,
vallende onder GN-code 2849 90 30, voor 98,7 %

B. OMSCHRIJVING VAN HET PRODUKT,
RESPECTIEVELIJK DE BEDRIJFSTAK VAN

(9)

De Commissie heeft vastgesteld dat de producenten
binnen de Gemeenschap uit wier naam de klacht is
ingediend, gedurende de referentieperiode ongeveer
85 % , dit wil zeggen het grootste deel van de
communautaire produktie van wolfraamcarbide en

b) Zuidkoreaanse producent/exporteur

De

Nr. L 83/37

b) Gesmolten wolfraamcarbide
(13)

Gesmolten wolfraamcarbide heeft gedurende het
referentietijdvak van de verkopen van de Republiek

Korea in de Gemeenschap onder( GN-code
2849 90 30 1,3 % uitgemaakt.
Aangezien KTMC gedurende het onderzoektijdvak
geen gesmolten wolfraamcarbide op haar binnen
landse markt had verkocht, heeft de Commissie de

normale waarde vastgesteld op grondslag van de
samengestelde waarde, bepaald door bij de produk
tiekosten een redelijke winstmarge op te tellen.
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De produktiekosten zijn verkregen door een optel
ling van alle kosten, zowel de vaste als de variabele,

(17)

met betrekking tot :

— de materialen (hetgeen heeft geleid tot de vast
stelling van de produktiekosten van het

30. 3 . 90

Aangezien evenwel de prijs bij uitvoer voor de
Volksrepubliek China moest worden vastgesteld op
basis van de door Eurostat bekendgemaakte gege
vens, waarin geen onderscheid wordt gemaakt (net
zomin overigens als in de nationale statistieken van
de Lid-Staten) tussen wolfraamcarbide en
gesmolten wolfraamcarbide, en er geen enkele
aanleiding bestond te beweren dat de Chinese
verkopen van de betrokken produkten verschillend
waren van de Zuidkoreaanse verkopen van soortge
lijke produkten, leek het redelijk een normale

wolfraamerts/concentraat dat KTMC uit haar

mijn van Sang Dong betrekt) en
— de vervaardiging in het land van oorsprong.
Deze kosten zijn verhoogd met die voor verkoop,
administratieve uitgaven en andere algemene

waarde vast te stellen die voor de twee soorten

kosten, die bij afwezigheid van gegevens met
betrekking tot andere producenten of exporteurs in
het land van oorsprong zijn bepaald door verwij
zing naar de verkopen van wolfraamcarbide door
KTMC op haar binnenlandse markt gedurende het
referentietijdvak.

carbide geldig was.
Hiertoe heeft de Commissie het passend geacht te
verwijzen naar de gegevens die met betrekking tot
de spreiding van wolfraamcarbide en gesmolten
wolfraamcarbide over de handel van de Gemeen

schap met de derde landen beschikbaar waren .

Met betrekking tot de winstmarge werd het redelijk
geacht voor gesmolten wolfraamcarbide dezelfde
verwijzing naar de binnenlandse verkopen van

Bij gebrek aan gegevens van de zijde van de expor
teurs van de Volksrepubliek China en de commu
nautaire importeurs, had de enige hieromtrent
beschikbare informatie betrekking op de Republiek
Korea. Def Commissie was daarom van mening dat
het passend en niet onredelijk was te stellen dat de
cijfers voor wolfraamcarbide en gesmolten

wolfraamcarbide te gebruiken.
2. Volksrepubliek China

( 14)

Ten einde vast te stellen of bij de Chinese invoer
dumping was toegepast, moest de Commissie reke
ning houden met het feit dat dit land geen markte
conomie heeft. Zij moest derhalve haar bereke
ningen gronden op de normale waarde van de
betrokken produkten in een land met marktecono
mie ; hiertoe had de indiener van de klacht voorge
steld een op basis van de produktiekosten in
Oostenrijk vastgestelde samengestelde waarde te

wolfraamcarbide,

— van de gewogen gemiddelde binnenlandse prijs

De Commissie heeft evenwel vastgesteld dat de
Oostenrijkse producent geen gesmolten wolfraam
carbide vervaardigde. Bovendien hebben de
vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel
van China zich gekant tegen het voorstel van de
klager door erop te wijzen dat de economische
structuur van Oostenrijk van die van de Volksrepu

van wolfraamcarbide dat door de Zuidkoreaanse

exporteur gedurende het referentietijdvak was
verkocht ; en

— van de samengestelde waarde van het gesmolten
wolfraamcarbide, voor de Zuidkoreaanse expor
teur vastgesteld op grondslag von zijn produk
tiekosten gedurende genoemde periode.

land van vergelijking voor te stellen.

Dit gemiddelde is gebaseerd op de percentages van
de twee, door de Zuidkoreaanse exporteur gedu
rende de eerste negen maanden van 1988 in de
Gemeenschap verkochte soorten carbide.

Het leek de Commissie daarom passend de
normale

waarde

voor

wolfraamcarbide

en

gesmolten wolfraamcarbide van oorsprong uit de
Volksrepubliek China vast te stellen aan de hand

Tegen dit voorstel is geen bezwaar gemaakt.

van de in haar onderzoek betreffende de Zuidkore

aanse exporteur verzamelde gegevens, aangezien :
— de door de Volksrepubliek China uitgevoerde
produkten en die van de Zuidkoreaanse produ
cent aangemerkt konden worden als soortgelijk
in de zin van artikel 2, lid 12, van Verordening
(EEG) nr. 2423/88 ;
— de technische normen van de Zuidkoreaanse

produkten vergelijkbaar waren met die van de
Volksrepubliek China ;
— de economieën van de Republiek Korea en de
Volksrepubliek China minder van elkaar
verschilden dan die van Oostenrijk en China.

GN-code

Dit heeft ertoe geleid de normale waarde voor de
Volksrepubliek China te berekenen op basis van
een gemiddelde :

bliek China verschilt, zonder evenwel een ander

( 16)

onder

steld.

nemen .

( 15)

vallende

2849 90 30, uitgevoerd door de Volksrepubliek
China, proportioneel vergelijkbaar waren met de
cijfers die voor de Republiek Korea waren vastge

D. PRIJS BIJ UITVOER

1 . Republiek Korea

( 18)

Ofschoon verricht met medewerking van haar
verbindingskantoren in de Gemeenschap, vormen
alle verkopen van KTMC rechtstreekse verkopen
aan onafhankelijke importeurs in de Gemeenschap.
Deze verbindingskantoren hebben namelijk als
enige taak het verrichten van marktonderzoek en
het opstellen van definitieve facturen voor rekening
van KTMC, doch zij vervullen zelf nimmer de
importeursfunctie .

30 . 3. 90
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De prijs bij uitvoer is dus berekend op basis van de
werkelijk betaalde of te betalen prijzen voor
wolfraamcarbide en gesmolten wolfraamcarbide die
voor uitvoer naar de Gemeenschap zijn verkocht,
vrij van allé soorten heffingen, rabatten en werke
lijk verleende terugbetalingen die in rechtstreeks
verband staan met de betrokken verkopen.
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king tot de Republiek Korea verzamelde gegevens
verricht.

(24)

De vergelijking is gemaakt in het stadium

af-fabriek, op globale grondslag voor het gehele
referentietijdvak.
F. DUMPINGMARGES

Hiertoe heeft de Commissie alle gedurende het
onderzoektijdvak verrichte transacties geverifieerd.

(25)

2. Volksrepubliek China
(19)

Korea, waarbij de dumpingmarge gelijk is aan het
verschil tussen de vastgestelde normale waarden en
de prijzen bij uitvoer naar de Gemeenschap.

Zonder antwoord van de Chinese exporteurs en
producenten of de communautaire importeurs, is
de prijs bij uitvoer vastgesteld op grond van de

beschikbare gegevens, en wel die met betrekking
tot de door Eurostat bekendgemaakte gemiddelde

Uit het voorlopige onderzoek van de feiten blijkt

het bestaan van dumpingpraktijken met betrekking
tot de Volksrepubliek China en de Republiek

(26)

prijzen (cif, grens Gemeenschap).

Berekend op basis van de prijs cif, grens Gemeen
schap, van het wolfraamcarbide en het gesmolten
wolfraamcarbide, belopen de gewogen gemiddelde
dumpingmarges :

E. VERGELIJKING

— 73,13 % met betrekking tot de Volksrepubliek
China ;

1 . Republiek Korea

(20)

— en 48,20 % voor de Republiek Korea.

Voor een vergelijking van de normale waarden van
wolfraamcarbide en gesmolten wolfraamcarbide
met de prijzen bij uitvoer van deze twee soorten
carbide heeft de Commissie zo nodig rekening
gehouden met verschillen die op de vergelijkbaar
heid van de prijzen van invloed kunnen zijn, zoals
de kredietvoorwaarden, de kosten voor vervoer,

verzekering, lading en lossing en andere bijko

G. SCHADE

1 . Omvang en marktaandelen

a) Republiek Korea
(27)

mende kosten.

(21 )

Met betrekking tot de verkoopkosten is een
passende correctie aangebracht om met de kosten
voor KTMC in verband met haar in de Gemeen

Korea.

schap gevestigde verbindingskantoren rekening te
houden .

(22)

Gelet op het door KTMC bij de ter plekke
verrichte controle voorgelegde bewijsmateriaal
inzake haar verkopen in de Gemeenschap van
wolfraamcarbide en gesmolten wolfraamcarbide,

Alle aangebrachte correcties zijn gebaseerd op bij
de controle ter plekke geverifieerd cijfermateriaal .
De vergelijkingen zijn in het stadium af-fabriek
verricht, en per transactie.

was de Commissie van oordeel dat ten behoeve van

het huidige onderzoek de cijfers betreffende de
werkelijke leveringen van KTMC in de Gemeen
schap gedurende 1984 tot en met 1987 en de eerste
negen maanden van 1988 moesten gelden, in plaats

2. Volksrepubliek China

(23)

Voor een vergelijking van de normale waarde met
de prijs bij uitvoer heeft de Commissie rekening
gehouden met verschillen die op de prijsvergelijk
baarheid van invloed kunnen zijn.
De normale waarde was namelijk vastgesteld in het
stadium af-fabriek, terwijl de prijs bij uitvoer die uit
de door Eurostat bekendgemaakte gemiddelde prijs
(cif, grens Gemeenschap) voortvloeide, kosten
omvatte die tussen het vertrek vanaf de Chinese

fabrieken en de binnenkomst van de goederen in
de Gemeenschap zijn gemaakt.
Met het oog hierop zijn bij gebrek aan mede
werking door zowel de Chinese exporteurs en
producenten als de communautaire importeurs, de
noodzakelijke aanpassingen, met name betrekking
hebbende op de kosten van de zeevracht, verzeke
ring, lading en lossing, en op de verkoopkosten, op
basis van de gedurende het onderzoek met betrek

In antwoord op de vragenlijst had KTMC cijfers
verstrekt met betrekking tot de omvang van haar
verkopen in de Gemeenschap van wolfraamcarbide
en gesmolten wolfraamcarbide, die iets hoger lagen
dan die met betrekking tot de door Eurostat
bekendgemaakte invoer van oorsprong uit Zuid

van de in de klacht vermelde, door Eurostat

bekendgemaakte cijfers.
(28)

Zo bleek het dat de invoer van de betrokken
produkten van oorsprong uit Zuid-Korea, na in
1986 te zijn gestegen tot 257 metrieke ton (Ml),

gedurende het referentietijdvak was teruggevallen
tot 126 MT, dit wil zegen tot een niveau dat op
jaarbasis lager is dan het in de loop van elk jaar van
de periode 1985-1987 behaalde niveau.
Wat het marktaandeel van de Zuidkoreaanse invoer

van de betrokken produkten betreft was de
Commissie van oordeel dat dit moest worden

gezien in het licht van de totale hoeveelheden
waarop transacties binnen de Gemeenschap betrek
king hadden (dit wil zeggen door de verkopen van
de communautaire producenten en de totale invoer
van oorsprong uit derde landen samen te voegen).
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prijsverschil voor de Zuidkoreaanse exporteur,
KTMC, tot 3,73 % beperkt.

Op deze basis blijkt de invoer van oorsprong uit
Zuid-Korea, die in 1984 6,6 % uitmaakte en in
1 986 9,4 % heeft bereikt, thans tot 5,7 % te zijn
teruggevallen.

3. Andere economische factoren van belang

a) Produktie

b) Volksrepubliek China
(29)

Op grond van de door Eurostat bekendgemaakte
cijfers, de beste informatie die in het geval van

(34)

China beschikbaar is, is de Chinese invoer sterk

gestegen, van 7 MT in 1984 tot 100 MT in 1987 en
117 MT gedurende het referentietijdvak.

produktie in 1985 101 bereikt, in 1986 100, in
1987 83 en gedurende het referentietijdvak 96. Uit
deze gegevens blijkt een licht herstel van de
produktie in de Gemeenschap in 1988 ten opzichte
van het daaraan voorafgaande jaar, zonder dat dit de
produktie op het peil van 1984-1986 heeft terugge

steeg deze invoer, die in 1984 0,29 % bedroeg, in
1987 tot 3,9 % terwijl hij gedurende het referentie
tijdvak 5,3 % bereikte.

bracht.

b) Bezettingsgraad

c) Andere leverende derde landen
De invoer van oorsprong uit andere derde landen is
in de jaren 1984-1988 stabiel gebleven (deze hand
haafde zich op ongeveer 1 200 MT als jaargemid
delde).

(35)

In de loop van 1984-1988 heeft de Zuidkoreaanse
exporteur zijn verkoopprijzen in de Gemeenschap

(36)

met 1,7 % verlaagd, hetgeen ten opzichte van de
algemene tendens tot daling van de invoerprijzen
van wolfraamcarbide en gesmolten wolfraamcarbide
in deze jaren die tot 1 6,5 % ging, een beperkte
verlaging betekent.
(32)

(33)

Berekend op basis van de werkelijk beschikbare
capaciteit in de loop van elk jaar van de periode
1984-1987 en gedurende het referentietijdvak, is de
bezettingsgraad van de capaciteit van de produ
centen binnen de Gemeenschap tussen 1984 en

De Commissie heeft de verklaring voor deze
betrekkelijke verbetering van de bezettingsgraad
van de producenten binnen de Gemeenschap gedu
rende het referentietijdvak nader onderzocht en zij
heeft vastgesteld dat deze met een stijging van hun
zogenaamde „conversies-activiteiten overeenkwam.
Deze activiteiten berusten op dienstencontracten
uit hoofde waarvan de producenten binnen de
Gemeenschap de aan een klant toebehorende
grondstof tot wolfraamcarbide verwerken.
<

In de jaren 1984-1988 hebben de exporteurs van de
Volksrepubliek China, te zamen genomen, hun
verkoopprijzen in de Gemeenschap met meer dan
41 % verlaagd.

De Commissie heeft vastgesteld dat deze activi
teiten

Met betrekking tot de verschillen tussen de prijzen
bij verkoop in de Gemeenschap voor wolfraamcar
bide en gesmolten wolfraamcarbide uit de Volksre
publiek China en de Republiek Korea enerzijds, en
die van de producenten uit de Gemeenschap
anderzijds, is de Commissie overgegaan tot vergelij
king van de gemiddelde prijs van de uit China
ingevoerde produkten en de gewogen gemiddelde
verkoopprijs van de uit Zuid-Korea ingevoerde
produkten (in het stadium franco grens Gemeen
schap, ingeklaard) met de gewogen gemiddelde
verkoopprijs, vervoerkosten uitgezonderd, van de
door de producenten van binnen de Gemeenschap,
verkochte produkten.
Uit deze vergelijking bleek het de Commissie dat
de producenten binnen de Gemeenschap niet in
staat waren geweest de marktprijzen van de
Chinese exporteurs te volgen, en dat bijgevolg
gedurende het referentietijdvak de prijsverschillen
voor de exporteurs van de Volksrepubliek China
35,34 % hadden bereikt. Daartegenover bleef het

^

1987 gedaald van 81 tot 62 % , en in de eerste
negen maanden van 1988 tot 76 % gestegen.

2. Prijzen

(31 )

De Commissie heeft vastgesteld dat de produktie in
de Gemeenschap van wolfraamcarbide en
gesmolten wolfraamcarbide de volgende ontwikke
ling te zien heeft gegeven : wanneer als grondslag

de index *1984 = 100 wordt genomen, heeft deze

In termen van marktaandeel, beoordeeld volgens de
in voorgaande overweging aangeduide grondslagen,

(30)
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met

het

bestaan

van

voorraden

erts/

concentraat van wolfraam, over het algemeen uit
China, door bepaalde ondernemers aangekocht en
ingeklaard, verband hielden en dat zij met de voor
naamste

activiteit van

de

betrokken

onderne

mingen niets te maken hadden.

De Commissie was daarom van mening dat de
betrekkelijke verbetering van de bezettingsgraad
van de capaciteit van de producenten binnen de
Gemeenschap in het referentietijdvak geen werke
lijke en duurzame positieve ontwikkeling bete
kende en aan de deugdelijkheid van de ten aanzien
van 1984-1987 bereikte vaststellingen geen afbreuk
deed.

c) Voorraden
(37)

De Commissie heeft vastgesteld dat de voorraden

in de jaren 1984-1988 licht waren gestegen. Terwijl
zij in 1984 namelijk slechts zes weken produktie
uitmaakten, kwamen zij overeen met twee maanden
produktie in het referentietijdvak.
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d) Verkopen
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antwoord op de vragenlijst, verklaard dat de invoer
van China en die van Zuid-Korea niet cumulatief

(38)

De verkopen van de producenten van binnen de
Gemeenschap op de markt van de Gemeenschap
zijn vanaf 1984 verminderd en hebben hun laagste
niveau in 1987 bereikt. Gedurende het referentie

tijdvak vertoonden

zij

in verband

e) Marktaandeel
Berekend op dezelfde grondslagen als die vöor de
Volksrepubliek China en de Republiek Korea, is
het marktaandeel van de producenten van binnen
de Gemeenschap gedaald, van 51 % in 1984 tot
43,6 % in 1987 en vervolgens in de eerste negen
maanden van 1988 tot 46,9 % gestegen, terwijl de
omvang van de transacties met betrekking tot
wolfraamcarbide in de Gemeenschap, na schomme
lingen tussen 1984 en 1987, gedurende het referen
tietijdvak ten opzichte van het voorafgaande jaar is
toegenomen .

f) Prijzen
(40)

De producenten binnen de Gemeenschap waren
niet in staat de marktprijzen van de Chinese expor
teurs van wolfraamcarbide te volgen. Zij zagen hun
marktaandeel daarom verminderen en hebben de

grens bereikt van hun weerstandsvermogen tegen
de door de Chinese leveranciers uitgeoefende druk
op de prijzen . In dit verband bleef de producenten
van binnen de Gemeenschap geen andere keuze
dan marktaandelen te blijven verliezen of hun
prijzen te verlagen, met alle daaruit voortvloeiende

risico's, zowel in het ene als het andere geval, wat
hun rentabiliteit en op langere duur hun levensvat
baarheid betrof.

g) Winsten

(41 )

De Commissie heeft vastgesteld dat de financiële
resultaten van de producenten binnen de
Gemeenschap in de jaren 1986-1987 waren
verslechterd en gedurende het referentietijdvak ten
dele waren verbeterd. In dit verband past de opmer
king in overweging 36 ten aanzien van hun conver
sie-activiteiten eveneens in de context van de
financiële resultaten .

De Commissie heeft namelijk kunnen vaststellen
dat de hoofdmoot van de winsten (of de beperking
van de verliezen) van de produktie binnen de
Gemeenschap afkomstig was van het goed renderen
van de conversie-activiteiten .

4. Mogelijkheid van cumulatie
(42)

was .

met het

aantrekken van de markt een licht herstel .

(39)

mochten worden gezien doch afzonderlijk moesten
-worden beschouwd. De Commissie heeft daarop
gepoogd te bepalen of een cumulatie aan de orde

Voor het bepalen van de invloed van de invoer
tegen dumpingprijzen op de produktie van de
Gemeenschap, is de Commissie de gevolgen nage
gaan van alle invoer met dumping, van oorsprong
uit de twee bij het onderhavige onderzoek
betrokken landen .

De exporteur van wolfraamcarbide en gesmolten
wolfraamcarbide van de Republiek Korea, KTMC,
had in een afzonderlijk memorandum, naast zijn

Hiertoe en bij gebreke van opvallende verschillen
die de vergelijkbaarheid van de Chinese en Zuid
koreaanse produkten zouden kunnen beïnvloeden,
is de Commissie nagegaan in welke mate de
betrokken invoer aan de belangrijke schade die
door de Gemeenschap is geleden, had bijgedragen.
Dit onderzoek betrof de omvang van de betrokken
invoer, de respectieve marktaandelen van de

Chinese en Zuidkoreaanse exporteurs, de neiging
tot toeneming of vermindering van genoemde
marktaandelen en het Chinese en Zuidkoreaanse

beleid inzake prijsvorming.

Met betrekking tot de ingevoerde hoeveelheden en
de marktaandelen heeft de Commissie vastgesteld
dat deze gedurende het referentietijdvak vergelijk
baar waren .

Toch heeft de Commissie moeten toegeven dat
deze gegevens in feite met volstrekt tegenoverge
stelde tendensen overeenkwamen. Terwijl de
Chinese invoer van 1986 tot 1987 namelijk werd
verdrievoudigd, en van 1987 tot 1988 opnieuw met
meer dan 80 % steeg, is de Zuidkoreaanse invoer
van 1985 tot 1987 stabiel gebleven en van 1987 tot
1988 met ongeveer 20 % afgenomen.

De Commissie heeft tevens vastgesteld dat de
Chinese exporteurs van 1986 tot 1987 hun markt
aandeel met de factor 3,4 hadden uitgebreid en dat
dit van 1987 tot 1988 met meer dan 35 % was

toegenomen, terwijl de Zuidkoreaanse exporteur
tussen 1987 en het referentietijdvak meer dan
40 % van zijn marktaandeel had verloren. Verge
leken met de gegevens van 1985 komt voor de
Zuidkoreaanse exporteur uit de cijfers van het refe
rentietijdvak (herleid op jaarbasis) een verlies aan
marktaandeel van meer dan 30 % naar voren,

hetgeen betekent dat het verlies voor KTMC met
een sinds verscheidene jaren bereikt marktaandeel
overeenkomt.

Wat het prijsbeleid aangaat, in overweging 33 nader
uiteengezet, heeft de Commissie zeer duidelijke
verschillen waargenomen :

-— enerzijds met betrekking tot het prijshoudend
gedrag tussen 1984 en 1988, aangezien de
verkoopprijzen in de Gemeenschap van de
Zuidkoreaanse exporteur vrijwel gelijk zijn
gebleven terwijl die van de Chinese exporteurs
duidelijk zijn gedaald ;
— anderzijds met betrekking tot de onderbie
dingen gedurende het referentietijdvak, aange
zien het prijsverschil dat aan de Zuidkoreaanse
exporteur was toe te rekenen gemiddeld 3,5 %
bedroeg en dus betrekkelijk gering was, terwijl
dat van de Chinese exporteurs te zamen
genomen op meer dan 35 % uitkwam .
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ding ten opzichte van de prijzen van de

Dientengevolge was de Commissie van oordeel dat
vanwege het niveau van de prijzen de Chinese en
de Zuidkoreaanse produkten niet konden worden

produktie in de Gemeenschap te zien gaven ;
— het

beschouwd als met elkaar in concurrentie staande

verbruik

van

wolfraamcarbide

in

de

Gemeenschap, na schommelingen tussen 1984
en 1987, gedurende het referentietijdvak ten
opzichte van het daaraan voorafgaande jaar was

en dat derhalve de markstrategieën van de Chinese
exporteur en van de Zuidkoreaanse exporteur
onderling verschilden.

gestegen.

Om alle voornoemde redenen was de Commissie

Onder deze omstandigheden is de Commissie van

van oordeel dat er aanleiding bestond voor een
afzonderlijke beoordeling van de schade die door
de invoer van wolfraamcarbide en gesmolten
wolfraamcarbide uit de Volksrepubliek China ener
zijds, en uit de Republiek Korea anderzijds, aan de
produktie van de Gemeenschap is berokkend.

produktie niet is toe te schrijven aan deze leveran
ciers, die weliswaar reeds verscheidene jaren een
aanzienlijk deel van de Gemeenschapsmarkt in
handen hebben doch volgens de beschikbare gege
vens niet tot oneerlijke handelspraktijken leken te

5. Causaliteit en andere factoren

behouden .

oordeel dat de schade voor de communautaire

zijn overgegaan om genoemd marktaandeel te
I

(43)

De Commissie is de ontwikkeling nagegaan van de
omvang en de prijzen van de invoer tegen
dumpingprijzen (afzonderlijk voor de Volksrepu
bliek China en voor Zuidkorea) parallel met die
van de verkopen en het marktaandeel van de
producenten van binnen de Gemeenschap.

(45)

Aldus is vastgesteld dat de invoer tegen dumping
prijzen gedurende het referentietijdvak, zowel naar
hoeveelheid als naar marktaandeel, bijna uitsluitend

voor de Volksrepubliek China van voordeel is
geweest.

6. Gevolgtrekking
Waar het ging om wolfraamcarbide en gesmolten
wolfraamcarbide van oorsprong uit de Volksrepu
bliek China kon bij dit onderzoek worden vastge
steld dat de ontwikkeling van de Chinese invoer en
de verslechtering van de verkopen en de marktaan
delen van de producenten van binnen de
Gemeenschap gelijk opliepen .

(46)

Daarentegen bleek met betrekking tot de invoer
van de betrokken produkten van oorsprong uit de
Republiek Korea uit het onderzoek naar de ontwik
keling daarvan dat de prijzen relatief stabiel en de
onderbieding beperkt waren gebleven, en dat zowel
omvang als marktaandeel van deze invoer een
duidelijk dalende lijn vertoonden, waardoor het niet
mogelijk is hieraan een belangrijk aandeel in de
schade voor de communautaire bedrijfstak toe te
schrijven.

(44)

Op basis van de gedetailleerde gegevens in de over
wegingen 34 tot en met 41 is de Commissie tot het
oordeel gekomen dat de Chinese invoer tegen
dumpingprijzen, afzonderlijk genomen, aan de
desbetreffende producenten van de Gemeenschap
belangrijke schade had toegebracht. De invloed van
de Chinese invoer tegen dumpingprijzen is name
lijk in het bijzonder van belang geweest voor :
— de hoeveelheid verkopen, en het marktaandeel
van genoemde producenten ;
— de activiteit in de sector tussenprodukten van
wolfraam, aangezien deze invoer, die tot 1986
slechts gering was, zich vanaf 1987 een krach
tige toegang tot de markt van de Gemeenschap
heeft gebaand. Deze penetratie is in 1988 nog
sterker geworden en zou in de toekomst nog
een hoge vlucht kunnen nemen. Deze ontwik
keling kan, gezien de groeivoet van de uitvoer
naar de Gemeenschap van 1984 tot het referen
tietijdvak, en gezien de capaciteiten welke
volgens de gedurende het onderzoek verza
melde gegevens in de Volksrepubliek China

De Commissie is eveneens nagegaan of de schade
voor de bedrijfstak van de Gemeenschap door
andere factoren zoals de omvang en de prijs van de
invoer van oorsprong uit andere derde landen of
door inkrimping van de vraag was veroorzaakt.

beschikbaar waren, worden verwacht.

De Commissie heeft dienaangaande vastgesteld

(47)

dat :

— voor de andere derde landen (met name

Oostenrijk en de Verenigde Staten), traditionele
leveranciers

van

wolfraamcarbiden

aan

de

Gemeenschap, de omvang van de leveringen en
de marktaandelen in de loop van de jaren
1984-1988 stabiel waren gebleven ;
— de door de exporteurs van deze derde landen
gehanteerde prijzen bij hun verkopen in de
Gemeenschap, op basis van de beschikbare
cijfers niet als dumpingprijzen konden worden
aangemerkt en geen aanmerkelijke onderbie

Met betrekking tot de invoer van wolfraamcarbide
en gesmolten wolfraamcarbide van oorsprong uit de
Republiek Korea heeft de Commissie vastgesteld
dat deze niet is geschied op grond van krachtige
onderbiedingen ten opzichte van de prijzen van de
producenten van binnen de Gemeenschap en dat
het onderzoek naar de ontwikkeling ervan een zeer
duidelijk dalende lijn, zowel naar omvang als naar
marktaandeel, heeft uitgewezen.

De Commissie . is derhalve van mening dat deze
invoer geen belangrijke schade voor de betrokken
produktie in de Gemeenschap heeft veroorzaakt.
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(48)

stadium van de produktie gelegen bedrijfstakken,

Enkele verwerkende ondernemingen die van de
tussenprodukten van wolfraam, hoofdzakelijk in de
vorm van carbiden, gebruik maken, voor de
vervaardiging van onderdelen uit harde metalen
(voornamelijk snijgereedschap van gecementeerd
carbide, slijtvaste stukken en boorgereedschap)
hebben laten weten dat het niet in het belang van
de Gemeenschap zou zijn beschermende maatre
gelen te treffen .
De vertegenwoordigers van deze bedrijfstakken
hebben het argument naar voren gebracht dat
maatregelen inzake wolfraamcarbide en gesmolten
wolfraamcarbide, door een verhoging van de kost
prijs van deze produkten in de Gemeenschap en
dientengevolge die van de in een verdere fase van
het produktieproces van wolfraam gelegen produk
ten, hun concurrentievermogen zouden verminde

waarvan de Commissie zich zeer wel bewust is,

zouden moeten worden gecompenseerd door voor
delen die als gevolg van de handhaving van een
levensvatbare produktie van wolfraamcarbiden in
de Gemeenschap . worden geboden .

(51 )

De Commissie is tenslotte van mening dat niet
mag worden vergeten dat de gunstige prijzen
waarvan de kopers tot nu toe hebben geprofiteerd,
de vrucht zijn van oneerlijke handelspraktijken en
dat er geen enkele reden bestaat handhaving
daarvan te billijken ..

(52)

Al met al is de Commissie tot de slotsom gekomen
dat het belang van de Gemeenschap vergt dat
maatregelen worden genomen om de aanzienlijke
schade op te heffen die door de invoer van
wolfraamcarbide en gesmolten wolfraamcarbide van
oorsprong uit de Volksrepubliek China aan de
bedrijfstak van de Gemeenschap is berokkend.

ren .

(49)

Nr. L 83/43

Om te voorkomen dat gedurende het verdere
verloop van de procedure nog meer schade wordt
toegebracht, dienen deze maatregelen de vorm van
een voorlopig anti-dumpingrecht aan te nemen.

De Commissie vecht de geldigheid van dit argu
ment, gezien de vooruitzichten op korte termijn,
niet aan. Daarentegen is de Commissie van mening
dat in het argument geen rekening wordt gehouden
met de vooruitzichten op middellange en lange
termijn voor de gehele communautaire bedrijfstak

I. VOORLOPIG RECHT OP DE INVOER VAN
OORSPRONG UIT DE VOKSREPUBLIEK

voor wolfraam .

CHINA

Bij gebreke van maatregelen ter correctie van de
gevolgen van de Chinese invoer tegen dumping
prijzen, zullen de producenten van binnen de
Gemeenschap namelijk ertoe worden gebracht hun
produktie van wolfraamcarbiden te verlagen terwijl
deze produkten de laatste en dus gevoeligste
schakel van de keten van tussenprodukten van
wolfraam uitmaken. Deze inkrimping van hun
werkterrein zal een bedreiging vormen voor hun
totale activiteiten en dus ook voor hun voortbestaan

op lange termijn.

Terzelfder tijd zal de positie van de Chinese expor
teurs in dit bijzondere marktsegment steeds over
heersender worden, met alle te verwachten ongun
stige gevolgen voor het concurrentievermogen van
de producenten van binnen de Gemeenschap die
in een verder stadium van de produktie actief zijn
(in het bijzonder de producenten van onderdelen
uit harde metalen).
(50)

De Commissie stelt vast dat de anti
dumpingmaatregelen gewoonlijk ten doel hebben
verstoringen van de mededinging die aan oneerlijke
handelspraktijken te wijten zijn, te verhelpen en
daardoor op de markt van de Gemeenschap een
toestand van open en eerlijke mededinging, die in
de grond van de zaak in het algemeen belang van
de Gemeenschap is, te herstellen.

(53)

Voor de vaststelling van het voorlopige recht heeft
de Commissie rekening gehouden met de
dumpingmarges en met de hoogte van het voor de
opheffing van de schade noodzakelijke recht.

Hiertoe heeft zij de prijs bij invoer van wolfraam
carbide en gesmolten wolfraamcarbide van
oorsprong uit de Volksrepubliek China vergeleken
met de produktiekosten van de meest representa
tieve producent van de Gemeenschap, verhoogd
met een redelijke winstmarge .
De representatieve producent van de Gemeenschap
is gekozen door rekening te houden met de
omvang van de onderneming, de doelmatigheid
van de produktie-installaties alsook de algehele
produktiekosten .
De produktiekosten zijn vastgesteld door optelling
van, enerzijds, de kosten van het door deze produ
cent in de loop van het referentietijdvak aange
kochte erts/concentraat van wolfraam en, ander

zijds, zijn verwerkingskosten gedurende genoemde
periode.

Met betrekking tot de winstmarge werd het redelijk
geacht deze op 10 % van de produktiekosten vast
te stellen . Deze marge lijkt het minimumpercen
tage te zijn dat nodig is om eèn producent van
wolfraamcarbide en gesmolten wolfraamcarbide in

In het onderhavige geval zouden maatregelen tegen

staat te stellen een fabriek onder aanvaardbare tech

de

nische omstandigheden te laten voortwerken en
hem een opbrengstpercentage over het geïnves
teerde kapitaal te verschaffen dat in de buurt komt
van de gewoonlijk in die sector benodigde percen

Chinese

invoer

van

wolfraamcarbide

en

gesmolten wolfraamcarbide juist ten gevolge
hebben dat een dergelijke toestand op de markt
van de Gemeenschap wordt hersteld. De onge
makken op korte termijn voor de in een verder

tages .

De produktiekosten, verhoogd met genoemde
winstmarge, zijn vergeleken met de prijs bij uitvoer
franco grens Gemeenschap, verhoogd met de
kosten voor inklaring. Door deze vergelijking was
het mogelijk voor wolfraamcarbide en gesmolten
wolfraamcarbide van oorsprong uit de Volksrepu
bliek China de schadedrempel op 33 % van de
nettoprijs franco grens Gemeenschap vast te stellen.

De hoogte van het in te stellen anti-dumpingrecht
dient derhalve overeen te komen met het bedrag

dat nodig is om de schade op te heffen, welk
bedrag lager is dan de vastgestelde dumpingmarge.
J. BEËINDIGING VAN DE PROCEDURE TEN
OPZICHTE
VAN
DE
INVOER
VAN
OORSPRONG UIT DE REPUBLIEK KOREA

(54)

Gelet op de constateringen met betrekking tot de
schade die toe te rekenen is aan de invoer van

wolfraamcarbide en gesmolten wolfraamcarbide van
oorsprong uit de Republiek Korea, nader
omschreven in de overwegingen 27, 28, 31 , 33, 42,
43 en 47, is de Commissie van mening dat de
procedure zonder het heffen van beschermende
maatregelen moet worden beëindigd.

(55)

Door het Raadgevend Comité werden hiertegen
geen bezwaren opgeworpen.

(56)

De klager is in kennis gesteld van de belangrijkste
feiten en overwegingen op grond waarvan de

van oorsprong uit de Volksrepubliek China, wordt een
voorlopig anti-dumpingrecht ingesteld.
2. Het recht bedraagt 33 % van de nettoprijs, franco
grens Gemeenschap, van het produkt, niet ingeklaard.
De prijs franco grens Gemeenschap is netto indien de
werkelijke verkoopvoorwaarden betaling binnen dertig
dagen vanaf de datum van aankomst van de goederen in
het douanegebied van de Gemeenschap inhouden. De
prijs wordt voor elke maand dat later wordt betaald, met
1 % verhoogd.
3. De voor douanerechten van kracht zijnde bepa
lingen zijn van toepassing.

4. Het in het vrije verkeer brengen in de Gemeenschap
van de in lid 1 bedoelde produkten is afhankelijk van het
stellen van een zekerheid ten belope van het bedrag van
het voorlopige recht.
«i

Artikel 2

De anti-dumpingprocedure betreffende de invoer van
wolfraamcarbide en gesmolten wolfraamcarbide vallende
onder GN-code 2849 90 30, van oorsprong uit de Repu
bliek Korea, wordt hierbij beëindigd.

Commissie voornemens is de procedure met

Artikel 3

betrekking tot de invoer van oorsprong uit de
Republiek Korea te beëindigen en heeft de
gegrondheid daarvan niet aangevochten.

Onverminderd artikel 7, lid 4, punten b) en c), van Veror

K. SLOTBEPALINGEN

(57)
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Nr. L 83/44

In het belang van een goed beheer dient een rede
lijke tijdslimiet te worden vastgesteld waarbinnen
de betrokken partijen hun standpunt schriftelijk
kenbaar kunnen maken en kunnen verzoeken door

de Commissie te worden gehoord,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

dening (EEG) nr. 2423/88 mogen de betrokken partijen
binnen een maand na de inwerkingtreding van deze
verordening hun standpunt schriftelijk kenbaar maken en
verzoeken door de Commissie te worden gehoord.
Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Onverminderd de artikelen 11 , 12 en 14 van Verordening

Artikel 1

1.

Op de invoer van wolfraamcarbide en gesmolten

wolfraamcarbide, vallende onder GN-code 2849 90 30,

(EEG) nr. 2423/88 is deze verordening van toepassing
voor een tijdvak van vier maanden of tot het tijdstip
waarop de Raad vóór het verstrijken van deze periode
definitieve maatregelen vaststelt.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 26 maart 1990.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter
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VERORDENING (EEG) Nr. 764/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3993/89 met betrekking tot de openstel
ling van een permanente openbare inschrijving voor verkoop op de interne
markt van 150 000 ton gerst in het bezit van het interventiebureau van het Vere
nigd Koninkrijk
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 178/90 0, op een
later tijdstip moet worden vastgesteld ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 201 /90 (2), inzonderheid op

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

artikel 7, lid 6,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1836/82 van de
Commissie van 7 juli 1982 tot vaststelling van de proce
dure en de voorwaarden voor de verkoop van graan door
de interventiebureaus (3), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2418/87 (4),

Overwegende dat de laatste deelinschrijving als bedoeld in
Verordening (EEG) nr. 3993/89 van de Commissie (5),

Artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3993/89 wordt
gelezen :
„2. Voor de laatste deelinschrijving verstrijkt de
termijn van indiening op 29 mei 1990 ".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
,

(')
(2)
O
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
22 van 27. 1 . 1990, blz. 7.
202 van 9 . 7. 1982, blz. 23.
223 van 11 . 8 . 1987, blz. 5.
380 van 29 . 12. 1989, blz. 48 .

Lid van de Commissie

(«) PB nr. L 21 van 26. 1 . 1990, blz. 29.
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Nr. L 83/46

VERORDENING (EEG) Nr. 765/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 350/90 ten einde de hoeveelheid waarop
de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van durum tarwe uit
Italiaanse interventievoorraden betrekking heeft, tot 97 000 ton te verhogen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

de gebieden en de opgeslagen hoeveelheden ; dat daartoe
bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 350/90 moet worden
aangepast ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 201 /90 (2), inzonderheid op
artikel 7, lid 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1836/82 van de
Commissie van 7 juli 1982 tot vaststelling van de proce
dure en de voorwaarden voor de verkoop van graan door
de interventiebureaus (3), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2418/87 (4),

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 350/90 van
de Commissie (*) een permanente openbare inschrijving is
opengesteld voor de uitvoer van 67 000 ton durum tarwe
in het bezit van het Italiaanse interventiebureau ; dat Italië

de Commissie op 22 maart 1990 ervan in kennis heeft
gesteld dat het Italiaanse interventiebureau voornemens is

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 350/90 wordt gele
zen :

„Artikel 2

1 . De inschrijving heeft betrekking op een
hoeveelheid van ten hoogste 97 000 ton durum tarwe
voor uitvoer naar alle derde landen.

2. De gebieden waarin de 97 000 ton durum tarwe
is opgeslagen, zijn vermeld in bijlage I ".

de hoeveelheid waarvoor de inschrijving voor uitvoer
wordt gehouden, met 30 000 ton te verhogen ; dat de
totale hoeveelheid waarop de permanente openbare
inschrijving voor de uitvoer van durum tarwe uit Itali
aanse interventievoorraden betrekking heeft, tot 97 000
ton moet worden verhoogd ;

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 350/90 wordt
vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Overwegende dat het wegens de verhoging van de
hoeveelheid waarop de inschrijving betrekking heeft,
nodig is wijzigingen aan te brengen in de lijst betreffende

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Artikel 2

Artikel 3

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(«)
O

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz. !.
22 van 27. 1 . 1990, blz. 7.
202 van 9. 7. 1982, blz. 23.
223 van 11 . 8 . 1987, blz. 5.
38 van 10. 2. 1990, blz. 27.

>
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BIJLAGE
„BIJLAGE I
(tn ton)

Plaats van opslag

Bologna
Firenze

Foggia
Bari

Matera
Potenza

Hoeveelheid

100

100
3 340
17 327

5 000
19 740

Messina

392

Palermo

6444

Trapani
Caltanissetta

3 223
17 477

Siracusa

1 000

Ferrara

9 000

Macerata
Teramo

10 093

2997»

Nr. L 83/47
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Nr. L 83/48

VERORDENING (EEG) Nr. 766/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 177/90 ten einde de hoeveelheid waarop
de permanente openbare inschrijving voor de verkoop van zachte tarwe uit de
voorraden van het interventiebureau van het Verenigd Koninkrijk betrekking
heeft, tot 90 000 ton te verhogen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

markt, te verhogen tot 90 000 ton en de laatste deelin

GEMEENSCHAPPEN,

schrijving op een later tijdstip vast te stellen ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Overwegende dat de in deze verordening vastgestelde
maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van
het Comité van beheer voor granen,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 201 /90 (2), en met name
op artikel 7, lid 6,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1836/82 van de
Commissie van 7 juli 1982 tot vaststelling van de proce

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

dure en de voorwaarden voor de verkoop van granen door
de interventiebureaus (3), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 241 8/87 (4),

Verordening (EEG) nr. 177/90 wordt als volgt gewijzigd :

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 177/90 van
de Commissie (*) een permanente openbare inschrijving is
opengesteld voor de verkoop van 45 000 ton zachte tarwe

2. Artikel 2, lid 2, wordt gelezen :
„2. Voor de laatste deelinschrijving verstrijkt de
termijn van indiening op 29 mei 1990 ".

uit de voorraden van het interventiebureau van het Vere

nigd Koninkrijk ;

Overwegende dat het, in verband met de huidige marktsi
tuatie, aangewezen is de hoeveelheid zachte tarwe uit de
voorraden van het interventiebureau van het Verenigd
Koninkrijk die te koop wordt aangeboden op de interne

1 . In artikel 1 wordt „45 000 ton" vervangen door „90 000
ton".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
O PB nr. L 22 van 27. 1 . 1990, blz. 7.
(3) PB nr. L 202 van 9. 7. 1982, blz. 23.

(<) 'PB nr. L 223 van 11 . 8. 1987, blz. 5.

O PB nr. L 21 van 26. 1 . 1990, blz. 28 .
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Nr. L 83/49

VERORDENING (EEG) Nr. 767/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

worden bepaald met inachtneming van de toegepaste prij
zen, die met het oog op de uitvoer het gunstigst blijken te
zijn ; dat bij de bepaling van de prijzen in de internatio
nale handel met name rekening wordt gehouden met :

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

a) de prijzen die op de markten in derde landen worden

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelprodukten ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3879/89 (2),
inzonderheid op artikel 17, lid 5,

b) de gunstigste prijzen bij invoer in de derde landen van
bestemming uit andere derde landen,
c) de producentenprijzen die in de uitvoerende derde
landen worden geconstateerd en, in voorkomend geval,
met inachtneming van de subsidies die door deze
landen worden toegekend,
d) de aanbiedingsprijzen franco grens van de Gemeen
schap ;

Gezien het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat krachtens artikel 17 van Verordening
(EEG) nr. 804/68 het verschil tussen de in de internatio
nale handel geldende prijzen van de produkten als
bedoeld in artikel 1 van genoemde verordening en de
prijzen van deze produkten in de Gemeenschap over
brugd kan worden door een restitutie bij de uitvoer ;
Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr. 876/68
van de Raad van 28 juni 1968 tot vaststelling van de alge
mene voorschriften betreffende de toekenning van de
restituties bij de uitvoer en de criteria voor de vaststelling
van het bedrag van de restitutie in de sector melk en
zuivelprodukten (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1344/86 (4), de restituties voor de produkten als
bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68,
die als zodanig worden uitgevoerd, moeten worden vastge
steld rekening houdend met :
— de situatie en de verwachte ontwikkeling op de markt
van de Gemeenschap met betrekking tot de prijzen
voor melk en zuivelprodukten en de beschikbare
hoeveelheden, evenals met de prijzen voor melk en
zuivelprodukten in de internationale handel,
— de afzetkosten en de meest gunstige vervoerkosten,
berekend vanaf de markten van de Gemeenschap tot
aan de havens of andere plaatsen van uitvoer van de
Gemeenschap, evenals met de aanvoerkosten tot aan
de landen van bestemming,
— de doelstellingen van de gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelprodukten,
zijnde het verzekeren van een evenwichtige en een
natuurlijke ontwikkeling van de prijzen en het
handelsverkeer op deze markten,
— het belang dat erin gelegen is om verstoringen op de
markt van de Gemeenschap te voorkomen,
— het economisch aspect van de beoogde uitvoer ;

Overwegende dat krachtens artikel 3, lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 876/68 de prijzen in de Gemeenschap
(')
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148
378
155
119

van
van
van
van

28 . 6. 1968, blz. 13.
27. 12. 1989, blz. 1 .
3. 7. 1968, blz. 1 .
8 . 5 . 1986, blz. 36.

toegepast,

Overwegende dat krachtens artikel 4 van Verordening
(EEG) nr. 876/68 de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten het noodzakelijk
kunnen maken dat voor de produkten als bedoeld in
artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68 naar gelang
van hun bestemming een verschillend restitutiebedrag
wordt vastgesteld ;
Overwegende dat artikel 5, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 876/68 erin voorziet dat de lijst van produkten waar
voor een restitutie wordt verleend bij uitvoer, en het
bedrag van deze restitutie ten minste eenmaal per vier
weken worden vastgesteld ; dat echter het bedrag van de
restitutie gedurende meer dan vier weken op hetzelfde
niveau gehandhaafd kan blijven ;

Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 1098/68 van de Commissie van 27 juli 1968 tot
vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de resti
tuties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten 0,
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 222/
88 (*), de verleende restitutie voor zuivelprodukten met
toegevoegde suiker gelijk is aan de som van twee
elementen waarvan het ene dient om rekening te houden
met de hoeveelheid zuivelprodukten en het andere om
rekening te houden met de hoeveelheid toegevoegde
saccharose ; dat dit laatste element echter alleen in

aanmerking wordt genomen, wanneer de toegevoegde
saccharose van in de Gemeenschap geoogste suikerbieten
of van in de Gemeenschap geoogst suikerriet is vervaar
digd ; dat voor de produkten van de GN-codes ex
0402 99 1 1 , ex 0402 99 19, ex 0404 90 51 , ex 0404 90 53,

ex 0404 90 91 en ex 0404 90 93, met een vetgehalte van
9,5 gewichtspercenten of minder en een gehalte aan niet
vette, van melk afkomstige droge stof van 1 5 gewichtsper
centen of meer, het eerstgenoemde element wordt vastge
steld voor 1 00 kg van het gehele produkt ; dat dit element
(*) PB nr. L 184 van 29. 7. 1968, blz. 10.

¥) PB nr. L 28 van 1 . 2. 1988, blz. 1 .
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voor de andere produkten met toegevoegde suiker van de

(EEG) nr. 222/88, aanvullende bepalingen zijn ingesteld

GN-codes 0402 en 0404 wordt berekend door het basis

inzake de toekenning van de restituties in geval van
wijziging van het verkoopseizoen ; dat deze bepalingen
voorzien in de mogelijkheid de restituties naar gelang van
de datum waarop de produkten zijn vervaardigd te diffe

bedrag te vermenigvuldigen met het gehalte aan zuivel
produkten van het betrokken produkt ; dat dit basisbedrag
gelijk is aan de vast te stellen restitutie voor 1 kg zuivel
produkten in het gehele produkt ;
Overwegende dat het tweede element wordt berekend
door het basisbedrag van de restitutie die op de dag van
uitvoer geldt voor de produkten als bedoeld in artikel 1 ,
lid 1 , onder d), van Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de
Raad van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector suiker ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1069/89 (2), te verme
nigvuldigen met het saccharosegehalte van het produkt ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van restituties te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror

dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 636/87 (4),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald

rentiëren ;

Overwegende dat voor de berekening van het restitutiebe
drag voor smeltkaas moet worden bepaald dat de even
tueel toegevoegde hoeveelheid aan caseïne en/of caseï
naten niet in aanmerking genomen wordt ;
Overwegende dat de toepassing van deze regels op de
huidige marktsituatie in de zuivelsector, in het bijzonder
op de prijzen van deze produkten in de Gemeenschap en
op de wereldmarkt, leidt tot het vaststellen van de resti
tutie voor de produkten op de bedragen aangegeven in de
bijlage ;
Overwegende dat krachtens artikel 275 van de Toetre
dingsakte restituties bij uitvoer naar Portugal verleend
kunnen worden ; dat op grond van het onderzoek van de
situatie en het prijspeil geen restitutie bij uitvoer naar

Portugal dient te worden vastgesteld ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

moment van 2,25 % ,

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden
gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

heden gedurende een bepaald tijdvak ten opzichte van
de munteenheden van de Gemeenschap bedoeld in
het vorige streepje, en bovengenoemde coëfficiënt,
aan te houden ;

Overwegende dat de hoogte van de restitutie voor kazen
wordt berekend voor produkten die zijn bestemd voor
onmiddellijke consumptie ; dat de korsten en het afval
van de kaas geen produkten zijn die aan deze bestemming
beantwoorden ; dat het, om iedere onduidelijkheid in de
opvatting te vermijden, nodig is te preciseren dat voor
kaas met een waarde franco grens van minder dan 140
ecu/ 100 kg geen restitutie wordt verleend ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 896/84 van
de Commissie (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening

Artikel 1

1 . De restituties bedoeld in artikel 17 van Verordening
(EEG) nr. 804/68 worden voor de produkten in ongewij
zigde staat vastgesteld op de bedragen als aangegeven in
de bijlage.
2.

Voor

de

uitvoer

naar

zone

E

wordt voor de

produkten van de GN-codes 0401 , 0402, 0403, 0404, 0405
en 2309 geen restitutie vastgesteld.
3. Voor de uitvoer naar Portugal met inbegrip van de
Azoren en Madeira wordt voor melk en zuivelprodukten
als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68 ,
geen restitutie vastgesteld.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 maart 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(<)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177
114
164
153

van
van
van
van

1 . 7. 1981 , blz. 4.
27. 4. 1989, blz. 1 .
24. 6. 1985, blz. 1 .
13. 6. 1987, blz. 1 .

4 PB nr. L 91 van 1 . 4. 1984, blz. 71 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 maart 1990 tot vaststelling van de restituties
bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten
(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

0401 10 10 000

Bestemming (")

I

0401 10 90 000
0401 20 11 100 .
0401 20 11 500
0401 20 19 100
0401 20 19 500

0401 20 91 100
0401 20 91 500
0401 20 99 100
0401 20 99 500

0401 30 11 100
0401 30 11 400

0401 30 11 700
0401 30 19 100
0401 30 19 400
0401 30 19 700
0401 30 31 100

0401 30 31 400

0401 30 31 700
0401 30 39 100
0401 30 39 400

0401 30 39 700

0401.30 91 100
0401 30 91 400
0401 30 91 700

0401 30 99 100
0401 30 99 400

0401 30 99 700
0402 10 11 000

0402 10 19 000
0402 10 91 000
0402 10 99 000
0402 21 11 200
0402 21 1 1 300

0402 21 11 500
0402 21 11 900
0402 21 17 000

Il

0402 21 19 900
0402 21 91 100
0402 21 91 200

0402 21 91 300
0402 21 91 400

Il
Il
Il
Il

0402 21 91 500
0402 21 91 600

0402 21 91 700
0402 21 91 900
0402 21 99 100

4,55
4,55

I
l
I
I
I
l
l
l
I
I
l
l
l
l
l
l
l
l
I
l
I
l
l
l
I
l
Il
Il
II
l
l
l
II
l
II

0402 21 19 300

0402 21 19 500

Bedrag van de restitutie

Il

4,55
7,63

4,55
7,63
10,51
12,44
10,51
12,44
16,29
25,72
39,20
16,29
25,72
39,20
46,90
73,85
81,55
46,90
73,85
81,55
93,10
137,37
■ 160,47
93,10
137,37
160,47
50,00
50,00
0,5000
0,5000
50,00
86,71
92,17
100,00
50,00
86,71
92,17
100,00
100,83
101,62
103,07
111,43
114,29
125,18
131,75
139,03
100,83

Nr. L 83/52
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(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Bestemming (")

Produktcode

0402 21 99 200
0402 21 99 300

\

0402 21 99 400
0402 21 99 500

0402 21 99 600
0402 21 99 700

0402 21 99 900

l

0402 29 15 200

0402 29 15 300
0402 29 15 500
0402 29 15 900

0402 29*19 200
0402 29 19 300

0402 29 19 500

\
\
\

0402 29 19 900

0402 29 91 100
0402 29 91 500
0402 29 99 100

0402 29 99 500
0402 91 11 110
0402 91 11 120

0402 91 11 310

I
\

0402 91 19 110

\
\

0402 91 19 120
0402 91 19 310
0402 91 19 350
0402 91 19 370

l
\

0402 91 31 100
0402 91 31 300
0402 91 39 100
0402 91 39 300
0402 91 51 000

\
\
\
I

0402 91 59 000

0402 91 91 000
0402 91 99 000
0402 99 11 110

l
\

0402 99 11 130
0402 99 11 150
0402 99 11 310

I

0402 99 11 330
0402 99 1 1 350

0402 99 19 110
0402 99 19 130
0402 99 19 150
0402 99 19 310

Il

0402 99 19 330
0402 99 19 350
0402 99 31 110
0402 99 31 150
0402 99 31 300

l

0402 99 31 500
0402 99 39 110
0402 99 39 150
0402 99 39 300

101,62
103,07
111,43
114,29
125,18
131,75
139,03
0,5000
0,8671
0,9217
1,0000
0,5000
0,8671
0,9217
1,0000
1,0083
1,1143
1,0083
1,1143
4,55
10,51
17,83
22,30

0402 91 11 350
0402 91 11 370

Bedrag van de restitutie

I

27,65
4,55
10,51
17,83
22,30
27,65
21,87
32,67
21,87
32,67
25,72
25,72
93,10
93,10
0,0455
0,1051
0,1796
20,57
25,13
34,08
0,0455
0,1051
0,1796
20,57
25,13
34,08
0,2380
35,55
0,4690
0,8155
0,2380
35,55
0,4690
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(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

Bestemming f)

0402 99 39 500

0,8155

0402 99 91 000

0,9310
0,9310
4,55
7,63
10,51
16,29
0,0455
0,0763
0,1051
0,1629
50,00

0402 99 99 000

0403 10 11 100
0403 10 11 300

\

0403 10 13 000
0403 10 19 000

0403 10 31 100
0403 10 31 300

0403 10 33 000
0403 10 39 000
0403 90 1 1 000

0403 90 13 000

0403 90 19 000

50,00

I

100,83

0403 90 31 000

0,5000

0403 90 33 000

0,5000

0403 90 39 000

1,0083

0403 90 51 100

4,55

7,63

0403 90 51 300
0403 90 53 000

l

10,51

0403 90 59 110

16,29

0403 90 59 140

25,72

0403 90 59 170

\

0403 90 59 310
0403 90 59 370
0403 90 59 510

l

93,10
137,37

l

160,47

0403 90 59 540
0403 90 59 570

0403 90 61 100

0,0455
0,0763

0403 90 61 300

0403 90 63 000
0403 90 69 000
0404 90 11 100

39,20

46,90
73,85
81,55

0403 90 59 340

ll
Il
|\

0,1051
0,1629
50,00

0404 90 11 910

4,55

0404 90 1 1 950

17,83

0404 90 13 120

0404 90 13 130
0404 90 13 140

li
Il
Il

0404 90 13 150

0404 90 13 .911
0404 90 13 913
0404 90 13 915
0404 90 13 917

0404 90 13 919
0404 90 13 931
0404 90 13 933

,

Bedrag van de restitutie

0404 90 13 935
0404 90 13 937

50,00

86,71

92,17
100,00

ll
ll
ll
\\
ll
\\
ll
||
li

4,55
10,51
16,29
25,72
39,20

17,83
22,30
27,65
32,67

0404 90 19 110

34,19
100,83

0404 90 19 115

101,62

0404 90 13 939

0404 90 19 120

0404 90 19 130
0404 90 19 135

l

103,07
111,43
114,29

Nr. L 83/54
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(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Bestemming (*)

Produktcode

Bedrag van de restitutie

0404 90 19 150

125,18

0404 90 19 160

131,75

0404 90 19 180

0404 90 1 9 900
0404 90 31 100

0404 90 31 910
0404 90 31 950

0404 90 33 120
0404 90 33 130
0404 90 33 140

0404 90 33 150
0404 90 33 911

0404 90 33 913
0404 90 33 915

0404 90 33 917

\
\
ll
\
\
l .\
ll
Il
\
\
l
II
Il

0404 90 33 919
0404 90 33 931
0404 90 33 933
0404 90 33 935

I
\
\

0404 90 33 937

0404 90 39 115
0404 90 39 120
0404 90 39 130

ll
\
\
\

0404 90 39 150
0404 90 39 900

0404 90 51 100
0404 90 51 910
0404 90 51 950
0404 90 53 110
0404 90 53 130
0404 90 53 150

||
II
l
l
Il
ll
I

0404 90 53 170
0404 90 53 911

0404 90 53 913
0404 90 53 915
0404 90 53 917

0404 90 53 919
0404 90 53 931
0404 90 53 933

0404 90 53 935
0404 90 53 937
0404 90 53 939

0404 90 59 130
0404 90 59 150

\
\
\
\
I
II
ll
\
\
II
ll
\

0404 90 59 930
0404 90 59 950

0404 90 59 990
0404 90 91 100

II
I
I

0404 90 91 9.10
0404 90 91 950

0404 90 93 110
0404 90 93 130
0404 90 93 150

—

50,00
4,55
17,83
50,00
86,71
92,17
100,00

4,55
10,51

16,29
25,72
39,20
17,83
22,30
27,65
32,67
34,19

0404 90 33 939
0404 90 39 110

139,03

II
I
I

100,83

101,62
103,07
111,43
114,29
—

0,5000
0,0455

20,57

0,5000
0,8671
0,9217
1,0000
0,0455
0,1051
0,1629
0,2572
0,3920
20,57
25,13
34,08
35,55
—

1,0083
1,1143
0,5652
0,8155
0,9310
0,5000
0,0455
20,57
0,5000
0,8671
0,9217
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(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

Bestemming (*)

Bedrag van de restitutie

0404 90 93 170

1,0000

0404 90 93 911

0,0455

0404 90 93 913

0,1051

0404 90 93 915

0,1629

0404 90 93 917

0,2572

0404 90 93 919

0,3920

0404 90 93 931

20,57

0404 90 93 933

25,13

0404 90 93 935

34,08

0404 90 93 937

35,55

0404 90 93 939

—

0404 90 99 130

1,0083

0404 90 99 150

1,1143

0404 90 99 930

0,5652

0404 90 99 950

0,8155

0404 90 99 990

0,9310

0405 00 10 100

—

0405 00 10 200

128,54

0405 00 10 300

161,71

0405 00 10 500
0405 00 10 700

0405 00 90 100

165,85

l
l

170,00
170,00

0405 00 90 900

215,00

0406 10 10 000

—

0406 10 90 000

—

0406 20 90 100
0406 20 90 913

—

028

—

032

—

400

87,74

404

I

—

...

0406 20 90 915

\

84,94

028

—

032

—

400

116,99

404

—

...

0406 20 90 917

I

113,25

028

—

032

—

400

124,30

404

—

120,33

...

0406 20 90 919

028

—

032

—

400

I

138,92

404

—

134,49

...

0406 20 90 990

—

0406 30 10 100
0406 30 10 150

—

028

—

032

036
038
400
404

I

...

—

.

—

—

20,03
—

22,83
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(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

Bestemming (")

0406 30 10 200

028
032

036
038
400

Bedrag van de restitutie

—

—

—

—

43,52

404

48,68
0406 30 10 250

028
032

036
038
400

—

—

—

—

43,52

404

48,68
0406 30 10 300

028
032

036
038
400

—

—

—

—

63,88

404

71,42
0406 30 10 350

028
032

036
038
400

—

—

—

—

43,52

404

48,68
0406 30 10 400

028
032

036
038
400
404
...

0406 30 10 450

028
032
036
038
400

—

—

—

—

63,88
—

71,42
—

—

—

—

93,03

404

103,95
0406 30 10 500

0406 30 10 550

—

028
032

036

038

\

—

—

—

—

400

43,52

404

20,00
48,68
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Nr. L 83/57

(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

Bestemming (*)

0406 30 10 600

028
032

I

036
038

\

Bedrag van de restitutie

_

—

—

400

63,88

404

28,00
71,42

0406 30 10 650

I
I

028

032
036
038
400

—

—

—

—

93,03

404

103,95
0406 30 10 700

028

032
036

038
400

I

—

—

—

—

93,03

404

103,95
0406 30 10 750

l

028
032
036

l
l

038
400

—

—

—

—

1 13,54

404

126,87
0406 30 10 800

028

—

032
036

038
400

I

—

—

113,54

404

126,87
0406 30 10 900

0406 30 31 100
0406 30 31 300

I

li
\
028
032

036
038
400

—

—

—

—

—

—

20,03

404

22,83
0406 30 31 500

l

028
032
036

038
400

I

404

—

—

—

—

43,52
—

48,68
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(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

Bestemming (")

0406 30 31 710

028
032
036
038

400

Bedrag van de restitutie

—

—

—

—

43,52

404

48,68
028

0406 30 31 730

032
036
038
400

404
...

028

0406 30 31 910

032
036

\

038
400
404
**•

028

0406 30 31 930

032

036
038

\

400
404
...

028

0406 30 31 950

032

036
038
400
404
...

0406 30 39 100
0406 30 39 300

l

—

—

—

—

63,88
—

71,42
—

—

_

—

43,52
—

48,68
—

—

_

—

63,88
—

71,42
—

—

_

—

93,03
—

103,95
—

028
032

—

_

,

036
038

0406 30 39 500

—

—

400

43,52

404

20,00

...

48,68

028
032

036
038
400

—

—

—

—

63,88

404

28,00

...

71,42
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Nr. L 83/59

(in ecu/100- kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

Bestemming (*)

0406 30 39 700

Bedrag van de restitutie

028
032

.

—

036

—

038

—

400

93,03

404

103,95
028

0406 30 39 930

—

032

—

036

—

038

—

93,03

400

404

—

...

0406 30 39 950

103,95

028

—

032

—

036

—

038

—

400

1 1 3,54

404

126,87
0406 30 90 000

028

—

032

\

—

036

—

038

—

400

113,54

404

126,87
0406 40 00 100

0406 40 00 900

\

'

028

032
038
400

—

—

—

—

120,00

404

126,51
0406 90 13 000

028
032
036

038
400

—

—

—

_

113,00

404

159,34
0406 90 15 100

028

—

032
036
038

400

—

—

113,00

404

159,34
0406 90 15 900

_

Nr. L 83/60
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(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

Bestemming (')

0406 90 17 100

028

032

Bedrag van de restitutie

—

036
038
400

—

113,00

404

159,34
0406 90 17 900

0406 90 21 100

\
\

__

—

028

0406 90 21 900

032

036

—

038

—

400

130,00

404
732

■

—

—

—

139,68

151,68
0406 90 23 100

—

028

0406 90 23 900

032
036
038
400
404

732

_

—

—

—

65,00
—

123,35

135,35
0406 90 25 100

l

0406 90 25 900

028

032
036

038
400

404
732

—

—

_

—

—

65,00
—

123,35
135,35

0406 90 27 100

\

—

028

0406 90 27 900

032

036
038

400

_

_

—

_

56,14

404

114,71
0406 90 31 111

0406 90 31 119

\

—

028
032

036

—

—

—

038

15,00

400

62,48

404

16,00
89,96
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Nr. L 83/61

(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

Bestemming (")

0406 90 31 151

028
032
036
038
400

404

Bedrag van de restitutie

—

—

—

—

58,40
14,96
83,83

0406 90 31 1 59

—

0406 90 31 900

—

0406 90 33 1 1 1

_

0406 90 33 119

028
032

036

0406 90 33 151

—

038

15,00
62,48

404

16,00

...

89,96

028

036
038

—

—

—

—

400

58,40

404

14,96

...

83,83

0406 90 33 159

0406 90 33 919

—

400

032

0406 90 33 911

—

—

I

—

028

032
036

—

—

—

038

15,00

400

62,48

404

16,00

89,96
0406 90 33 951

028
032
036

038

— .

—

—

—

400

58,40

404

14,96

83,83
0406 90 33 959

—

0406 90 35 110
0406 90 35 190

. 028
032

—

—

036

42,66

400

160,00

404
...

90,00
158,54

Nr. L 83/62
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(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

Bestemming (')

0406 90 35 910

Bedrag van de restitutie

—

028

0406 90 35 990

032

036
038
400

—

—

—

—

130,00

404

130,00
028

0406 90 61 000

032

—

—

036

90,00

400

190,00

404

140,00

185,00
028

0406 90 63 100

032

—

036

105,03

400

220,00

404

160,00

...

212,12

028

0406 90 63 900

—

032

—

—

036

70,00

400

150,00

404

80,00
165,00

0406 90 69 100

—

028

0406 90 69 910

032

70,00

400

150,00

404

80,00

0406 90 69 990

0406 90 71 930

—

036

...

0406 90 71 100

—

165,00
—

\

—

028

13,50

032

13,50

036
038

400
404
...

—

—

87,23
—

89,49
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Nr. L 83/63

(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

Bestemming (*)

Bedrag van de restitutie

0406 90 71 950

028

20,00

032

20,00

036

_

038
400

—

.

96,18

404

98,13
0406 90 71 970

028

24,00

032

24,00

036
038
400

—

—

109,31

404

110,79
0406 90 71 991

028
032

036
038
400

—

—

—

—

130,00

404

130,00
0406 90 71 995

028

27,50

032

27,50

036
038
400

_

—

65,00

404

135,35
0406 90 71 999
0406 90 73 100
0406 90 73 900

—

\

—

028
032

_

—

036

42,66

400

160,00

404

120,00
151,00

0406 90 75 100

0406 90 75 900

—

028
032
036
400

—

—

—

65,00

404

125,96
0406 90 77 100

028

24,00

032

24,00

036

038
400

—

—

58,77

404

110,79 .

Nr. L 83/64
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(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

Bestemming (*)

0406 90 77 300

028

Bedrag van de restitutie

—

032

036
038
400
404

732

—

—

65,00
—

123,35

135,35
028

0406 90 77 500

032

036
038
400
404
732

—

—

—

_

75,00
—

123,35
135,35

0406 90 79 100

\

—

028

0406 90 79 900

032

036
038
400

—

—

—

—

56,14

404

114,71
0406 90 81 100

—

028

0406 90 81 900

032

036
038
400

_

—

—

—

130,00

404

130,00
0406 90 83 100

—

0406 90 83 910

—

028

0406 90 83 950

032

400

—

—

39,03

404

47,97
028

0406 90 83 990

032

400

—

—

39,03

404

47,97
0406 90 85 100

0406 90 85 910

I

—

028
032

—

—

036

42,67

400

160,00

404

90,00

158,54

Nr. L 83/65
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(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

Bestemming (*)

Bedrag van de restitutie

0406 90 85 991

028

—

032

—

036

—

038

—

130,00

400
404

—

130,00

...

0406 90 85 995

028

27,50

032

27,50

036

—

038

—

65,00

400
404

—

123,35

732

135,35
0406 90 85 999
0406 90 89 100

—

028
032

l

036

038
400

\

13,50

13,50
—

—

87,23

404

89,49
0406 90 89 200

028

20,00

032

20,00

036
038

400

—

—

96,18

404

98,13
0406 90 89 300

028

24,00

032

24,00

036
038
400

—

—

109,31

404

110,79
0406 90 89 910
0406 90 89 951

—

028
032

—

—

036

42,66

400

160,00

404

90,00
151,00

0406 90 89 959

028

—

032

—

036

—

038

—

400

130,00

404

130,00

Nr. L 83/66
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(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Produktcode

Bestemming (*)

0406 90 89 971

028

27,50

032

27,50

l

036
038

I
l
I

400
404

0406 90 89 972

—

74,00
—

123,35

...

135,35

032
400

l

—

732

028

l

Bedrag van de restitutie

—

—

39,03

404

0406 90 89 979

028
032

I

036
038

400
404

732

47,97
27,50
27,50
—

—

74,00
—

123,35
135,35

0406 90 91 100

||
I

0406 90 91 300

028

0406 90 89 990

032

036
038

400

—

—

—

—

—

—

21,46

404

21,06
0406 90 91 510

028

I

032

036
038

l

400

—

—

—

—

37,62

404

35,97
0406 90 91 550

028

I

032
036

038
400

404 .
...

0406 90 91 900

—

—

45,81
—

43,62
—

0406 90 93 000

—

0406 90 97 000

—

0406 90 99 000

—

2309 10 15 010

—

2309 10 15 100

—

2309 10 15 200

15,00
20,00

2309 10 15 300
2309 10 15 400
2309 10 15 500
2309 10 15 700

—

—

I

25,00
30,00
35,00

Nr. L 83/67
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30 . 3 . 90

(in ecu/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven)
Bestemming (")

Produktcode

2309 10 15 900
2309 10 19 010

2309 10 19 100

I

I
\

—

—

—

2309 10 19 200

15,00

2309 10 19 300

20,00
25,00

2309 10 19 400
2309 10 19 500

I

30,00
35,00

2309 10 19 600
2309 10 19 700

37,50

2309 10 19 800

40,00

2309 10 19 900

l

2309 10 70010

—

—

2309 10 70 100

15,00

2309 10 70 200

20,00

2309 10 70 300

25,00

2309 10 70 500

30,00

2309 10 70 600

35,00
40,00

2309 10 70 700

2309 10 70 800
2309 10 70 900

2309 90 35 010
2309 90 35 100
2309 90 35 200

.

Bedrag van de restitutie

2309 90 35 300
2309 90 35 400
2309 90 35 500
2309 90 35 700
2309 90 35 900
2309 90 39 010
2309 90 39 100
2309 90 39 200
2309 90 39 300

l
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

2309 90 39 600
2309 90 39 700
2309 90 39 800

2309 90 39 900
2309 90 70 010
2309 90 70 100

2309 90 70 200
2309 90 70 300
2309 90 70 500
2309 90 70 600
2309 90 70 700

2309 90 70 800
2309 90 70 900

—

—

—

15,00
20,00
25,00
30,00

35,00
—

—

—

15,00
20,00
25,00

2309 90 39 400

2309 90 39 500

44,00

\
\
Il
\
\
\
\
ll
Il
\
\
\
\

I

30,00
35,00
37,50
40,00
—

—

15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
44,00
—

Nr. L 83/68
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(*) De bestemmingscodes zijn die welke zijn vermeld in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3639/86 van de Commissie (PB
nr. L 336 van 29. 11 . 1986, blz. 46).
Het restitutiebedrag voor andere landen van bestemming dan die welke voor iedere „produktcode" zijn aangegeven, is
aangeduid met (*").

Ingeval de bestemming niet is aangegeven, geldt het restitutiebedrag dat van toepassing is voor alle andere landen van
bestemming dan die welke in artikel 1 , leden 2 en 3, zijn vermeld.

NB : Produktcodes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB

nr. L 366 van 24. 12. 1987, blz. i ).
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VERORDENING (EEG) Nr. 768/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

houdende vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector varkens
vlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector varkensvlees ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1249/89 (2),
en met name op artikel 8 en artikel 12, lid 1 ,
Overwegende dat de sluisprijzen en de heffingen voor de
produkten genoemd in artikel 1 , lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 2759/75 voor ieder kwartaal vooraf moeten
worden vastgesteld volgens de berekeningsmethoden
aangegeven in Verordening (EEG) nr. 1755/89 van de
Commissie van 20 juni 1989 tot vaststelling van de
sluisprijzen en de heffingen in de sector varkensvlees (3) ;
Overwegende dat, daar de sluisprijzen en de heffingen in
de sector varkensvlees laatstelijk bij Verordening (EEG) nr.
3930/89 van de Commissie (4) voor het tijdvak van 1
januari tot en met 31 maart 1990 zijn vastgesteld, deze
opnieuw moeten worden vastgesteld voor het tijdvak van
1 april tot en met 30 juni 1990 ; dat deze vaststelling in
principe moet geschieden op basis van de prijzen van
voedergranen voor het tijdvak van 1 oktober 1989 tot en
met 28 februari 1990 ;

Overwegende dat bij de vaststelling van de sluisprijs die
met ingang van 1 oktober, 1 januari en 1 april van
toepassing is, slechts met het verloop van de prijzen van
de voedergranen op de wereldmarkt rekening hoeft te
worden gehouden indien de waarde van de hoeveelheid
voedergranen een minimumafwijking té zien geeft ten
opzichte van de waarde waarvan bij de berekening van de
sluisprijs voor het voorafgaande kwartaal werd uitgegaan ;
dat deze afwijking bij Verordening (EEG) nr. 2766/75 van
de Raad 0, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
3906/87 (*), is vastgesteld op 3 % ;

Overwegende dat bij de vaststelling van de heffing, die
met ingang van 1 oktober, 1 januari en 1 april van
toepassing is, slechts met het verloop van de voedergraan
prijzen op de wereldmarkt rekening moet worden
gehouden, indien op dezelfde datum een nieuwe
vaststelling van de sluisprijzen plaatsvindt ;
Overwegende dat het, daar er een nieuwe vaststelling van
de sluisprijzen plaatsvindt, noodzakelijk is de heffingen
vast te stellen rekening houdende met het verloop van de
voedergraanprijzen op de wereldmarkt ;
Overwegende dat de heffingen voor de produkten in de
sector varkensvlees waarvoor de percentages van het recht
in het kader van de GATT zijn geconsolideerd, beperkt
moeten worden tot het bedrag dat uit deze consolidatie
voortvloeit ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3899/89 van
de Raad van 18 december 1989 houdende verlaging voor
1990 van de heffingen voor bepaalde landbouwprodukten
van oorsprong uit ontwikkelingslanden f) en Verordening
(EEG) nr. 715/90 van de Raad van 5 maart 1990 inzake de
regeling voor landbouwprodukten en bepaalde door
verwerking van landbouwprodukten verkregen goederen,
van oorsprong uit de ACS-Staten of uit de landen en
gebieden overzee (LGO)(8) bijzondere invoerregelingen
zijn vastgesteld waarbij onder andere voor bepaalde
produkten van de sector varkensvlees de heffing met
50 % wordt verlaagd binnen vaste hoeveelheden of
jaarlijkse contingenten ;

Overwegende dat de toepassing van de heffingen bij de
invoer van produkten van de sector varkensvlees uit
Portugal bij Verordening (EEG) nr. 616/86 van de
Commissie

van

28

februari

1986

betreffende

de

toepassing van de heffingen bij de invoer van produkten
van de sector varkensvlees uit Portugal (9) is geschorst
wegens het onbeduidende verschil tussen de prijs in de
Gemeenschap en die in Portugal ; dat in deze situatie nog
geen verandering is gekomen ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor varkensvlees,

Overwegende dat, aangezien de waarde van de
hoeveelheid voedergranen meer dan 3 % afwijkt van die
waarvan voor het voorafgaande kwartaal werd uitgegaan,
het verloop van de voedergraanprijzen op de wereldmarkt
bij de vaststelling van de sluisprijzen voor de periode van
1 april tot en met 30 juni 1990 in aanmerking dient te
worden genomen ;
(')
0
O
(«)
(*)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

282
129
172
375
282

van
van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
11 . 5. 1989, blz. 12.
21 . 6. 1989, blz. 8.
23. 12. 1989, blz. 78.
1 . 11 . 1975, blz. 25.

M PB nr. L 370 van 30. 12. 1987, blz. 11 .

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 1990
worden de in artikel 1 2 respectievelijk artikel 8 van Veror
O PB nr. L 383 van 30. 12. 1989, blz. 125.
(«) PB nr. L 84 van 30. 3. 1990, blz. 85.
O PB nr. L 58 van 1 . 3. 1986, blz. 45.

dening (EEG) nr. 2759/75 bedoelde heffingen en
sluisprijzen voor de in artikel 1 , lid 1 , van dezelfde veror
dening bedoelde produkten vastgesteld op de in de bijlage
vermelde bedragen.

2.

Voor de produkten van de GN-codes 0206 30 21 ,

0206 30 31 ,
1601 00 10,
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0206 41 91 ,
0206 49 91 ,
1602 10 00, 1602 20 90 en

1501 00 11 ,
1602 90 10,

waarvoor de percentages van het recht in het kader van de

GATT zijn geconsolideerd, worden de heffingen echter

beperkt tot het uit deze consolidatie voortvloeiende
bedrag.
3. Bij de invoer van de in lid 1 bedoelde produkten uit
Portugal die zich in dat land in het vrije verkeer bevinden
wordt de toepassing van de in de leden 1 en 2 vermelde
heffingen geschorst.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 april 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 maart 1990 tot vaststelling van de sluisprijzen
en de heffingen in de sector varkensvlees
Sluisprijs
in ecu/ 100 kg

Bedrag van de
heffingen
in ecu/ 100 kg

80,94
68,83
80,94

45,08
38,34
45,08

0203 12 11

105,25
152,61

58,62
84,99

0203 12 19

117,88

0203 19 11

117,88
170,51
91,57
170,51
170,51
105,25
152,61
117,88
117,88
170,51
91,57
170,51
170,51
127,35
92,62
127,35
92,62
42,10
46,31
25,26
152,61
117,88
296,81
233, 66
91,57
152,61
134,72
147,35
117,88
170,51
170,51
170,51
233,66
293,65
296,81
296,81
127,35
92,62
33,68
33,68
147,35
247,34

65,65
65,65
94,96
51,00
94,96
94,96
58,62
84,99
65,65
65,65

GN-code

0103 91 10

0103 92 11
0103 92 19
0203 11 10

0203 19 13
0203 19 15

0203 19 55
0203 19 59
0203 21 10
0203 22 1 1

0203 22 19

0203 29 11
0203 29 13

0203 29 15
0203 29 55
0203 29 59

0206 30 21
0206 30 31

0206 41 91

0206 49 91
0209 00 11

0209 00 19
0209 00 30
0210 11 11

0210 11 19
0210 11 31

0210 11 39
0210 12 11

0210 12 19

0210 19 10
0210 19 20

0210 19 30
0210 19 40
0210 19 51

0210 19 59
0210 19 60
0210 19 70

0210 19 81
0210 19 89

0210 90 31
0210 90 39
1501 00 11
1501 00 19

1601 00 10

1601 00 91

94,96 (')
51,00

94,96 (•)'
94,96

70,93
51,58
70,93
51,58
23,45
25,79
14,07

84,99 (')
65,65
165,30
130,13

51,00 (')
84,99

In de GATT

geconsolideerde
heffing (%)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

7
4

7
4
—

—

—

—

—

—

—

—

—

75,03

—

82,06

—

65,65

—

94,96 (')
94,96
94,96
130,13
163,54
165,30
165,30
70,93
51,58
18,76
18,76

99,30 (2)
170,14 (1) e)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3
—

24
—
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Nr. L 83/72

GN-code

Sluisprijs
in ecu/100 kg

1601 00 99

168,40

1602 10 00

1602 49 13

117,88
136,83
257,86
215,76
257,86
215,76

1602 49 15

215,76

1602 49 19

142,09
117,88
70,52
136,83
142,09
70,52

1602 20 90

1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11

1602 49 30
1602 49 50
1602 90 10
1602 90 51
1902 20 30

Bedrag van de
heffingen
in ecu/ 100 kg

30 . 3 . 90

In de GATT

geconsolideerde
heffing (%)

112,95 (')(2)
86,44
97,47

179,68
146,05
186,05
152,85

1 50,49 (')
95,42 (')
84,97
60,36
97,47
95,42
65,17

26
25
—

—

—

—

—

—

—

—

26
—

—

(') Voor de in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3899/8 vermelde produkten van oorsprong uit ontwikkelings
landen wordt de heffing met 50 % verlaagd binnen de in die bijlage genoemde vaste hoeveelheden.
(*) Voor de in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 715/90 vermelde produkten wordt de heffing met 50 % verlaagd
binnen de in die verordening genoemde contingenten.

NB : GN-codes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Commissie
(PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1 ).
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Nr. L 83/73

VERORDENING (EEG) Nr. 769/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

houdende vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector
slachtpluimvee
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Overwegende dat bij de vaststelling van de heffing die
met ingang van 1 oktober, 1 januari en 1 april van toepas
sing is, slechts met het verloop van de voedergraanprijzen
op de wereldmarkt rekening moet worden gehouden,
indien op dezelfde datum een nieuwe vaststelling van de
sluisprijzen plaatsvindt ;

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector slachtpluimvee ('), laatste
lijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 235/89 (2), en

Overwegende dat, daar een nieuwe vaststelling van de
sluisprijzen plaatsvindt voor zekere produkten, de
heffingen met inachtneming van het verloop van de
prijzen voor voedergranen vastgesteld moeten worden ;

met name op de artikelen 3 en 7, lid 1 ,

Overwegende dat de sluisprijzen en de heffingen voor de
produkten genoemd in artikel 1 , lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 2777/75 vooraf voor ieder kwartaal moeten
worden vastgesteld volgens de berekeningsmethoden
aangegeven in Verordening (EEG) nr. 2778/75 van de
Raad van 29 oktober 1975 houdende vaststelling van de
voorschriften voor de berekening van de heffing en de
sluisprijs in de sector slachtpluimvee (3), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 3986/87 (4) ;
Overwegende dat, daar de sluisprijzen en de heffingen in
de sector slachtpluimvee laatstelijk bij Verordening (EEG)
nr. 3931 /89 van de Commissie ^ voor het tijdvak van 1
januari tot en met 31 maart 1990 zijn vastgesteld, deze
opnieuw moeten worden vastgesteld voor het tijdvak van
1 april tot en met 30 juni 1990 ; dat deze vaststelling in
principe moet geschieden op basis van de prijzen van
voedergranen voor het tijdvak van 1 oktober 1989 tot en
met 28 februari 1990 ;

Overwegende dat bij de vaststelling van de sluisprijs, die
met ingang van 1 oktober, 1 januari en 1 april van toepas
sing is, slechts met het verloop van de prijzen voor
voedergranen op de wereldmarkt rekening hoeft te
worden gehouden, indien de prijs van de hoeveelheid
voedergranen een minimumafwijking te zien geeft ten
opzichte van de prijs waarvan bij de berekening van de
sluisprijs van het vorige kwartaal werd uitgegaan ; dat deze

afwijking bij Verordening (EEG) nr. 2778/75 op 3 % is
vastgesteld ;

Overwegende dat, aangezien de prijs van de hoeveelheid
voedergranen meer dan 3 % afwijkt van die waarvan voor
het vorige kwartaal werd uitgegaan, met dit verloop reke
ning moet worden gehouden bij de .vaststelling van de
sluisprijzen voor het tijdvak van 1 april tot en met 30 juni
1990 :

(')
O
0
(4)

Overwegende dat de toepassing van de heffingen bij de
invoer van produkten van de sector slachtpluimvee uit
Portugal bij Verordening (EEG) nr. 631 /86 van de
Commissie van 28 februari 1986 inzake de toepassing van
de heffingen bij de invoer van produkten van de sector
slachtpluimvee uit Portugal en houdende wijziging van
Verordening (EEG) nr. 177/86 (®) is geschorst wegens het
onbeduidende verschil tussen de prijs in de Gemeenschap
en die in Portugal ; dat in deze situatie nog geen veran
dering is gekomen ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3899/89 van
de Raad van 18 december 1989 houdende verlaging voor
1990 van de heffingen voor bepaalde landbouwprodukten
van oorsprong uit ontwikkelingslanden 0 en Verordening
(EEG) nr. 715/90 van de Raad van 5 maart 1990 inzake de
regeling voor landbouwprodukten en bepaalde door
verwerking van landbouwprodukten verkregen goederen,
van oorsprong uit de ACS-Staten of uit de landen en
gebieden overzee (LGO)(8) bijzondere invoerregelingen
zijn vastgesteld waarbij onder andere voor bepaalde
produkten van de sector slachtpluimvee de heffing met
50 % wordt verlaagd binnen vaste hoeveelheden of jaar
lijkse contingenten ;
Overwegende dat de rechten van het gemeenschappelijk
douanetarief, onder andere voor bepaalde produkten van
de sector slachtpluimvee, geheel of gedeeltelijk zijn
geschorst bij Verordening (EEG) nr. 3898/89 van de Raad
van 18 december 1989 houdende toepassing van alge
mene tariefpreferenties voor het jaar 1990 voor bepaalde
landbouwprodukten van oorsprong uit ontwikkelings
landen (®) ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren,

PB nr. L 282 van 1 . 11 . 1975, blz. 77.
PB nr. L 128 van 11 . 5. 1989, blz. 29.

(*) PB nr. L 60 van 1 . 3. 1986, blz. 11 .

PB nr. L 282 van 1 . 11 . 1975, blz. 84.
PB nr. L 376 van 31 . 12. 1987, blz. 7.

ft PB nr. L 383 van 30. 12. 1989, blz. 125.
(8) PB nr. L 84 van 30. 3 . 1990, blz. 85.
(») PB nr. L 383 van 30. 12. 1989, blz. 90 .

(4 PB nr. L 375 van 23. 12. 1989, blz. 82.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

2.

VASTGESTELD :

0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71 , 0210 90 79, 1501 00 90,
1602 31 , 1602 39 19, 1602 39 30 en 1602 39 90, waarvoor

Voor de produkten van de GN-codes 0207 31 ,

het recht in het kader van de GATT is geconsolideerd,
worden de heffingen evenwel beperkt tot de bedragen
Artikel 1

1 . De in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2777/75
bedoelde heffingen en de in artikel 7 van die verordening
bedoelde sluisprijzen voor de in artikel 1 , lid 1 , van
dezelfde verordening genoemde produkten worden in de
bijlage vastgesteld.

welke uit deze consolidatie voortvloeien.

3 . Voor de invoer van de in lid 1 bedoelde produkten
uit Portugal wordt de toepassing van de in de bijlage
vermelde heffingen geschorst.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 april 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

30 . 3 . 90

Nr. L 83/75

BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 29 maart 1990 tot vaststelling van de sluisprijzen
en de heffingen in de sector slachtpluimvee (')

GN-code

Sluisprijs

Bedrag der heffingen

Heffing

in ecu/ 100 stuks

in ecu/ 100 stuks

%

0105 11 00

23,06

5,90

0105 19 10

101,19

19,59

0105 19 90

23,06

5,90

in ecu/100 kg

—

—

in ecu/100 kg

0105 91 00

79,65

24,40

0105 99 10

91,88

36,74

0105 99 20

117,52

36,95

0105 99 30

—

—

—

105,83

27,88

0105 99 50

123,23

38,57

0207 10 11

100,08

30,65

020710 15

113,79

34,85

0207 10 19

123,99

37,97

0207 10 31

151,18

39,83

0207 10 39

165,72

43,66

0207 10 51

108,09

43,22 ■

0207 10 55

131,25

52,48

0207 10 59

145,83

58,30 (2)

—

0207 10 71

167,88

52,78

—

0207 10 79

159,36

56,02 (2)

0207 10 90

176,04

55,10

0207 21 10

113,79

34,85

0207 21 90

123,99

37,97

0207 22 10

151,18

39,83

0207 22 90

165,72

43,66

—

—

—

—

—

—

I-—

—

—

—

—

—

—

0207 23 1 1

131,25

52,48

—

0207 23 19

145,83

58,30 (2)

—

0207 23 51

167,88

52,78

0207 23 59

159,36

56,02 (2)

—

0207 23 90

176,04

55,10

—

0207 31 00

1 678,80

527,80

0207 39 11

294,76

99,71

0207 39 13

136,39

41,77

—

0207 39 15

95,11

30,98

—

0207 39 17

65,84

21,45

—

0207 39 21

187,75

57,50

0207 39 23

176,37

54,02

—

0207 39 25

292,64

95,32

—

0207 39 27

65,84

21,45

—

0207 39 31

317,48

83,64

—

—

30
—

—
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Nr. L 83/76

GN-code

Sluisprijs

Bedrag der heffingen

Heffing

in ecu/ 100 kg

in ecu/ 100 kg

%

0207 39 33

182,29

48,03

—

0207 39 35

95,11

30,98

—

0207 39 37

65,84

21,45

—

0207 39 41

241,89

63,73

—

0207 39 43

113,39

29,87

—

0207 39 45

204,09

53,77

—

0207 39 47

292,64

95,32

—

0207 39 51

65,84

21,45

—

0207 39 53

334,66

0207 39 55

294,76

99,71

0207 39 57

160,41

64,13

—

0207 39 61

175,30

61,62 (2)

—

0207 39 63

193,64

60,61

—

0207 39 65

95,11

30,98 (J)

—

0207 39 67

65,84

21,45 (2)

—

0207 39 71

239,04

84,03 (2)

—

0207 39 73

187,75

57,50

—

0207 39 75

231,07

81,23 (J)

—

0207 39 77

176,37

54,02

—

0207 39 81

203,43

75,95 (2)

—

0207 39 83

292,64

95,32

—

0207 39 85

65,84

21,45

—

0207 39 90

168,27

54,81

0207 41 10

294,76

99,71

—

0207 41 11

136,39

41,77

—

0207 41 21

95,11

30,98

—

0207 41 31

65,84

21,45

—

0207 41 41

187,75

57,50

—

0207 41 51

176,37

54,02

—

0207 41 71

292,64

95,32

—

0207 41 90

65,84

21,45

—

0207 4210

317,48

83,64

—

0207 42 11

182,29

48,03

0207 42 21

95,11

30,98

—

0207 42 31

65,84

21,45

—

0207 42 41

241,89

63,73

—

0207 42 51

113,39

29,87

—

0207 42 59

204,09

53,77

—

0207 42 71

292,64

95,32

—

0207 42 90

65,84

21,45

—

020743 11

334,66

0207 43 15

294,76

99,71

—

0207 43 21

160,41

64,13

—

0207 43 23

175,30

61,62 f)

—

11 7,64 ft

117,64 (J)

—

—

10

I-

—
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GN-code

Nr. L 83/77

Sluisprijs

Bedrag der heffingen

Heffing

in ecu/ 100 kg

in ecu/ 100 kg

%

0207 43 25

193,64

0207 43 31

95,11

30,98 0

0207 43 41

65,84

0207 43 51

239,04

21,45 0
84,03 (2)

0207 43 53

187,75

57,50

0207 43 61

231,07

81,23 (2)

0207 43 63

176,37

54,02

0207 43 71

203,43

75,95 (2)

0207 43 81

292,64

95,32

0207 43 90

65,84

21,45

0207 50 10

1 678,80

527,80

0207 50 90

168,27

54,81

0209 00 90

146,32

47,66

0210 90 71

1 678,80

527,80

3

0210 90 79

168,27

54,81

10

60,61

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

30
10
—

1501 00 90

175,58

57,19

18

1602 31 11

302,36

79,66

17

1602 31 19

321,90

104,85

17

1602 31 30

175,58

57,19

17

1602 31 90

102,42

33,36

1602 39 11

290,22

99,22

1602 39 19

321,90

104,85

17

1602 39 30

175,58

57,19

17

1602 39 90

102,42

33,36

17

17
—

(') Voor de in artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 715/90 vermelde produkten van de GN-codes 0207, 1602 31 en
1 602 39 wordt de heffing met 50 % verlaagd binnen de in die verordening genoemde contingenten.
(2) Voor de in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3899/89 vermelde produkten van oorsprong uit ontwikkelings
landen wordt de heffing met 50 % verlaagd binnen de in die bijlage genoemde hoeveelheden („vaste bedragen").
(3) Voor de in Verordening (EEG) nr. 3898/89 vermelde produkten van oorsprong uit ontwikkelingslanden worden
de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief geschorst en wordt geen heffing toegepast.
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Nr. L 83/78

VERORDENING (EURATOM) Nr. 770/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot vaststelling van maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting
van diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie,

Gelet op Verordening (Euratom) nr. 3954/87 van de Raad
van 22 december 1987 tot vaststelling van maximaal
toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van
levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een
nucleair ongeval of ander stralingsgevaar ('), gewijzigd bij
Verordening (Euratom) nr. 2218 /89 (2), inzonderheid op
artikel 7,

en de overdracht ervan van diervoeders naar het dierlijk
produkt, tot de gevolgtrekking leidt dat maximaal toelaat
bare niveaus van radioactieve besmetting van diervoeders
alleen voor de isotopen van cesium noodzakelijk zijn ;

Overwegende dat de in deze verordening voorziene maat
regelen de instemming hebben van het krachtens Veror
dening (Euratom) nr. 3954/87 ingestelde ad hoe comité,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Overwegende dat overeenkomstig Verordening (Euratom)

Artikel 1

nr. 3954/87 de Commissie maximaal toelaatbare niveaus

van radioactieve besmetting van diervoeders vaststelt ;

Overwegende dat de groep van door het Wetenschappe
lijk en Technisch Comité overeenkomstig artikel 31 van
het Euratom-Verdrag aangewezen deskundigen is geraad
pleegd ;
Overwegende dat bestudering van de relatieve hoeveel
heden individuele radionucliden die bij een nucleair
ongeval kunnen vrijkomen, mede gezien de halveringstijd

Als

maximaal

toelaatbare

niveaus

van

vermelde niveaus.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie
Carlo RIPA DI MEANA

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 371 van 30. 12. 1987, blz. 11 .
H PB nr. L 211 van 22. 7. 1989, blz. 1 .

radioactieve

besmetting van diervoeders gelden de in de bijlage
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BIJLAGE

Maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting (cesium 134 en cesium 137) van
diervoeders

Diersoort

Bg/kg(')0

Varkens

1 250

Pluimvee, lammeren, kalveren

2 500

Overige

5 000

(') Met deze niveaus wordt beoogd bij te dragen tot de inachtneming van
de maximaal toelaatbare niveaus voor diervoeders. Op zichzelf garan
deren zij niet de inachtneming ervan onder alle omstandigheden, noch
betekenen zij dat de noodzaak van controle op de besmettingsniveaus
in voor menselijke consumptie bestemde dierlijke produkten geringer
is.

(*) Deze niveaus gelden voor diervoeders die voor rechtstreeks verbruik
zijn bestemd.

Nr. L 83/79
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VERORDENING (EEG) Nr. 771 /90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1546/88 tot vaststelling van de nadere
voorschriften voor de toepassing van de bij artikel 5 quater van Verordening
(EEG) nr. 804/68 ingestelde extra heffing
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

heffing vast te stellen, dit bedrag aan de producent mee te

GEMEENSCHAPPEN,

delen en het binnen de gestelde termijn te innen ; dat
voor de aangifte van de rechtstreeks verkochte hoeveel
heden bijgevolg de Lid-Staten de mogelijkheid moet
worden geboden de betrokken producenten een kortere
termijn op te leggen ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van
. 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector melk en zuivelprodukten ('), laat

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3879/89 (2), en
met name op artikel 5 quater, lid 7,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

Overwegende dat aan de producenten op grond van
artikel 3 ter van Verordening (EEG) nr. 857/8 4 van de
Raad van 31 maart 1984 houdende algemene voor
schriften voor de toepassing van de in artikel 5 quater van
Verordening (EEG) nr. 804/68 bedoelde heffing in de
sector melk en zuivelprodukten (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3880/89 (4), aanvullende of speci
fieke referentiehoeveelheden kunnen worden toegewezen ;
dat artikel 14, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1546/88
van de Commissie (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 652/90 (*), dienovereenkomstig moet worden
vervolledigd ;

Overwegende dat in artikel 16, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1546/88 de termijn is bepaald waarbinnen de
betrokken producenten aard en hoeveelheid van de recht
streekse verkoop voor elke periode van twaalf maanden
moeten aangeven ; dat de ervaring leert dat, wanneer de
producent deze termijn piet in acht neemt, de Lid-Staten
die artikel 16, lid 3, toepassen, moeilijkheden onder
vinden om het eventueel verschuldigde bedrag van de

VASTGESTELD
VASTGESTELD ••

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1546/88 wordt als volgt gewijzigd :
1 . In artikel 14, lid 1 , eerste alinea, punt b), wordt in
plaats van de woorden „de artikelen 2, 3, 3 bis, 4 en T
gelezen : „de artikelen 2, 3, 3 bis, 3 ter, 4 en 7".
2. Aan artikel 16, lid 1 , eerste alinea, wordt de volgende
volzin toegevoegd :

„De Lid-Staat kan echter voor de toezending van de
verklaring een kortere termijn vaststellen.".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
(3)
O
O
(6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L
L

148 van 28 . 6. 1968, blz. 13.
378 van 27. 12. 1989, blz. 1 .
90 van 1 . 4. 1984, blz. 13.
378 van 27. 12. 1989, blz. 3.
139 van 4. 6. 1988, blz. 12.
71 van 17. 3. 1990, blz. 14.
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Nr. L 83/81

VERORDENING (EEG) Nr. 772/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2775/88 houdende uitvoeringsbepalingen
van artikel 5 bis van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Comité van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw (EOGFL),

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Gelet op Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad van
21 april 1970 betreffende de financiering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2048/88 (2), inzonderheid
op artikel 5 bis,
Overwegende dat hernieuwd onderzoek van de bestaande
situatie in de Gemeenschap betreffende de rentetarieven
een stijgende tendens heeft aangetoond, welke het nood
zakelijk maakt de tarieven en de coëfficiënt, vastgesteld
bij Verordening (EEG) nr. 2775/88 van de Commissie (3),
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1019/89 (4), aan te
passen ;

1

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

Verordening (EEG) nr. 2775/88 wordt als volgt gewijzigd :
1 . In artikel 1 , lid 1 , wordt de rentevoet „7,7 %"

vervangen door „8,8 %".
2. In artikel 2, lid 1 , wordt het getal „(0,077)" vervangen
door „(0,088)".
3. In artikel 2, lid 2, wordt de coëfficiënt „0,009892"
vervangen door „0,0113".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing op de uitgaven uit hoofde van het
begrotingsjaar 1990 en volgende.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY .
Lid van de Commissie

(')
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

94 van 28 . 4. 1970, blz. 13.
185 van 15. 7. 1988, blz. 1 .
249 van 8 . 9. 1988, blz. 8.
109 van 20 . 4. 1989, blz. 18 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 773/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

betreffende de aanpassing van de invoerprijs voor tomaten van oorsprong uit
Marokko en uit de Canarische eilanden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

beoogde doel kan worden bereikt ; dat deze vermindering
moet worden toegepast, binnen de overeenkomstig de
mediterrane overeenkomsten en Verordening (EEG) nr.

1391 /87 vastgestelde hoeveelheden, van 1 april tot en met

Economische Gemeenschap,

eind mei 1990 voor tomaten uit Marokko en in de

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3488/89 van de Raad van
21 november 1989 tot vaststelling van de wijze waarop
over enige in het kader van de overeenkomsten met de
Middellandse-Zeelanden voorziene bepalingen inzake
landbouwprodukten wordt besloten ('), inzonderheid op

periode waarin het stelsel van referentieprijzen voor
tomaten uit de Canarische eilanden van toepassing is ; ,

artikel 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1391 /87 van de Raad van
18 mei 1987 houdende bepaalde aanpassingen van de
voor de Canarische eilanden toegepaste regeling (2), inzon
derheid op artikel 8,
Overwegende dat de Gemeenschap, overeenkomstig de
met verscheidene derde landen uit het Middellandse

Overwegende dat, om de regeling doeltreffend te kunnen
toepassen, moet worden nagegaan hoe de invoer van die
produkten zich ontwikkelt ; dat derhalve op de invoer van
tomaten uit Marokko op communautair niveau toezicht
moet worden gehouden, terwijl die vanuit de Canarische
eilanden in het kader van het beheer van het tariefcontin

gent statistisch wordt gecontroleerd ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor groenten en fruit,

Zeegebied gesloten overeenkomsten, kan besluiten tot
aanpassing van de invoerprijzen van bepaalde soorten

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

groenten en fruit van oorsprong uit die landen met

VASTGESTELD :

inachtneming van de jaarlijkse handelsbalansen per
produkt en per land die op grond van Verordening (EEG)
nr. 451 /89 van de Raad van 20 februari 1989 betreffende

Artikel 1

de op bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit
sommige mediterrane derde landen toe te passen proce
dure (3) worden opgesteld ;

Voor de berekening van de in artikel 24, lid 3, van Veror
dening (EEG) nr. 1035/72 bedoelde invoerprijs van verse
tomaten van oorsprong uit Marokko en uit de Canarische
eilanden, wordt gedurende de in de bijlage vermelde

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 8 , lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 1391 /87, de Commissie, rekening
houdende met de aspecten die voor de beoogde instand
houding van de traditionele uitvoerstromen na de uitbrei
ding van de Gemeenschap relevant zijn, moet beslissen of
in 1990 de invoerprijs van tomaten van oorsprong uit de
Canarische eilanden dient te worden aangepast ;

perioden en slechts voor de aldaar vermelde hoeveelheden
het bedrag aan douanerechten dat van de geconstateerde
representatieve prijzen moet worden afgetrokken, met een

Overwegende dat de toetsing van de vooruitzichten voor
de uitvoer vanuit Marokko en vanuit de Canarische

eilanden aan de ontwikkeling van de communautaire
markt ertoe leidt de invoerprijs voor tomaten inderdaad
aan te passen ;

Overwegende dat deze aanpassing van de invoerprijs
betrekking moet hebben op het bedrag aan douane
rechten dat van de representatieve prijzen die in de
Gemeenschap voor de berekening van de invoerprijs van
tomaten als bedoeld in artikel 24 van Verordening (EEG)
nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een

gemeenschappelijke ordening der markten in de sector
groenten en fruit (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 1 1 19/89 (*), worden geconstateerd, moet worden
afgetrokken ; dat met een vermindering van een zesde het
(')
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nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
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340 van 23. 11 . 1989, blz. 2.
133 van 22. 5.. 1987, blz. 5.
52 van 24. 2. 1989, blz. 7.
118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
118 van 29. 4. 1989, blz. 12.

zesde verminderd .
Artikel 2

1 . Op de invoer van tomaten van oorsprong uit
Marokko wordt communautair toezicht uitgeoefend.

2. De afboekingen op de betrokken hoeveelheden
geschieden naarmate de produkten onder dekking van
een aangifte ten invoer tot verbruik, vergezeld van een
certificaat inzake goederenverkeer, bij de douane worden
aangegeven.

Een produkt kan slechts op die hoeveelheid worden afge
boekt indien vóór de datum waarop deze preferentiële

regeling afloopt het certificaat inzake goederenverkeer
wordt overgelegd.

De mate waarin van de genoemde hoeveelheid gebruik is
gemaakt, wordt op het niveau van de Gemeenschap vast
gesteld op grond van de invoer die overeenkomstig de in
de eerste en de tweede alinea vastgestelde voorwaarden is
afgeboekt.
De Lid-Staten stellen de Commissie met de in lid 4

vermelde frequentie en binnen de daar vastgestelde
termijnen, van de invoer op grond van bovenstaande
bepalingen in kennis.
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3. Zodra de betrokken hoeveelheden zijn bereikt, deelt
de Commissie de Lid-Staten de datum mede waarop deze
preferentiële regeling afloopt.
4.

Nr. L 83 /83

dat voor het beheer van het jaarlijkse tariefcontingent als
bedoeld in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1391 /87 is
ingesteld.

De Lid-Staten verstrekken de Commissie per

periode van tien dagen overzichten van de afboekingen ;
die overzichten moeten haar binnen vijf dagen na afloop
van iedere periode van tien dagen worden toegezonden.

De Commissie kan de nodige administratieve maat
regelen treffen om de in de tweede, de derde en de vierde
5.

Artikel 4

De Lid-Staten en de Commissie werken nauw samen om

de toepassing van deze verordening te waarborgen.

alinea vermelde beheersvoorschriften aan te passen.
Artikel 3

Artikel 5

Voor invoer van tomaten van oorsprong uit de Canarische
eilanden wordt het communautaire toezicht uitgevoerd

Deze verordening treedt in werking op 1 april 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.
I

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

BIJLAGE
Produkten

GN-code

0702 00

Benaming
Tomaten, vers of

Betrokken
derde landen

Marokko

gekoeld
Canarische
eilanden

Periode waarvoor

de aanpassing
geldt

Betrokken
hoeveelheden

(in ton)

april 1990

15 000

mei 1990

10 000

van 1 april

binnen

tot en met

het tariefcontingent van

20 december 1990

173 000 ton

de limiet van
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Nr. L 83/84

VERORDENING (EEG) Nr. 774/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1989/ 1990 van de voorschotten op de
produktieheffingen in de sector suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1069/89 (2), en met name op

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

artikel 28, lid 8,

Artikel 1

Overwegende dat artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
1443/82 van de Commissie van 8 juni 1982 houdende
uitvoeringsbepalingen voor de quotaregeling in de sector
suiker (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1964/88 (4), de vaststelling vóór 1 april en de inning vóór
1 juni daaropvolgend voorschrijft van de door de suikerfa
brikanten en isoglucosefabrikanten als voorschotten op de
produktieheffingen voor het lopende verkoopseizoen te
betalen bedragen per eenheid ; dat de raming van de
basisproduktieheffing en de B-heffing overeenkomstig
artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 1443/82 tot een
bedrag leidt dat hoger is dan 60 % van de maximumbe
dragen bedoeld in artikel 28, leden 3, 4 en 5, van Veror
dening (EEG) nr. 1785/81 ; dat in dit geval volgens artikel
6 van Verordening (EEG) nr. 1443/82 de bedragen per
eenheid voor suiker moeten worden vastgesteld op 50 %
van de betrokken maximumbedragen en voor isoglucose

het bedrag per eenheid van het voorschot op 40 % van
het bedrag per eenheid van de geraamde heffing op de
basisproduktie voor suiker ;

Voor het verkoopseizoen 1989/ 1990 worden de bedragen
per eenheid bedoeld in artikel 5, lid 1 , onder b), van
Verordening (EEG) nr. 1443/82 vastgesteld op :
a) 0,531 ecu per 100 kg witte suiker als voorschot op de
heffing op de basisproduktie voor A-suiker en
B-suiker ;

b) 9,956 ecu per 100 kg witte suiker als voorschot op de
B-heffing voor B-suiker ;
c) 0,425 ecu per 100 kg droge stof als voorschot op de
heffing op de basisproduktie voor A-isoglucose en
B-isoglucose.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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1 . 7. 1981 , blz. 4.
27. 4. 1989, blz. 1 .
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5. 7. 1988, blz. 10.
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Nr. L 83/85

VERORDENING (EEG) Nr. 775/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2776/88 betreffende de gegevens die de
Lid-Staten moeten verstrekken voor de boeking van de uit de afdeling Garantie
van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL)
gefinancierde uitgaven
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad van
21 april 1970 betreffende de financiering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2048/88 (2), en met name
op de artikelen 4 en 5,
Overwegende dat de Lid-Staten de Commissie, overeen
komstig artikel 3, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
2776/88 van de Commissiè (3), gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2735/89 (4), iedere week de totale uitgaven
meedelen die vanaf het begin van de maand tot het einde
van de voorafgaande week zijn gedaan en dat zij haar,
overeenkomstig artikel 3, lid 6, punt a), van dezelfde
verordening iedere maand de geraamde uitgaven voor de
lopende maand en de twee daaropvolgende maanden
moeten meedelen ; dat is gebleken dat voor een goede
controle op de uitvoering van de begroting alle inlich
tingen nodig zijn die omtrent de redenen waarom de
betalingen zo veel van de ramingen afwijken, uitleg
kunnen verschaffen ;

Overwegende dat in artikel 5, lid 2, punt a), laatste alinea,
van Verordening (EEG) nr. 729/70 is bepaald dat de
uitgaven in oktober tot de maand oktober worden gere
kend als zij in de periode van 1 tot en met 15 oktober
zijn gedaan ; dat het dienstig is dat de Lid-Staten de
Commissie de voor deze periode gedane uitgaven, evenals
voor de andere maanden, uiterlijk tien dagen na het einde
van de betrokken periode mededelen ;

Overwegende dat in artikel 10, lid 6, van Verordening
(EEG) nr. 3813/89 van de Commissie van 19 december
1989 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van
de regeling inzake tijdelijke inkomenssteun in de land
bouw (*) is bepaald dat, indien de Lid-Staat van de moge
lijkheid tot kapitalisatie gebruik maakt, bij het bepalen
van de bijdrage van de Gemeenschap wordt uitgegaan van
de jaarlijkse bedragen die verschuldigd zouden zijn
geweest wanneer alleen niet-gekapitaliseerde uitkeringen
waren gedaan ;
Overwegende dat in artikel 9, lid 7, van Verordening
(EEG) nr. 2776/88 is bepaald dat de bedragen die verband
houden met de correcties die de Commissie in de in

artikel
(')
(2)
O
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6 van die verordening bedoelde gegevens
nr.
nr.
nr.
nr.

L
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L

94 van 28 . 4. 1970, blz. 13 .
185 van 15. 7. 1988, blz. 1 .
249 van 8 . 9. 1988, blz. 9.
263 van 9. 9. 1989, blz. 17.

(Ó PB nr. L 371 van 20. 12. 1989, blz. 17.

aanbrengt, in de maand waarin de beschikking is gegeven
moeten worden gedeclareerd ; dat is vastgesteld dat de
toegestane termijnen moeilijkheden opleveren voor de
uitvoering van de beschikkingen die aan het einde van
een maand worden gegeven ; dat het bijgevolg noodzake
lijk is deze termijnen te wijzigen ;
Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2776/88 derhalve
dient te worden gewijzigd ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw (EOGFL),
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

.

.

t

.

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2776/88 wordt als volgt gewijzigd :
1 . Artikel 3, lid 1 , wordt als volgt gelezen :
„1 .
De Lid-Staten doen de Commissie uiterlijk de
tweede werkdag van iedere week per telekopie mede
deling van :

— de totale uitgaven die vanaf het begin van de
maand tot het einde van de voorafgaande week zijn
gedaan ;
— uitleg omtrent de redenen waarom de betalingen in
aanzienlijke mate van de overeenkomstig lid 5
medegedeelde ramingen afwijken.".

2. Aan artikel 3, lid 3, wordt de volgende alinea toege
voegd :
„De in de periode van 1 tot en met 1 5 oktober gedane
uitgaven moeten evenwel uiterlijk tegen de vijfentwin
tigste van die maand zijn medegedeeld ".
3. In artikel 9, lid 2, wordt het volgende punt ingevoegd :
. „b bis) voor de in artikel 10, lid 6, van Verordening
(EEG) nr. 3813/89 van de Commissie f)
bedoelde bedragen,
— voor de uitgaven die in verband met het
eerste jaar moeten worden geboekt : de
datum waarop de gekapitaliseerde beta
lingen worden uitgekeerd ;
— voor de uitgaven die in verband met de
volgende jaren moeten worden geboekt : de
zesde maand van het begrotingsjaar.
0 PB nr. L 371 van 20. 12. 1989, blz. 17.".

4. Artikel 9, lid 7, wordt als volgt gelezen :

„7.
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De correcties die de Commissie in de in artikel

6 bedoelde gegevens aanbrengt en die het gehele
begrotingsjaar betreffen, worden echter in de bijlage
van een voorschottenbeschikking vermeld ; zij worden

door de diensten of de organen geboekt in de maand
die bij de genoemde beschikking is vastgesteld ".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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Nr. L 83/87

VERORDENING (EEG) Nr. 776/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot vaststelling van bijkomende bepalingen voor de toepassing van de aanvul
lende regeling voor het handelsverkeer in de sector groenten en fruit, ten aanzien
van tomaten, sla, andijvie, wortelen, artisjokken, tafeldruiven, meloenen en
aardbeien

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Overwegende dat erop dient te worden gewezen dat, ten
einde de ARH vlot te doen functioneren, de bepalingen
van Verordening (EEG) nr. 3944/89 inzake het verza
melen van de statistische gegevens, het gebruik van de
uitgangsdocumenten voor verzendingen uit Spanje en de
verscheidene, door de Lid-Staten mede te delen gegevens,
moeten worden toegepast ;

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3210/89 van de Raad van
23 oktober 1989 tot vaststelling van de algemene voor
schriften voor de toepassing van de aanvullende regeling
voor het handelsverkeer in verse groenten en fruit ('), en
met name op artikel 9,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 816/89 van
de Commissie (2), de lijst is vastgesteld van de produkten
waarvoor met ingang van 1 januari 1990 de aanvullende
regeling voor het handelsverkeer in de sector groenten en
fruit geldt ; dat tomaten, sla, andijvie, wortelen, artisjok
ken, tafeldruiven, meloenen en aardbeien tot deze

Overwegende dat vooral in de aanloopperiode van de
ARH nauwkeurige informatie is vereist en bijgevolg in die
periode de verzamelde statistische gegevens over het
handelsverkeer frequent aan de Commissie dienen te
worden medegedeeld ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor groeneten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

produkten behoren ;
Artikel 1

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3944/89 van
de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
245/90 (4), de bepalingen zijn vastgesteld voor de toepas
sing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer
voor verse groenten en fruit, hierna „ARH" genoemd,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 527/90 van
de Commissie (*), is bepaald dat voor de genoemde
produkten de maand maart 1990 als een periode I in de
zin van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3210/89 moet
worden aangemerkt ; dat het op grond van de vooruit
zichten voor de uitvoer van Spanje naar de overige landen
van de Gemeenschap, met uitzondering van Portugal, en
gezien de marktsituatie, verantwoord is voor alle bovenge
noemde produkten, behalve aardbeien, te bepalen dat de
maand april 1990 als een periode I moet worden aange
merkt ; dat op grond van bovengenoemde criteria voor
aardbeien de maand april als periode III moet gelden ; dat
op grond van artikel 3 van Verordening (EEG) nr.
3210/89 indicatieve plafonds moeten worden vastgesteld ;
dat gezien de bijzonder grote gevoeligheid van de markt
voor dit produkt indicatieve plafonds voor zeer korte
periodes moeten worden vastgesteld op grond van artikel
3 van Verordening (EEG) nr. 3210/89 ;
(')
(*)
O
O
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PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

312 van 27. 10. 1989, blz. 6.
86 van 31 . 3. 1989, blz. 35.
379 van 28 . 12. 1989, blz. 20.
27 van 31 . 1 . 1990, blz. 14.

¥) PB nr. L 53 van 1 . 3. 1990, blz. 87.

1 . Voor tomaten (GN-code 0702 00 10), kropsla (GN
code 0705 1 1 1 0), andere sla dan kropsla 0705 19 00),
andijvie (GN-code ex 0705 29 00), wortelen (GN-code
ex 0706 10 00), artisjokken (GN-code 0709 10 00), tafel
druiven (GN-code 0806 10 15) en meloenen (GN-code
0807 10 90) worden de in artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 3210/89 bedoelde periodes vastgesteld in de bijlage.

2. Voor aardbeien (GN-code 0810 10 90) worden in de
bijlage vastgesteld :
— de in artikel 83, lid 1 , van de Toetredingsakte
bedoelde indicatieve plafonds en
— de in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3210/89
bedoelde periodes.
Artikel 2

1 . Voor verzendingen van de in artikel 1 genoemde
produkten, van Spanje naar de andere landen van de
Gemeenschap behalve Portugal, geldt het bepaalde in
Verordening (EEG) nr. 3944/89, met uitzondering van de
artikelen 5 en 7 .

De in artikel 2, lid 2, van voornoemde verordening
bedoelde gegevens worden evenwel elke week uiterlijk op
dinsdag medegedeeld voor de in de voorafgaande week
verzonden hoeveelheden .
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2. In periode II of in periode III worden de in artikel
9, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 3944/89
bedoelde gegevens elke week uiterlijk op dinsdag aan de
Commissie medegedeeld voor de voorafgaande week.

30 . 3 . 90

eventueel bestaat deze mededeling uit de vermelding
„nihil".
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende

In periode I worden de gegevens elke maand uiterlijk op
de vijfde dag medegedeeld voor de voorafgaande maand ;

op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 2 april 1990 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

BIJLAGE

In artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3210/89 bedoelde periodes en in artikel 83 van de Toetre
dingsakte bedoelde indicatieve plafonds
Periode van 2 tot en met 29 april
Omschrijving van het produkt

Periode

GN-code

I

Tomaten

0702 00 10

Kropsla
Andere sla dan kropsla
Andijvie

0705 1 1 90

0705 19 00

I

ex 0705 29 00

I

Wortelen

ex 0706 10 00

I

Artisjokken

0709 10 00

I

Tafeldruiven

0806 10 15

I

Meloenen

0807 10 90

I

Omschrijving
GN-code

van

het produkt
Aardbeien

0810 10 90

I
l

I

Indicatieve plafonds
(in ton)

I

Periode

2 — 8.4.1990:11 000

III

9—15.4.1990 : 9 000

III

16 — 22. 4.1990:12 000

III

23 — 29.4.1990:12 000

III
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Nr. L 83/89

VERORDENING (EEG) Nr. 777/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

houdende afwijkende bepalingen voor het wijnoogstjaar 1989/1990 met betrek
king tot de mededeling, door de producenten, van de voor verplichte distillatie te
leveren hoeveelheden tafelwijn
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

wegens het grote aantal kennisgevingen de termijn waar
over de autoriteiten beschikken, te kort zou kunnen zijn ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

verplichte distillatie onder normale voorwaarden kan

Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van
16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke orde
ning van de wijnmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 388/90 (2), en met name op artikel 39,
lid 11 ,

Overwegende dat de in artikel 39 van Verordening (EEG)
nr. 822/87 bedoelde verplichte distillatie van tafelwijn bij
Verordening (EEG) nr. 117/90 van de Commissie (3) is
geopend voor het wijnoogstjaar 1989/ 1990 ; dat het door
iedere distillatieplichtige voor distillatie te leveren percen
tage van zijn tafelwijnproduktie op 27 februari 1990 bij
Verordening (EEG) nr. 488/90 van de Commissie (4) is
vastgesteld ;

Overwegende dat het, om ervoor te zorgen dat de
verlopen en haar functie optimaal vervult, dienstig is te
bepalen dat de producenten de bedoelde mededeling tot
en met 28 april 1990 mogen doen en dat de bevoegde
autoriteiten tot en met 15 april 1990 de bovenbedoelde
kennisgeving mogen doen ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Overwegende dat overeenkomstig artikel 10, lid 1 , van
Verordening (EEG) nr. 441 /88 van de Commissie van 17
februari 1988 houdende uitvoeringsbepalingen voor de in
artikel 39 van Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad
bedoelde verplichte distillatie (*), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 467/90 (*), de producenten de
bevoegde autoriteiten uiterlijk op 31 maart 1990 de
hoeveelheden tafelwijn moeten mededelen die zij voor
distillatie moeten leveren ;

Voor het wijnoogstjaar 1989/ 1990 en in afwijking van het
bepaalde in artikel 10, leden 1 en 2, van Verordening
(EEG) nr. 441 /88 :

— berekenen de distillatieplichtigen in de zin van artikel
39 van Verordening (EEG) nr. 822/87, die de in Veror
dening (EEG) nr. 3929/87 van de Commissie Q
bedoelde produktieopgave hebben ingediend, overeen
komstig artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 441 /88

de hoeveelheden die zij voor distillatie moetep leve
Overwegende dat in enige landen de bepalingen met
betrekking tot de bedoelde mededeling om administra
tieve redenen niet tijdig tot stand kunnen komen, zodat
de producenten de te leveren hoeveelheden niet onder
normale omstandigheden kunnen berekenen en ook niet
binnen de gevraagde termijn kunnen mededelen ;
Overwegende dat de bevoegde nationale autoriteiten in
bepaalde gevallen zelf vóór 31 maart 1990 aan de produ
centen kennis moeten geven van de hoeveelheden die zij
moeten leveren ; dat de elementen ter berekening van
deze hoeveelheden pas op 27 februari zijn vastgesteld ; dat
(')
(2)
(3)
(4)
(*)
(«)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L
L

84
42
14
52
45
48

van
van
van
van
van
van

27.
12.
18.
28 .
18.
24.

3.
2.
1.
2.
2.
2.

1987,
1990,
1990,
1990,
1988,
1990,

blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

1.
9.
10.
8.
15.
29.

ren, en delen deze aan het interventiebureau of een

andere bevoegde autoriteit van de Lid-Staat uiterlijk
op 28 april 1990 mede ;
— wanneer de bevoegde autoriteiten zelf overeenkomstig
artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 441 /88 de door
bepaalde categorieën producenten te leveren hoeveel
heden berekenen en aan die producenten meedelen,
geven zij hun daarvan uiterlijk 15 april 1990 kennis.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
O PB nr. L 369 van 29 . 12. 1987, blz. 59.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

30 . 3 . 90
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Nr. L 83/91

VERORDENING (EEG) Nr. 778 /90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van
22 september 1966 houdende de totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector oliën en vetten (l), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 2902/89 (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1650/86 van de Raad van
26 mei 1986 betreffende de restituties en heffingen bij
uitvoer van olijfolie (3), en met name op artikel 3, lid 1 ,
eerste zin,

Gezien het advies van het Monetair Comité,

Gemeenschap en die op de wereldmarkt, in voorkomend
geval aangepast ten einde rekening te houden met de
kosten voor de uitvoer van de produkten op de wereld
markt ;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Verorde
ning (EEG) nr. 1650/86, kan worden beslist om de resti
tutie bij openbare inschrijving vast te stellen ; dat de
openbare inschrijving betrekking heeft op het bedrag van
de restitutie en kan wordén beperkt tot sommige landen
van bestemming, bepaalde hoeveelheden, kwaliteiten en
aanbiedingsvormen ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 2, tweede alinea,
van Verordening (EEG) nr. 1650/86 de restitutie voor
olijfolie echter verschillend kan worden vastgesteld naar

gelang van de bestemming, wanneer de situatie op de
wereldmarkt of de bijzondere eisen van bepaalde markten
zulks noodzakelijk maken ;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 20 van Verorde
ning nr. 136/66/EEG, wanneer de prijs in de Gemeen
schap hoger is dan de prijsnoteringen op de wereldmarkt,
het verschil tussen deze prijzen kan worden overbrugd
door een restitutie bij de uitvoer van olijfolie naar derde

Overwegende dat de restitutie overeenkomstig artikel 3,
lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1650/86 ten minste
eenmaal per maand moet worden vastgesteld ; dat zij

landen ;

Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige marktsituatie in de sector olijfolie, en met name
op de prijzen van dit produkt in de Gemeenschap,
alsmede' op de markten van derde landen met zich brengt
dat de restitutie moet worden bepaald op de in de bijlage
genoemde bedragen ;

Overwegende dat de regelen betreffende de vaststelling en
de toekenning van de restitutie bij de uitvoer van olijfolie
zijn vastgesteld bij de Verordeningen (EEG) nr. 1650/86
en (EEG) nr. 616/72 van de Commissie (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2962/77 (*) ;
Overwegende dat de restitutie overeenkomstig artikel 2,
eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 1650/86 voor de
gehele Gemeenschap gelijk moet zijn ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 4 van Verorde
ning (EEG) nr. 1650/86 de restitutie voor olijfolie moet
worden vastgesteld met inachtneming van de situatie en
de verwachte ontwikkeling van de olijfolieprijzen en de
beschikbare hoeveelheden op de markt van de Gemeen
schap en van de olijfolieprijzen op de wereldmarkt ; dat
ingeval de situatie op de wereldmarkt het niet mogelijk
maakt de gunstigste noteringen voor olijfolie te bepalen,
evenwel rekening kan worden gehouden met de wereld
marktprijs van de voornaamste concurrerende plantaar
dige oliën en met het gedurende een representatieve
periode geconstateerde verschil tussen deze prijs en die
van olijfolie ; dat het restitutiebedrag niet hoger mag zijn
dan het verschil tussen de prijs voor olijfolie in de

indien nodig tussentijds kan worden gewijzigd ;

Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van restituties te verzekeren, het nodig is voor de
berekening van deze laatste :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (*), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 636/87 Q,
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 %,

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden
gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de
contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

heden, geconstateerd gedurende een bepaald tijdvak
ten opzichte van de munteenheden van de Gemeen

schap bedoeld in het vorige streepje, en bovenge
noemde coëfficiënt,

(')
O
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

172 van 30 . 9. 1966, blz. 3025/66.
L 280 van 29. 9 . 1989, blz. 2.
L 145 van 30 . 5. 1986, blz. 8 .
L 78 van 31 . 3. 1972, blz. 1 .
L 348 van 30. 12. 1977, blz . 53.

aan te houden :

(6) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
O PB nr. L 153 van 13 . 6. 1987, blz. 1 .
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Overwegende dat krachtens artikel 275 van de Toetre
dingsakte restituties bij uitvoer naar Portugal verleend
kunnen worden ; dat op grond van het onderzoek van de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

situatie en het prijspeil geen restitutie bij uitvoer naar

Portugal dient te worden vastgesteld ;

Artikel 1

De restituties bij de uitvoer van de in artikel 1 , lid 2,
onder c), van Verordening nr. 136/66/EEG bedoelde
produkten, worden vastgesteld op de in de bijlage aange
geven bedragen.

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor oliën en vetten,

30. 3 . 90

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 april 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990 .
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 maart 1990 tot vaststelling van de restituties
bij uitvoer van olijfolie
(in ecu/100 kg)
Produktcode

Bedrag van de restitutie (')

1509 10 90 100

63,49

1509 10 90 900

99,50

1509 90 00 100

72,00

1509 90 00 900

105,09

1510 00 90 100

15,39

1510 00 90 900

47,66

(') Voor de in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 2730/79 van de Commissie (PB nr. L 317 van 12. 12. 1979, blz. 1)
bedoelde bestemmingen, alsmede voor de uitvoeren naar derde landen.

NB : Produktcodes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (PB nr. L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1).
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Nr. L 83/93

VERORDENING (EEG) Nr. 779/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot vaststelling van de maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor de
negende deelinschrijving in het kader van de bij Verordening (EEG) nr. 3246/89
geopende permanente openbare inschrijving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

dat wordt gegund aan de inschrijvers) wiens (wier) offerte

GEMEENSCHAPPEN,

niet hoger ligt dan de maximumrestitutie ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

bepalingen de maximumuitvoerrestituties dienen

Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van

worden vastgesteld zoals in de bijlage is aangegeven ;

22 september 1966 houdende de totstandbrenging van
een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 2902/89 (2),

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1650/86 van de Raad van
26 mei 1986 betreffende de restituties en heffingen bij
uitvoer van olijfolie (3), en met name op artikel 7,
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3246/89 van
de Commissie (4) een permanente openbare inschrijving
werd geopend voor de vaststelling van de uitvoerrestituties
voor olijfolie ;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 7 van Veror
dening (EEG) nr. 3246/89 met inachtneming van met
name de situatie en de verwachte ontwikkeling op de
markt van de Gemeenschap en de wereldmarkt voor
olijfolie alsmede op basis van de ontvangen offertes,
maximumuitvoerrestituties moeten worden vastgesteld ;

Overwegende dat op grond van de vorengenoemde

Comité van beheer voor oliën en vetten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor
de negende deelinschrijving in het kader van de bij Veror
dening (EEG) nr. 3246/89 geopende permanente
openbare inschrijving worden in de bijlage op basis van
de voor 23 maart 1990 ingediende offertes vastgesteld.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 april 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
O
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

172 van 30 . 9.
L 280 van 29.
L 145 van 30.
L 314 van 28 .

1966, blz. 3025/66.
9. 1989, blz. 2.
5. 1986, blz. 8.
10 . 1989, blz. 48 .

te

Nr. L 83/94
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 maart 1990 tot vaststelling van de
maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor de negende deelinschrijving in het
kader van de bij Verordening (EEG) nr. 3246/89 geopende permanente openbare
inschrijving
(in ecu/100 kg)
Produktcode

Bedrag van de restitutie

1509 10 90 100

65,00

1509 10 90 900

104,50

1509 90 00 100

74,02

1509 90 00 900

110,09

1510 00 90 100

17,00

1510 00 90 900

—

NB : Produktcodes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG)
nr. 3846/87 van de Commissie (PB nr. L 366 van 24. 12. 1987,
blz. 1 ).
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, VERORDENING (EEG) Nr. 780/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot vaststelling, voor Groot-Brittannië, van het bedrag van de variabele slacht
premie voor schapen en van de bedragen die moeten worden geheven op
produkten bij het verlaten van regio 1
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad van
25 september 1989 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector schape- en geite
vlees ('),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1633/84 van de
Commissie van 8 juni 1984 houdende uitvoeringsbepa
lingen inzake de variabele slachtpremie voor schapen en
tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2661 /80 (2),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1075/89 (3),
en met name op artikel 3, lid 1 , en artikel 4, lid 1 ,

Overwegende dat het Verenigd Koninkrijk de enige
Lid-Staat is die de variabele slachtpremie toekent in regio
1 , in de zin van artikel 22, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 3013/89 ; dat de Commissie derhalve het bedrag van
de premie moet vaststellen alsmede het bedrag dat moet
worden geheven op de produkten bij het verlaten van de
genoemde regio, voor de week die begint op 5 maart

Overwegende dat in artikel 3, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1633/84 is bepaald dat het bedrag van de
variabele slachtpremie wekelijks door de Commissie
wordt vastgesteld ;
Overwegende dat in artikel 4, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1633/84 is bepaald dat het bedrag dat wordt
geheven op produkten die regio 1 verlaten, voor elk van
deze produkten wekelijks door de Commissie moet
worden vastgesteld ;

Overwegende dat in de bijlage van Verordening (EEG) nr.
3618 /89 van de Commissie van 1 december 1989 betref

fende de regeling inzake de beperking van de garantie in
de sector schape- en geitevlees voor het verkoopseizoen
1990 (4) de wekelijkse bedragen van het richtniveau
overeenkomstig artikel 25 van Verordening (EEG) nr.
3013/89 zijn vastgesteld ;
PB
PB
PB
PB

op 5 maart 1990 moet overeenstemmen met die welke
zijn vastgesteld in de navolgende bijlage ; dat krachtens
artikel 25, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3013/89 en

krachtens artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1 633/84 de
bedragen die moeten worden geheven op produkten die
regio 1 verlaten, mede gelet op het arrest van het Hof van
Justitie van 2 februari 1988 in zaak 61 /86, voor diezelfde
week overeenkomstig vorenbedoelde bijlage moeten
worden vastgesteld ;
Overwegende dat voor de controle op de inachtneming
van de bepalingen met betrekking tot de bedoelde
bedragen het systeem als bedoeld in Verordening (EEG)
nr. 1633/84 verder moet worden toegepast, onverminderd
eventuele meer specifieke bepalingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor schapen en schapevlees die in het Verenigd
Koninkrijk, in regio 1 , in de zin van artikel 22, lid 2, van

1990 ;

(')
(2)
(3)
(4)

Overwegende dat uit de toepassing van artikel 24, leden 2
en 3, van Verordening (EEG) nr. 3013/89 volgt dat de
variabele slachtpremie voor in het Verenigd Koninkrijk
subsidiabel verklaarde schapen voor de week die begint

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

289
154
114
351

van
van
van
van

7. 10 . 1989, blz. 1 .
9. 6. 1984, blz. 27.
27. 4. 1989, blz. 13.
2. 12. 1989, blz . 18 .

Verordening (EEG) nr. 3013/89, in de week die begint op
5 maart 1990 in aanmerking komen voor de variabele
slachtpremie, wordt het bedrag van de premie vastgesteld
op 42,427 ecu per 100 kg geraamd of werkelijk gewicht
schoon aan de haak binnen het in artikel 1 , lid 1 , onder

b), van Verordening (EEG) nr. 1633/84 vastgestelde
maximum- en minimumgewicht.
Artikel 2

Voor de in artikel 1 , onder a) en c), van Verordening
(EEG) nr. 3013/89 genoemde produkten die in de week
die begint op 5 maart 1990 het grondgebied van regio 1
hebben verlaten, luiden de bedragen die moeten worden
geheven zoals aangegeven in de bijlage.
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 5 maart 1990.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

30 . 3. 90

Nr. L 83/97
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 maart 1990 tot vaststelling, voor Groot
Brittannië, van het bedrag van de variabele slachtpremie voor schapen en van de bedragen
die moeten worden geheven op produkten bij het verlaten van regio 1
(in ecu/100 kg)
Bedragen
A. Produkten waarvoor de in artikel 24

GN-code

B. Produkten als bedoeld in artikel 4,

van Verordening (EEG) nr. 3013/89
bedoelde premie mag worden
toegekend

l

lid 4, van Verordening (EEG)
nr. 1633/84 (')
— Levend gewicht —

— Levend gewicht —

0

19,941

0104 10 90

\

0104 20 90

0

— Nettogewicht —

— Nettogewicht —
0204 10 00
0204 21 00

0204 50 11

-

42,427

0

42,427

0

\

0

0204 22 10

29,699

0204 22 30

46,670

0204 22 50

55,155

0204 22 90

55,155

0204 23 00

77,217

0204 30 00

31,820

0204 41 00

31,820

0204 42 10

22,274

0204 42 30

35,002

0204 42 50

41,366

0204 42 90

41,366

0204 43 00

57,912

0204 50 13

0204 50 15

0204 50 19
0204 50 31

0204 50 39
0204 50 51
0204 50 53
0204 50 55

0204 50 59 ,

l

II
Il
II
Il
II
II
II
||
\
\
55,155

0210 90 19

77,217

1602 90 71 :

— zonder been

0
0

0

0
0
0

0

0

0210 90 11

— met been

0

0

0204 50 71

0204 50 79

0

l
55,155
77,217

\

(!) Deze verlaagde bedragen mogen slechts worden toegepast indien aan de in artikel 5, lid 3, tweede alinea, van
Verordening (EEG) nr. 1633/84 vastgestelde voorwaarden is voldaan.

Nr. L 83/98
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VERORDENING (EEG) Nr. 781/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot aanpassing van de landbouwomrekeningskoers die geldt in de sector varkens
vlees in Griekenland

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

een Lid-Staat op zodanige wijze wordt aangepast dat de
instelling van nieuwe monetaire compenserende bedragen

GEMEENSCHAPPEN,

wordt voorkomen ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Overwegende dat de ontwikkeling van de marktkoers van
de Griekse drachme in de referentieperiode van 21 tot en

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3578/88 van de
Commissie van 17 november 1988 tot vaststelling van de
bepalingen voor de toepassing van de regeling voor de
automatische afbraak van de negatieve monetaire
compenserende bedragen ('), gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 3063/89 (2), en met name op artikel 7, lid 1 ,

met 27 maart 1990, rekening houdend met de wijziging
van de bij Verordening (EEG) nr. 1678/85 van de Raad (*),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 631 /90 van
de Commissie (*), vastgestelde landbouwomrekenings
koers, in beginsel overeenkomstig artikel 2 van Verorde
ning (EEG) nr. 3153/85 van de Commissie f7), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3672/89 (8), met
ingang van 2 april 1990 in Griekenland tot een verhoging
van de compenserende bedragen in de varkensvleessector

Overwegende dat in artikel 6 bis van Verordening (EEG)
nr. 1677/85 van de Raad van 11 juni 1985 inzake de
monetaire compenserende bedragen in de landbouwsector
(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1889/
87 (4), is bepaald dat de landbouwomrekeningskoers van

zou leiden ; dat, om dat te vermijden, de landbouw
omrekeningskoers zodanig moet worden aangepast dat
geen nieuwe monetaire compenserende bedragen nodig
zijn, zulks met inachtneming van de voorschriften van
artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 3578/88,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

In bijlage IV bij Verordening (EEG) nr. 1678/85 wordt de regel betreffende varkensvlees
vervangen door de hierna volgende regel :
Landbouwomrekeningskoersen
Produkten

„Varkensvlees

1 ecu =

Geldt tot

... dr.

en met

1 ecu =
... dr.

ingang van

Geldt met

215,259

1 april 1990

218,099

2 april 1990"

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 2 april 1990 .
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(>)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

312
293
164
182

van
van
van
van

18. 11 . 1988, blz. 16.
12. 10. 1989, blz. 34.
24. 6. 1985, blz. 6.
3. 7. 1987, blz. 1 .

(*)
(*)
O
(8

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

164 van 24. 6. 1985, blz. 11 .
69 van 16. 3. 1990, blz. 24.
310 van 21 . 11 . 1985, blz. 4.
358 van 8 . 12. 1989, blz. 28 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 782/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 228/90 houdende instelling van een
compenserende heffing bij invoer van verse citroenen van oorsprong uit Turkije
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

waaronder een heffing, vastgesteld in toepassing van
artikel 25 van genoemde verordening, wordt gewijzigd ;
dat deze voorwaarden aanleiding geven tot wijziging van
de compenserende heffing voor de invoer van verse
citroenen van oorsprong uit Turkije,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1119/89 (2), en met
name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 228/90 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 671 /90 (4), een compenserende heffing werd
ingesteld bij invoer van verse citroenen van oorsprong uit
Turkije ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

Het in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 228/90
voorkomende bedrag van 35,14 ecu wordt vervangen door
het bedrag 31,83 ecu.
Artikel 2

Overwegende dat in artikel 26, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 1035/72 de voorwaarden zijn vastgesteld

Deze verordening treedt in werking op 30 maart 1990 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(*)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

118 van 20 . 5. 1972, blz. 1 .
118 van 29 . 4. 1989, blz. 12.
22 van 27. 1 . 1990, blz. 72.
73 van 20 . 3. 1990, blz. 27.
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VERORDENING (EEG) Nr. 783/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1069/89 (2), inzonderheid op
artikel 16, lid 8,

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 1920/89 neergelegde regelen en bepalingen op
de gegevens waarover de Commissie thans beschikt, leidt
tot het wijzigen van de thans geldende heffingen overeen
komstig de bijlage van deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 16, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 bedoelde invoerheffingen worden voor ruwe
suiker van de standaardkwaliteit en voor witte suiker vast

Overwegende dat de heffingen welke van toepassing zijn
bij de invoer van witte suiker en van ruwe suiker, vastge
steld zijn bij Verordening (EEG) nr. 1920/89 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 750/90 (4) ;

gesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 maart 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(■)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
114 van 27. 4. 1989, blz. 1 .
187 van 1 . 7. 1989, blz. 13.
82 van 29. 3. 1990, blz. 28.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 maart 1990 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor witte suiker en ruwe suiker
(in ecu/100 kg)
GN-code

17011110

Bedrag der heffing

1701 11 90

28,62 (>)
28,62 (')

1701 12 10

28,62 (')

1701 12 90

28,62 C)

1701 91 00

32,81

1701 99 10

32,81

1701 99 90

32,81 (2)

(') Dit bedrag geldt voor ruwe suiker met een rendement van 92 % . Indien het rendement van de geïmporteerde
ruwe suiker van 92.% afwijkt, wordt het bedrag van de toe te passen heffing berekend overeenkomstig het
bepaalde in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 837/68 van de Commissie (PB nr. L 151 van 30. 6. 1968, blz. 42).
(2) Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 geldt dit bedrag ook voor
van witte of ruwe suiker vervaardigde suiker die toegevoegde stoffen, andere dan aromatiserende stoffen of kleur
stoffen, bevat.
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VERORDENING (EEG) Nr. 784/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot vaststelling van de coëfficiënt voor de verlaging van de landbouwprijzen voor
het verkoopseizoen 1990/1991 naar aanleiding van de monetaire herschikking
van 5 januari 1990 en tot wijziging van de voor dat verkoopseizoen in ecu vastge
stelde prijzen en bedragen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1677/85 van de Raad van
11 juni 1985 inzake de monetaire compenserende
bedragen in de landbouwsector ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1 889/87 (2), en met name op
artikel 6, lid 3,

Overwegende dat artikel 6 van Verordening (EEG) nr.
1677/85 voorziet in een automatische en geleidelijke
afbraak van de negatieve monetaire afwijkingen die tussen
twee herschikkingen in het raam van het Europees mone
tair stelsel zijn ontstaan ; dat deze afbraak met name een
aanpassing van de landbouwomrekeningskoersen inhoudt
waarbij aan het begin van het op de herschikking

volgende verkoopseizoen 25 % van de door omzetting
ontstane nieuw gecreëerde monetaire afwijkingen wordt
afgeschaft ; dat overeenkomstig de leden 3 en 4 van
genoemd artikel de in het kader van het gemeenschappe
lijk landbouwbeleid in ecu vastgestelde prijzen en, eventu
eel, bedragen, bij de betrokken etappe van de afbraak
worden verlaagd zodat de verhoging van de prijzen in
nationale valuta die van deze wijziging van de landbouw
omrekeningskoersen het gevolg zou zijn, wordt geneutra
liseerd ;

Overwegende dat de in ecu vastgestelde prijzen moeten
worden verlaagd door toepassing van de coëfficiënt voor
de verlaging van de landbouwprijzen, bedoeld in artikel 5
van Verordening (EEG) nr. 3578/88 van de Commissie
van 17 november 1988 tot vaststelling van de bepalingen
voor de toepassing van de regeling voor de automatische
afbraak van de negatieve monetaire compenserende
bedragen (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 747/90 (4) ; dat deze coëfficiënt dient te worden vastge
steld ; dat krachtens artikel 6, lid 4, punt b), van Verorde
ning (EEG) nr. 1677/85 bepaalde, in ecu vastgestelde
bedragen dienovereenkomstig moeten worden gewijzigd ;
dat echter om marktverstoringen te voorkomen, rekening
moet worden gehouden met de Gemeenschapsvoor
schriften voor de berekening van de betrokken prijzen en
bedragen ;
Overwegende dat de prijzen en bedragen in ecu die recht
streeks met andere in ecu vastgestelde prijzen verband
houden, rechtstreeks of onrechtstreeks worden beïnvloed

door de daling van laatstgenoemde prijzen ; dat de in het
kader van de marktordeningen vastgestelde verhoudingen
tussen deze prijzen of bedragen niet mogen worden gewij
zigd ;
(')
(2)
(J)
<)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

164 van 24. 6. 1985, blz. 6.
182 van 3. 7. 1987, blz. 1 .
312 van 18 . 11 . 1988, blz. 16.
82 van 29. 3. 1990, blz. 24.

Overwegende dat de prijzen en bedragen in ecu die
worden vastgesteld op grond van de op de markt gecon
stateerde prijzen ofwel onrechtstreeks door de daling van
de andere in ecu vastgestelde prijzen worden beïnvloed,
ofwel rechtstreeks met de situatie op de wereldmarkt
verband houden ; dat deze prijzen of bedragen, om
onnodige verlagingen te voorkomen en om de representa
tiviteit ervan voor de markt intact te laten, niet in aanmer

king dienen te worden genomen als in ecu vastgestelde
prijzen in de zin van artikel 6, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1677/85 en dat de coëfficiënt voor de verlaging
van de landbouwprijzen niet op deze prijzen en bedragen
dient te worden toegepast ;
Overwegende dat de in artikel 6, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1677/85 vastgestelde maatregelen met name
zijn bedoeld om de landbouwmarkten in evenwicht te
houden ; dat het derhalve, om de administratieve uitvoe

ring van de automatische-afbraakregeling te vereenvoudi
gen, dienstig is de coëfficiënt voor de verlaging van de
landbouwprijzen niet toe te passen op de in ecu vastge
stelde bedragen die van zodanige aard of van zodanig
niveau zijn dat zij geen noemenswaardige rechtstreekse
invloed op de produktie hebben, met name de bedragen
die zijn vastgesteld in het kader van het landbouwstruc
tuurbeleid, die met betrekking tot de opslagkosten, en de
bedragen van technische of administratieve aard ;
Overwegende dat het ter vereenvoudiging van het admini
stratief beheer dienstig is de lijst van deze nieuwe prijzen
en bedragen tijdig vast te stellen ;

Overwegende dat de betrokken Comité's van beheer
binnen de door hun voorzitter bepaalde termijn geen
advies hebben uitgebracht,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

De in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 3578/88
bedoelde coëfficiënt wordt op 1,001712 gesteld.
Artikel 2

Voor de in de bijlage vermelde sectoren, worden de
prijzen en de bedragen gedeeld door de in artikel 1
aangegeven coëfficiënt en, in voorkomend geval, zodanig
aangepast dat aan de communautaire voorschriften voor
de berekening ervan wordt voldaan.
Artikel 3

Volgens de procedure van artikel 12 van Verordening
(EEG) nr. 1677/85 worden de prijzen en de bedragen die
uit de in artikel 2 bedoelde wijzigingen voortvloeien, vast
gesteld met ingang van de datum van toepassing van
laatstgenoemd artikel.
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Nr. L 83/ 103

bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese

Artikel 2 is evenwel van toepassing met ingang van de
datum waarop de landbouwomrekeningskoersen voor het
verkoopseizoen 1990/ 1991 van toepassing worden of
vanaf de begindatum van het verkoopseizoen 1990/1991
voor het betrokken produkt, wanneer deze datum na de

Gemeenschappen.

eerstgenoemde valt.

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE
1.

GRANEN
Granen

1.1 .

Interventieprijs en richtprijs voor zachte tarwe, durumtarwe, gerst, maïs, rogge en sorgho, en de
speciale vergoedingen voor zachte tarwe en rogge, als bedoeld in artikel 3, lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 201 /90 (2).

1.2.

Interventieprijs voor durumtarwe als bedoeld in punt 1.1 die van toepassing is in Spanje.

1.3.

Drempelprijs voor granen als bedoeld in artikel 5, leden 1 en 2, van Verordening (EEG) nr. 2727/75.

1.4.

Drempelprijs voor meel, gries en griesmeel van granen als bedoeld in artikel 5, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 2727/75.

1.5.

Medeverantwoordelijkheidsheffing als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2727/75.

1.6.

Totaal bedrag en verdeling over de Lid-Staten van de rechtstreekse steun aan de kleine producenten,
als bedoeld in artikel 1 , lid 2, van Verordening (EEG) nr. 729/89 van de Raad van 20 maart 1989
houdende algemene voorschriften van de bijzondere regeling die van toepassing is op kleine produ
centen in het kader van de medeverantwoordelijkheidsregeling in de sector granen (3).

1.7.

Steun voor de produktie van durumtarwe, als bedoeld in artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 2727/
75.

1.8.

Steun voor de produktie van bepaalde soorten harde glazige maïs, als bedoeld in artikel 10 bis van
Verordening (EEG) nr. 2727/75.

1 3.

Steun als bedoeld in punt 1.8 die van toepassing is in Spanje.
Zetmeelhoudende produkten

1.10.

Minimumprijs voor aardappelen, berekend op grond van het zetmeelgehalte, als bedoeld in artikel 1 ,
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1008/86 van de Raad (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1113/82 (5)

1.11 .

Premie voor de fabrikanten van aardappelzetmeel, als bedoeld in artikel 10, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1008/86.
Rijst

1.12.

Interventieprijs voor padie en richtprijs voor gedopte rijst, als bedoeld in artikel 3, lid 1 , van Verorde
ning (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van 21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1806/89 Q.

1.13.

Prijzen als bedoeld in punt 1.12 die van toepassing zijn in Spanje.

1.14. Steun voor de produktie van rijst van het ras „Indica", als bedoeld in artikel 8 bis van Verordening
(EEG) nr. 1418/76.

1.15. Drempelprijs voor gedopte rijst, rondkorrelige volwitte rijst en langkorrelige volwitte rijst, als bedoeld
in artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 1418/76.
1.16.

Drempelprijs voor breukrijst als bedoeld in artikel 15 van Verordening (EEG) nr. 1418/76.

2.

SUIKER

2.1 .

Richtprijs voor witte suiker, als bedoeld in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de
Raad van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector
suiker (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1069/89 (9).

(')
(2)
O
(4)
(*)
(*)
f)
(8)

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L
L
L

281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
22 van 27. 1 . 1990, blz. 7.
80 van 23. 3. 1989, blz. 5.
94 van 9. 4. 1986, blz. 5.
128 van 11 . 5. 1989, blz. 5.
166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
177 van 24. 6. 1989, blz. 1 .
177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.

P\ PB nr. L 114 van 27 . 4. 1989 . blz. 1 .
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Interventieprijs voor witte suiker voor de gebieden zonder tekort, als bedoeld in artikel 3, lid 1 , punt
a) van Verordening (EEG) nr. 1785/81 .

2.3.

Interventieprijs voor witte suiker voor de gebieden met een tekort, als bedoekd in artikel 3, lid 1 , punt
b), van Verordening (EEG) nr. 1785/81 .

2.4.

Interventieprijs voor ruwe suiker, als bedoeld in artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 .

2.5.

Basisprijs voor suikerbieten, als bedoeld in artikel 4, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1785/81 .

2.6.

Minimumprijs voor A-suikerbieten en B-suikerbieten, als bedoeld in artikel 5 van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 .

2.7.

In de punten 2.2, 2.5 en 2.6 genoemde prijzen die van toepassing zijn in Spanje en Portugal.

2.8.

Vergoeding als bedoeld in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 1785/81 .

29.

Drempelprijs voor melasse, als bedoeld in artikel 14, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 .

2.10.

Drempelprijs voor witte suiker, als bedoeld in artikel 14, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 .

2.1 1 .

Drempelprijs voor ruwe suiker, als bedoeld in artikel 14, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 .

3.

PLANTAARDIGE OLIËN EN VETTEN

Olijfolie

3.1 .

Richtprijs voor olijfolie, als bedoeld in artikel 4, lid 1 , punt a) van Verordening nr. 136/66/EEG van
de Raad van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector oliën en vetten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2902/89 (2).

3.2.

Interventieprijs voor olijfolie, als bedoeld in artikel 4, lid 1 , punt a) van Verordening nr. 136/66/EEG.

3.3.

Prijs als bedoeld in punt 3.2, van toepassing in Spanje en in Portugal.

3.4.

Toeslagen en kortingen op de interventieprijs, als bedoeld in artikel 12, lid 1 , van Verordening nr.
136/66/EEG.

3.5.

Representatieve marktprijs voor olijfolie, als bedoeld in artikel 4, lid 1 , punt b), van Verordening nr.
136/66/ EEG.

3.6.

Drempelprijs voor olijfolie, als bedoeld in artikel 4, lid 1 , punt b), van Verordening nr. 136/66/EEG.

3.7.

Produktiesteun voor olijfolie en steun aan kleine producenten, als bedoeld in artikel 5 van Verorde
ning nr. 136/66/EEG.

3.8.

Steun als bedoeld in punt 3.7, van toepassing in Spanje en Portugal.
Koolzaad — zonnebloemzaad

39.

Richtprijs voor kool- en raapzaad enerzijds en voor zonnebloemzaad anderzijds, als bedoeld in artikel
22, lid 1 , van Verordening nr. 136/66/EEG.

3.10.

Interventieprijs voor kool- en raapzaad enerzijds en voor zonnebloemzaad anderzijds, als bedoeld in
artikel 22, lid 1 , van Verordening nr. 136/66/EEG.

3.11 .

Prijzen als bedoeld in de punten 3.9 en 3.10, van toepassing in Spanje.

3.12.

Bonus voor „dubbel nul" kool- en raapzaad, als bedoeld in artikel 24 bis, lid 1 , van Verordening nr.
136/66/EEG.

Soja

3.13.

Streefprijs voor sojabonen, als bedoeld in artikel 1 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1491 /85 van de
Raad van 23 mei 1985 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor sojabonen (3), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 2217/88 (4).

3.14.

Minimumprijs voor sojabonen, als bedoeld in artikel 2, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1491 /85.

3.15.

Prijzen als bedoeld in de punten 3.3 en 3.4, van toepassing in Spanje.

(■)
O
(3)
(4)

nr.
nr.
nr.
nr.

PB
PB
PB
PB

172 van 30. 9.
L 280 van 29.
L 151 van 10.
L 197 van 26.

1966, blz. 3025/66.
9. 1989, blz. 2.
6. 1985, blz. 15.
7. 1988, blz. 11 .
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Lijnzaad

3.16.

Streefprijs voor lijnzaad, als bedoeld in artikel 1 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 569/76 van de Raad
van 15 maart 1976 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor lijnzaad ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 4003/87 (2).

3.17.

Prijzen als bedoeld in punt 3.16 die van toepassing zijn in Spanje.

4.

GROENTEN EN FRUIT

Verse produkten

4.1 .

Basisprijs en aankoopprijs, per soort verse groenten of vers fruit en per periode, als bedoeld in artikel
16 van Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappe
lijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 11 19/89 (4).

4.2.

Financiële compensatie, per variëteit, voor bepaalde verkopers van sinaasappelen en mandarijnen uit
de Lid-Staten die een omschakelingsprogramma hebben opgesteld, als bedoeld in artikel 7 van Veror
dening (EEG) nr. 2511 /69 van de Raad van 9 december 1969 houdende bijzondere maatregelen voor
de verbetering van de produktie en de afzet van citrusvruchten in de Gemeenschap (*), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 11 30/89 (6).

4.3.

Minimumprijs voor de telers van sinaasappelen, per variëteit, als bedoeld in artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 2601 /69 van de Raad van 18 december 1969 betreffende bijzondere maatregelen teneinde
het verwerken van bepaalde variëteiten sinaasappelen te stimuleren (*), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 3848/89 (8).

4.4.

Financiële vergoeding, per variëteit, aan de sinaasappelverwerkende bedrijven, als bedoeld in artikel 3
van Verordening (EEG) nr. 2601 /69.

4.5.

Minimumprijs voor de telers van citroenen, als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
1035/77 van de Raad van 17 mei 1977 houdende bijzondere maatregelen voor de verbetering van de
afzet van op basis van citroenen verwerkte produkten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 11 24/89 (l0).

4.6.

4.7.

Financiële vergoeding aan citroenverwerkende bedrijven, als bedoeld in artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 1035/77.

In de punten 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6 genoemde prijzen en vergoedingen die van toepassing zijn in Spanje
en in Portugal.

4.8.

Maximale bodemprijzen voor bepaalde produkten, vastgesteld overeenkomstig artikel 18, lid 1 , laatste
alinea, van Verordening (EEG) nr. 1035/72.

4.9.

Minimumverkoopprijs voor uit de markt genomen sinaasappelen, als bedoeld in artikel 2 van Veror
dening (EEG) nr. 2488/77 van de Commissie van 8 november 1977 tot vaststelling van de voor
waarden voor de levering van uit de markt genomen sinaasappelen aan de verwerkende industrie en
tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1687/76 ("), 'laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
713/87 H.

4.10.

Referentieprijs per soort verse groenten of vers fruit en per periode, als bedoeld in artikel 23 van
Verordening (EEG) nr. 1035/72.

4.11 .

Gemeenschappelijke aanbiedingsprijs als bedoeld in artikel 152 van de Toetredingsakte.

(')
O
O
(4)

nr.
nr.
nr.
nr.

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

67 van 15. 3. 1976, blz. 29.
377 van 31 . 12. 1987, blz. 46.
118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
118 van 29. 4. 1989, blz. 1 .

I5) PB nr. L 318 van 18. 12. 1969, blz. 1 .

(6) PB nr. L 119 van 29. 4. 1989, blz. 22.
O PB nr. L 324 van 27. 12. 1969, blz. 21 .
(8) PB nr. L 374 van 22. 12. 1989, blz. 6.
(') PB nr. L 125 van 19. 5. 1977, blz. 23.
(,0) PB nr. L 118 van 29. 4. 1989, blz. 28 .
(") PB nr. L 285 van 9 . 11 . 1977, blz. 5.
('*) PB nr. L 70 van 13. 3. 1987, blz. 21 .
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Verwerkte produkten

4.12.

Produktiesteun voor groenten en fruit die worden verwerkt tot rozijnen en krenten, tomatenconcen
traat, gepelde en in gehele staat verduurzaamde tomaten, tomatensap, gedroogde vijgen, gedroogde

pruimen, perziken op siroop of Williams- en Rockaperen op siroop en vruchtesap, als bedoeld in
artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad van 24 februari 1986 houdende een gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte
produkten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 125/89 (2).
4.13.

Steun als bedoeld in punt 4.12 voor verwerkte tomaten, gedroogde pruimen, perziken en Williams
en Rockaperen op siroop en vruchtesap, van toepassing in Spanje.

4.14.

Steun als bedoeld in punt 4.12 voor verwerkte tomaten en Williams- en rockaperen op siroop en
vruchtesap, van toepassing in Portugal.

4.15.

Produktiesteun voor de verwerking tot ananasconserven, als bedoeld in artikel 1 van Verordening
(EEG) nr. 525/77 van de Raad van 14 maart 1977 tot instelling van een steunregeling voor de
produktie van ananasconserven (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1699/85 (4).

4.16.

Steun voor linzen, kekers en wikke, als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 762/89 van de
Raad van 20 maart 1 989 tot invoering van een bijzondere maatregel voor bepaalde zaaddragende legu
minosen (*).

4.17.

Minimumprijs voor de producenten van rozijnen of krenten, tomaten, vijgen, pruimedanten, perziken
en Williams- en Rockaperen voor verwerking, als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EEG) nr.
426/86.

4.18.

Prijzen als bedoeld in punt 4.17 voor tomaten, pruimedanten, perziken en Williams- en Rockaperen,
van toepassing in Spanje.

4.19.

Prijzen als bedoeld in punt 4.17 voor tomaten en Williams- en Rockaperen, van toepassing in Portu
gal.

4.20.

Minimumprijs voor de producenten van ananas voor verwerking, als bedoeld in artikel 3 van Verorde
ning (EEG) nr. 525/77.

4.21 .

Minimumprijs bij invoer, als bedoeld in artikel 9, lid 1 van Verordening (EEG) nr. 426/86.

4.22.

Compenserende heffingen die bij invoer moeten worden toegepast per prijsklasse, als bedoeld in
artikel 9, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 426/86.

5.

WIJN

5.1 .

Oriëntatieprijs voor elke soort tafelwijn, als bedoeld in artikel 27, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
822/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijn
markt (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 388/90 f7).

5.2.

Steun aan de distillateurs per soort produkt, steun aan de bereiders van distillatiewijn, aankoopprijs
per type neutrale alcohol dat voor distillatie wordt geleverd en vermindering voor ruwe alcohol,
bijdrage van het EOGFL, Afdeling Garantie, in de interventie-uitgaven voor distillatie van de bijpro
dukten als bedoeld in artikel 35 van Verordening (EEG) nr. 822/87.

5.3.

Steun aan distillateurs per soort produkt, steun aan de bereiders van distillatiewijn, aankoopprijs voor
neutrale alcohol die voor interventie wordt geleverd en vermindering voor ruwe alcohol, bijdrage van
het EOGFL, afdeling Garantie in de interventie-uitgaven voor de distillatie van andere wijn dan tafel
wijn als bedoeld in artikel 36 van Verordening (EEG) nr. 822/87.

5.4.

Steun aan de distillateurs per soort gedistilleerde wijn en per soort produkt, steun aan de bereiders van
distillatiewijn per soort behandelde wijn, in het kader van de preventieve distillatie van tafelwijn als
bedoeld in artikel 38 van Verordening (EEG) nr. 822/87.

5.5.

Steun aan de distillateurs per soort gedistilleerde tafelwijn en per soort produkt, steun aan de berei
ders van distillatiewijn per soort behandelde wijn, in het kader van de steundistillatie voor tafelwijn
als bedoeld in artikel 41 van Verordening (EEG) nr. 822/87.

(')
O
(3)
(4)
O
(6)
O

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L
L

49 van 27. 2. 1986, blz. 1 .
118 van 29. 4. 1989, blz. 29.
73 van 21 . 3. 1977, blz. 48.
163 van 22. 6. 1985, blz. 12.
80 van 23. 3. 1989, blz. 76.
84 van 27. 3. 1987, blz. 1 .
42 van 16. 2. 1990, blz. 9.
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5.6.

Steun aan de distillateurs per soort gedistilleerde tafelwijn en per soort produkt, steun aan de berei
ders van distillatiewijn per soort behandelde wijn, in het kader van de distillatie van tafelwijn met
honoreringsgarantie als bedoeld in artikel 42 van Verordening (EEG) nr. 822/87.

5.7.

Steun voor het gebruik van druivemost bij de wijnbereiding en bij de diervoeding, als bedoeld in
artikel 45 van Verordening (EEG) nr. 822/87.

5.8.

Steun voor het gebruik van druivemost voor de vervaardiging van bepaalde produkten in Ierland en in
het Verenigd Koninkrijk, steun voor het gebruik van druiven en druivemost voor de vervaardiging van
druivesap, als bedoeld in artikel 46 van Verordening (EEG) nr. 822/87.

5.9.

Verlaging van de aankoopprijs van de voor distillatie geleverde wijn, als bedoeld in artikel 44 van
Verordening (EEG) nr. 822/87.

5.10. In de punten 5.1 , 5.2. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 en 5.8 genoemde prijzen en bedragen die van toepassing
zijn in Spanje.

5.11

Regulerende bedragen die worden toegepast in het handelsverkeer in bepaalde wijnbouwprodukten
tussen de Gemeenschap van Tien en Spanje, als bedoeld in artikel 123 van de Toetredingsakte en in
Verordening (EEG) nr. 480/86.

5.12.

Referentieprijs per soort wijn, druivesap of druivemost, als bedoeld in artikel 53, lid 2, van Verorde
ning (EEG) nr. 822/87.

5.13.

Referentieprijs franco-grens, per soort wijn, druivesap of druivemost en per derde land, die voortvloeit
uit de in punt 5.12 genoemde prijzen.

6.

TEXTIEL

Vlas en hennep
6.1 .

Steun voor vlas dat bestemd is voor de vezelproduktie en voor hennep, als bedoeld in artikel 4 van

Verordening (EEG) nr. 1308/70 van de Raad van 29 juni 1970 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector vlas en hennep ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
3995/87 (2).

6.2.

Op de steun in te houden bedragen voor de bevordering van de afzet van vlasprodukten, als bedoeld
in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1308/70.

6.3.

In de punten 6.1 en 6.2 genoemde steun en bedragen die van toepassing zijn in Spanje en Portugal.
Zijderupsen

6.4.

Steun voor zijderupsen, als bedoeld in artikel 2, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 845/72 van de Raad
van 24 april 1972 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bevordering van de zijderupsen
teelt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 4005/87 (4).

6.5.

Steun als bedoeld in 6.4 die van toepassing is in Spanje en in Portugal.
Katoen

6.6.

Streefprijs voor niet-geëgreneerde katoen, als bedoeld in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2169/81
van de Raad van 27 juli 1981 tot vaststelling van de algemene voorschriften van de steunregeling voor
katoen ^, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 791 /89 (*).

6.7.

Minimumprijs voor niet-geëgreneerde katoen, als bedoeld in artikel 9 van Verordening (EEG) nr.
2169/81 .

7.

ANDERE PLANTAARDIGE PRODUKTEN
Zaaizaad

7.1 .

Steun bij de produktie van zaaizaad die voor elke soort en elke rassengroep wordt vastgesteld voor het
betrokken verkoopseizoen, als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2358/71 van de Raad
van 26 oktober 1971 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaai
zaad
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1239/89 (8).

(') PB nr. L 146 van 4. 7. 1970, blz. 1 .

$ PB nr. L 377 van 31 . 12. 1987, blz. 34.
O
(4)
(^
(*)
Q
(•)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L
L

100 van 27. 4. 1972, blz. 1 .
377 van 31 . 12. 1987, blz. 48.
211 van 31 . 7. 1981 , blz. 2.
85 van 30. 3. 1989, blz. 7.
246 van 5. 11 . 1971 , blz. 1 .
128 van 11 . 5. 1989, blz. 35.
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7.2.

Steun als bedoeld in punt 7.1 die van toepassing is in Spanje en in Portugal.

7.3.

Referentieprijs voor maïshybriden en sorghumhybriden voor zaaidoeleinden, als bedoeld in artikel 6
van Verordening (EEG) nr. 2358/71 .
Tabak

7.4.

Streefprijs per tabakssoort, als bedoeld in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 727/70 van de Raad van
21 april 1970 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector ruwe tabak ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 203/90 (2).

7.5.

Interventieprijs en afgeleide interventieprijs voor verpakte tabak per tabakssoort, als bedoeld in artikel
6 van Verordening (EEG) nr. 727/70.

7.6.

Premie per tabakssoort, als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 727/70.
Hennepzaad

7.7.

Steun voor hennepzaad, als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3698/88 van de Raad van
24 november 1988 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor hennepzaad (3).
Bloementeelt

7.8.

Minimumprijzen bij uitvoer, als bedoeld in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 234/68 van de Raad

van 27 februari 1968 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector levende planten en produkten van de bloementeelt (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3991 /87 (5).
Hop

7.9.

Steun aan de hopproducenten voor aromatische, bittere en andere rassengroepen, als bedoeld in
artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 1696/71 van de Raad van 26 juli 1971 houdende een ' gemeen
schappelijke ordening der markten in de sector hop (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
3808/89 f).

Gedroogde voedergewassen

7.10.

Streefprijs voor gedroogde voedergewassen, als bedoeld in artikel 4, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
1 1 1 7/78 van de Raad van 22 mei 1 978 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in
de sector gedroogde voedergewassen (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2275/89 (9).

7.11 .

Prijs als bedoeld in punt 7.10 die van toepassing is in Spanje.

7.12. Verschil tussen de steun voor kunstmatig gedroogde voedergewassen en de steun voor op een andere
wijze gedroogde voedergewassen, als bedoeld in artikel 5, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG)
nr. 1117/78 .

Erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen
7.13.

Streefprijs voor erwten, tuin- en veldbonen, als bedoeld in artikel 1 , lid 1 , punt b), van Verordening
(EEG) nr. 1431 /82 van de Raad van 18 mei 1982 houdende bijzondere maatregelen voor erwten, tuin
en veldbonen en niet-bittere lupinen (10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1 104/88 (").

7.14.

Steundrempelprijs voor erwten, tuin- en veldbonen enerzijds en voor niet-bittere lupinen anderzijds,
als bedoeld in artikel 1 , lid 1 , punt a), van Verordening (EEG) nr. 1431 /82.

7.15.

Minimumprijzen voor erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen, als bedoeld in artikel 3, lid
3, van Verordening (EEG) nr. 1431 /82.

(') PB nr. L 94 van 28. 4. 1970, blz. 1 .
(2) PB nr. L 22 van 27. 1 . 1990, blz. 10.
(3) PB nr. L 325 van 29. 11 . 1988, blz. 2.
(«) PB nr. L 55 van 2. 3. 1968, blz. 1 .
0 PB nr. L 377 van 31 . 12. 1987, blz. 19.
(*) PB nr. L 175 van 4. 8. 1971 , blz. 1 .
0 PB nr. L 371 van 20. 12. 1989, blz. 1 .
(8) PB nr. L 142 van 30. 5. 1978, blz. 1 .
(') PB nr. L 218 van 28. 7. 1989, blz. 1 .
(10) PB nr. L 162 van 12. 6. 1982, blz. 28.
" PB nr. L 110 van 29. 4. 1988 , blz. 16.
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8.

MELK EN ZUIVELPRODUCTEN

8.1 .

Melkrichtprijs als bedoeld in artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27
juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelpro
dukten ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3879/89 (2).

8.2.

Interventieprijs voor boter, magere-melkpoeder, Grana-Padano-kaas en Parmiggiano-Reggiano-kaas,
■ als bedoeld in artikel 5, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 804/68 .

8.3.

In punt 8.2 genoemde interventieprijs voor magere-melkpoeder en boter die van toepassing is in
Spanje.

8.4.

Drempelprijs voor bepaalde zuivelprodukten, als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EEG) nr.
804/68 .

8.5.

Bedragen tot aanpassing van de drempelprijzen voor de produkten die deel uitmaken van groep nr. II
als bedoeld in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 2915/79 van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 3884/89 (4).

. 8.6.

Waarde franco-grens voor bepaalde kaassoorten, als bedoeld in bijlage I bij Verordening (EEG) nr.
1767/82 van de Commissie Q, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 107/90 (*).

8.7.

Speciale heffing op boter uit Nieuw-Zeeland, als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EEG) nr.
2967/89 van de Raad Q, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3894/89 (8).

8.8.

Steun voor tot caseïne en caseïnaten verwerkte ondermelk, als bedoeld in artikel 1 1 van Verordening
(EEG) nr. 804/68.

8.9.

Steunmarge voor magere-melkpoeder voor voederdoeleinden, als bedoeld in artikel 2 bis, lid 3, van
Verordening (EEG) nr. 986/68 van de Raad (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1115/
89 (10).

8.10. Steun voor ondermelk en magere-melkpoeder die voor voederdoeleinden worden gebruikt, als
bedoeld in artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 804/68.

8.11 . Steun voor de aankoop van boter door instellingen en gemeenschappen zonder winstoogmerk, als
bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2191 /81 van de Commissie ("), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr. 1679/89 (,2).
8.12. Steun voor de aankoop van boter door personen die sociale bijstand genieten, als bedoeld in artikel 1
van Verordening (EEG) nr. 2990/82 van de Commissie (l3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 4109/88 (M).
9.

ANDERE DIERLIJKE PRODUKTEN
Rundvlees

9.1 .

Oriëntatieprijs als bedoeld in artikel 3, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27
juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (l5), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 571 /89 (16).

9.2.

Interventieprijs als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 805/68.

9.3.

Speciale premie voor mannelijke runderen, als bedoeld in artikel 4 bis van Verordening (EEG) nr.
805/68 .

9.4.

Premies als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1357/80 van de Raad van 5 juni 1980 tot
instelling van een premieregeling voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand f7), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 573/89 (,8).

(') PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.
(2) PB nr. L 378 van 27. 12. 1989, blz. 1 .
(J) PB nr. L 329 van 24. 12. 1979, blz. 1 .
(4) PB nr. L 378 van 27. 12. 1989, blz. 9.
O PB nr. L 196 van 5. 7. 1982, blz. 1 .
(s) PB nr. L 13 van 17. 1 . 1990, blz. 13.
O PB nr. L 281 van 30. 9. 1989, blz. 114.
(8) PB nr. L 378 van 27. 12. 1989, blz. 23 .
(') PB nr. L 169 van 18. 7. 1968, blz. 4.
(10) PB nr. L 118 van 29. 4. 1989, blz. 7.
(") PB nr. L 213 van 1 . 8. 1981 , blz. 20.
H PB nr. L 164 van 15. 6. 1989, blz. 14.
(,3) PB nr. L 314 van 10. 11 . 1982, blz. 26.
(M) PB nr. L 361 van 29. 12. 1988, blz. 3.
(IJ) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.
(,6) PB nr. L 61 van 4. 3. 1989, blz. 24.
(") PB nr. L 140 van 5. 6. 1980, blz. 1 .
('») PB nr. L 61 van 4. 3. 1989, blz. 43.

30 . 3 . 90

30 . 3 . 90

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 83/ 111

Schape- en geitevlees

9.5.

Basisprijs voor geslachte schapen, vers of gekoeld, en naar seizoen gedifferentieerde basisprijs als
bedoeld in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad van 25 september 1989
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schape- en geitevlees (').

9.6.

Gedifferentieerd richtniveau en naar seizoen gedifferentieerd richtniveau, als bedoeld in artikel 24 van
Verordening (EEG) nr. 3013/89.
Varkensvlees

9.7.

Basisprijs voor geslachte varkens, als bedoeld in artikel 4, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 2759/75
van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de
sector varkensvlees (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1249/89 (3).

10.

VISSERIJPRODUCTEN

10.1 . Oriëntatieprijs per produkt en per periode, als bedoeld in artikel 10 van Verordening (EEG) nr.
3796/81 van de Raad van 29 december 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector visserijprodukten (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2886/89 (5).
10.2.

Communautaire ophoudprijs en communautaire verkoopprijs, als bedoeld in artikel 12 van Verorde
ning (EEG) nr. 3796/81 .

10.3. Op de financiële vergoeding in mindering te brengen forfaitaire waarde, als bedoeld in artikel 13, lid
5, van Verordening (EEG) nr. 3796/81 .

10.4. Oriëntatieprijzen per produkt, als bedoeld in artikel 15 van Verordening (EEG) nr. 3796/81 .
10.5. Communautaire produktieprijs voor tonijn, als bedoeld in artikel 17 van Verordening (EEG) nr.
3796/81 .

10.6.

Gegarandeerde minimumprijs als bedoeld in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3117/85 van de
Raad van 4 november 1985 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning van
compenserende vergoedingen voor sardines (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3940/
87 (7)

10.7.

Compenserende vergoeding voor sardines uit de Middellandse Zee, als bedoeld in artikel 3 van Veror
dening (EEG) nr. 3117/85.

10.8. Referentieprijzen als bedoeld in de artikelen 21 en 22 van Verordening (EEG) nr. 3796/81 .
10.9.

Referentieprijzen voor het intracommunautaire handelsverkeer in sardines uit de Atlantische Oceaan
en voor ansjovis, als bedoeld in de artikelen 170 en 357 van de Akte van Toetreding van Spanje en
Portugal.

(')
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

289
282
129
379

van
van
van
van

7. 10. 1989, blz. 1 .
1 . 11 . 1975, blz. 19.
11 . 5. 1989, blz. 12.
31 . 12. 1981 , blz. 1 .

(Ó PB nr. L 282 van 2. 10. 1989, blz. 1 .

(«) PB nr. L 297 van 9 . 11 . 1985, blz. 1 .
P) PB nr. L 373 van 31 . 12. 1987, blz. 6 .
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VERORDENING (EEG) Nr. 785/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

houdende

instelling van een compenserende heffing bij
komkommers van oorsprong uit Bulgarije

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 11 19/89 (2), en met
name op artikel 27, lid 2, tweede alinea,
Overwegende dat artikel 25, lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 1035/72 bepaalt dat wanneer de invoerprijs van een uit
een derde land ingevoerd produkt zich gedurende twee
opeenvolgende marktdagen handhaaft op een peil dat ten
minste 0,6 ecu beneden de referentieprijs ligt, behoudens
uitzonderlijke gevallen, een compenserende heffing voor
de betrokken herkomst wordt ingesteld ; dat deze heffing
gelijk moet zijn aan het verschil tussen de referentieprijs
en het rekenkundig gemiddelde van beide laatste invoer
prijzen welke voor deze herkomst bekend zijn ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 234/90 van
de Commissie van 29 januari 1990 tot vaststelling van de
referentieprijzen voor komkommers voor het verkoop
seizoen 1990 (3) de referentieprijs voor dit produkt van
kwaliteitsklasse I werd vastgesteld op 112,14 ecu per 100
kg netto voor de maand maart 1 990 ;

Overwegende dat de invoerprijs voor een bepaalde
herkomst gelijk is aan de laagste representatieve prijs of
aan het gemiddelde van de laagste representatieve prijzen,

genoteerd voor ten minste 30 % van de hoeveelheden van
de betrokken herkomst die op alle representatieve

markten waarvoor noteringen beschikbaar zijn in de
handel zijn gebracht, welke prijs of prijzen worden
verminderd met de in artikel 24, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1035/72 bedoelde rechten en heffingen ; dat het

begrip representatieve prijzen is omschreven in artikel 24,
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 ;

Overwegende dat volgens het bepaalde in artikel 3, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 21 1 8/74 van de Commissie (4),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3811 /85 (%

invoer

van

de in aanmerking te nemen prijzen moeten worden
geconstateerd op de representatieve markten of, in
bepaalde omstandigheden, op andere markten ; dat deze
prijzen eventueel dienen te worden vermenigvuldigd met
de in artikel 1 , lid 2, eerste streepje, van Verordening

(EEG) nr. 234/90 vastgestelde coëfficiënt ;
Overwegende dat voor komkommers van oorsprong uit
Bulgarije de aldus berekende invoerprijs zich gedurende
twee opeenvolgende marktdagen gehandhaafd heeft op
een peil dat ten minste 0,6 ecu beneden de referentieprijs
ligt ; dat derhalve een compenserende heffing ingesteld
moet worden voor dit produkt ;
Overwegende dat, ten einde de normale werking van de

regeling te verzekeren, het nodig is voor de berekening
van de invoerprijs :
— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1 676/85 van de Raad (6), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 Q,
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 % ,

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden
gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de
contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

heden gedurende een bepaald tijdvak ten opzichte van
de munteenheden van de Gemeenschap bedoeld in
het vorige streepje en bovengenoemde coëfficiënt,
aan te houden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

Artikel 1

Er wordt op de invoer van komkommers (GN-codes
0707 00 11 en 0707 00 19) van oorsprong uit Bulgarije
een compenserende heffing toegepast waarvan het bedrag
is vastgesteld op 49,20 ecu per 100 kg netto.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 31 maart 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie

(')
(*)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
118 van 29. 4. 1989, blz. 12.
26 van 30. 1 . 1990, blz. 19.
220 van 10. 8. 1974, blz. 20.

(5) PB nr. L 368 van 31 . 12. 1985, blz. 1 .

(*) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1 .
H PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 1 .

/
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VERORDENING (EEG) Nr. 786/90 VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1990

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en
griesmeel van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 201 /90 (2), en met name
op artikel 16, lid 2, vierde alinea,

de desbetreffende produkten ; dat deze hoeveelheden zijn
vastgesteld in Verordening nr. 1 62/67/EEG van de
Commissie (4), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.
1607/71 (0 ;
Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten voor sommige
produkten een differentiatie van de restitutie voor
bepaalde produkten nodig kunnen maken ;

Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld ; dat de restitutie tussentijds kan
worden gewijzigd ;

Gelet op het advies van het Monetair Comité,

Overwegende dat, ten einde de normale werking van het
stelsel van restituties te verzekeren, het nodig is voor de

Overwegende dat volgens artikel 16 van Verordening
(EEG) nr. 2727/75 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen van de in artikel 1 van die verordening bedoelde
produkten en de prijzen van deze produkten in de
Gemeenschap kan worden, overbrugd door een restitutie
bij uitvoer ;

berekening van deze laatste :

Overwegende dat krachtens artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 2746/75 van de Raad van 29 oktober 1975
houdende algemene regels voor de toekenning van resti
tuties bij de uitvoer en criteria voor de vaststelling van het
restitutiebedrag in de sector granen (3) de restituties
moeten worden bepaald met inachtneming van de situatie
en de vooruitzichten van de ontwikkeling enerzijds van de
beschikbare hoeveelheden granen en van de prijzen
hiervan op de markt van de Gemeenschap en anderzijds
van de prijzen van granen en van produkten van de sector
granen op de wereldmarkt ; dat het volgens dit artikel ook
noodzakelijk is op de graanmarkten een evenwichtige
situatie en een natuurlijke ontwikkeling van de prijzen en
uitwisselingen te verzekeren en er bovendien rekening
moet worden gehouden met het economisch aspect van
de voorziene uitvoeren en met het belang om versto
ringen op de markt van de Gemeenschap te vermijden ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2746/75 in
artikel 3 de specifieke elementen, waarmede bij de bere
kening van de restitutie voor granen rekening moet
worden gehouden, vaststelt ;
Overwegende dat voor wat betreft meel, gries en griesmeel
van tarwe en rogge, de specifieke criteria zijn vastgesteld
in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2746/75 ; dat
bovendien de voor deze produkten toe te passen restitutie
moet worden berekend met inachtneming van de
hoeveelheid granen benodigd voor de vervaardiging van
(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
(*) PB nr. L 22 van 27. 1 . 1990, blz. 7.
(3) PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 78.

— een uit de spilkoers voortvloeiende omrekeningskoers
waarop de in artikel 3, lid 1 , laatste alinea, van Veror
dening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad (6), laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87f),
bedoelde correctiefactor is toegepast, voor de
munteenheden welke onderling worden gehandhaafd
binnen een contante maximummarge op een bepaald
moment van 2,25 %,

— een omrekeningskoers voor de andere munteenheden
gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de
contante wisselkoersen voor elke van deze munteen

heden, geconstateerd gedurende een bepaalde periode,
ten opzichte van de munteenheden van de Gemeen
schap bedoeld in het vorige streepje, en bovenge
noemde coëfficiënt,
aan te . houden ; 1

Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige situatie in de sector granen en met name op de
noteringen of prijzen van deze produkten in de Gemeen
schap en op de wereldmarkt voert tot het vaststellen van
de bedragen van de restitutie, zoals vermeld in de bijlage ;
Overwegende dat krachtens artikel 275 van de Toetre
dingsakte restituties bij uitvoer naar Portugal verleend
kunnen worden ; dat op grond van het onderzoek van de
situatie en het prijspeil geen restitutie bij uitvoer naar
Portugal dient te worden vastgesteld ;
Overwegende dat het Comité van beheer voor granen
geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voor
zitter bepaalde termijn,
(«)
(*)
(«)
P)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

128 van 27. 6.
L 168 van 27.
L 164 van 24.
L 153 van 13 .

1967, blz. 2574/67.
7. 1971 , blz. 16.
6. 1985, blz. 1 .
6. 1987, blz. 1 .
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :

2727/75 bedoelde produkten worden op de in de bijlage
aangegeven bedragen vastgesteld.

Er werd geen restitutie voor uitvoer naar Portugal vastge
steld .

Artikel 1

De restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat van de in
artikel 1 , onder a), b) en c), van Verordening (EEG) nr.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 30 maart i990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 1990.
Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY
Lid van de Commissie
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 29 maart 1990 tot vaststelling van de restituties
bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van
rogge

(tn ecu / ton)
Produktcode

0709 90 60 000
0712 90 19 000

1001 10 10 000
1001 10 90 000
1001 90 91 000
1001 90 99 000

Bestemming (')

Bedrag van de restitutie

■ —

—

—

—

—

01
—

04
05

10,00
—

02

56,00
56,00
10,00

1002 00 00 000

03
05
02

60,00
60,00
10,00

1003 00 10 000

06
02

68,00

1003 00 90 000

04
02

60,00
10,00

1004 00 10 000

07
02

50,00

1004 00 90 000

01

1005 10 90 000

1005 90 00 000

1007 00 90 000

1008 20 00 000

—

03
02

o .

0

0
—

72,00
0

—

—

—

—

1101 00 00 110

01

93,00

1101 00 00 120

01

93,00

1101 00 00 130

01

86,00

1101 00 00 150

01

83,00

1101 00 00 170

01

81,00

01

77,00

1101 00 00 180
1101 00 00 190

1101 00 00 900

—

— '

—

—

1102 10 00 100

01

93,00

1102 10 00 200

01

93,00

1102 10 00 300

01

93,00

01

93,00

1102 10 00 500

1102 10 00 900

—

—

1103 11 10 100

01

209,00

1103 11 10 200

01

198,00

1103 11 10 500

01

177,00

1103 11 10 900

01

167,00

1103 11 90 100

' 01

93,00

1103 11 90 900

—

—

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 83/ 116

(') De bestemmingen zijn de volgende :
01 alle derde landen
02 andere derde landen

03
04
05
06

Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein
Zwitserland, Oostenrijk, Liechtenstein, Ceuta en Melilla
zone II b)
Hongarije, Polen en de Sowjetunie

07 Zweden .

NB : De zones zijn die welke worden, omschreven door Verordening (EEG) nr. 1124/77 van de
Commissie (PB nr. L 134 van 28. 5. 1977, blz. 53), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3049/89 (PB nr. L 292 van 11 . 10. 1989, blz. 10).
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II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 26 maart 1990

tot beëindiging van de anti-dumpingprocedure betreffende de invoer van
ammoniumparawolframaat van oorsprong uit de Volksrepubliek China en uit
de Republiek Korea
(90/ 154/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

publiek China en uit de Republiek Korea, aange
kondigd.

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

(2)

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2423/88 van de Raad van
11 juli 1988 betreffende beschermende maatregelen tegen
invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen
lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap ('),
inzonderheid op artikel 9,

Zij heeft de betrokken partijen verzocht de vragen
lijsten die hun waren toegezonden, te beant
woorden en heeft hen in de gelegenheid gesteld
hun standpunt schriftelijk kenbaar te maken en dit
desgevraagd mondeling toe te lichten.

Na overleg in het kader van het in Verordening (EEG) nr.
2423/88 bedoelde Raadgevend Comité,
Overwegende hetgeen volgt :

(3)

Alle klagende communautaire producenten hebben
op de vragenlijsten geantwoord, hun standpunt
schriftelijk kenbaar gemaakt en dit desgevraagd
mondeling bij de Commissie mogen toelichten.

(4)

Geen der drie voornaamste uitvoerorganisaties in
China of hun 33 regionale vertegenwoordigingen,
en geen van de acht Chinese producenten aan wie
de Commissie een vragenlijst had gezonden, heeft
deze zelfs maar gedeeltelijk ingevuld. Daartegen

A. PROCEDURE

(1 )

De Commissie heeft in juli 1988 een schriftelijke
klacht ontvangen, ingediend door het Verbindings
comité van de industrieën der non-ferrometalen

van de Europese Gemeenschap, namens produ
centen die het merendeel van de communautaire

produktie van ammoniumparawolframaat vertegen
woordigen.
De klacht bevatte bewijsmateriaal inzake dumping
en daaruit voortvloeiende schade, dat voldoende

werd geacht voor het inleiden van een procedure.
De Commissie heeft derhalve door middel van een

bericht in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen (2) de inleiding van een anti
dumpingprocedure betreffende de invoer in de
Gemeenschap van ammoniumparawolframaat van
GN-code 2841 80 00, van oorsprong uit de Volksre
(') PB nr. L 209 van 2. 8. 1988, blz. 1 .
O PB nr. C 322 van 15. 12. 1988, blz. 4.

De Commissie heeft de haar bekende betrokken

exporteurs en importeurs, de vertegenwoordigers
van de landen van uitvoer, alsmede de klagers,
hiervan officieel in kennis gesteld.

over heeft de „China Chamber of Commerce of

Metals, Minerals and Chemicals Importers and
Exporters", hierna te no;emen de „Kamer van
Koophandel van China", zich bij de Commissie
bekendgemaakt en haar laten weten dat zij voorne
mens was de vragenlijsten namens alle bovenge
noemde Chinese exporteurs en producenten te
beantwoorden. De Kamer van Koophandel van
China heeft van de Commissie desgevraagd tot
tweemaal toe uitstel gekregen ten einde haar
antwoord op de vragenlijsten voor te kunnen berei
den. Desondanks is bij de Commissie na afloop van
deze termijnen; afgezien van een positiebepaling
van algemene strekking, geen antwoord op de
vragenlijsten zelf binnengekomen.
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derd, tijdens de voor het onderzoek naar dumping
praktijken gekozen periode waren overgegaan tot

De Kamer van Koophandel van China heeft even
eens op haar verzoek van de Commissie een gele
genheid tot mondelinge toelichting verkregen
waarbij de Kamer van Koophandel van China argu
menten heeft aangevoerd, hetzij van algemene
strekking, hetzij met betrekking tot statistische
gegevens waarvan de recentste het jaar 1987 betrof
fen ; bij die gelegenheid heeft zij de Commissie
tevens de inhoud van haar toelichting op schrift
verstrekt.
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invoer.

De

Commissie

heeft eveneens een

onderzoek

verricht bij de door de indiener van de klacht voor
gestelde producent in het land van vergelijking,
de onderneming Wolfram Bergbau- und Hütten
gesellschaft GmbH te Wenen, Oostenrijk.
(7)

Geen enkele van de in de klacht als importeurs van
ammoniumparawolframaat van oorsprong uit de
Volksrepubliek China genoemde negen onderne
mingen heeft op de door de Commissie toege
zonden vragenlijsten gereageerd. Daarentegen heeft
een niet in de klacht genoemde onderneming
(Ceratungsten S.a.r.l. te Differdange, Luxemburg)
zich bij de Commissie bekendgemaakt en haar
binnen de toegekende termijn een volledig

Het onderzoek inzake de dumpingpraktijken
strekte zich uit over de periode van 1 januari tot en
met 30 september 1988 .
De in artikel 7, lid 9, onder a), van Verordening
(EEG) nr. 2423/88 bepaalde termijn van één jaar is
wegens de duur van de besprekingen binnen het
Raadgevend Comité in het raam van de onderha
vige procedure overschreden.
B. OMSCHRIJVING VAN HET PRODUKT,
RESPECTIEVELIJK DE BEDRIJFSTAK VAN

antwoord doen toekomen.

DE GEMEENSCHAP ; KLAGENDE ONDER

Bovendien werd deze onderneming desgevraagd
een hoorzitting toegestaan tijdens welke zij haar
standpunt heeft bekendgemaakt.
(5)

NEMINGEN

(8)

De Zuidkoreaanse producent/exporteur, Korea
Tungsten Mining Co. Ltd te Seoel en Daegu, hierna
„KTMC" te noemen, heeft de Commissie, uit eigen
naam en uit naam van haar in de Gemeenschap
gevestigde verkoopkantoren, een volledig antwoord
op de vragenlijsten toegezonden.

KTMC is desgevraagd in de gelegenheid gesteld
mondeling toelichting te geven en haar stand
punten schriftelijk kenbaar te maken, in het
bijzonder met betrekking tot haar verantwoorde
lijkheid ten aanzien van de door de klagers

gaat ongeveer 90 % van het langs chemische weg
behandelde wolfraam door de APT-fase.

(9)

2841 80 00, zoals vermeld in voornoemd bericht

De Commissie heeft alle inlichtingen die zij voor

een voorlopige vaststelling van dumping en daaruit
voortvloeiende schade nodig achtte, bij de partijen
die aanvaard hadden medewerking te verlenen,
verzameld en geverifieerd. Hiertoe heeft zij een
onderzoek ingesteld ten kantore van :

merkt.

Volgens de door de Commissie verzamelde gege
vens konden het door de Volksrepubliek China en
de Republiek Korea uitgevoerde produkt en het
door de communautaire bedrijfstak vervaardigde
produkt als gelijksoortig in de zin van artikel 2, lid
12, van Verordening (EEG) nr. 2423/88 worden
aangemerkt.

a) EEG-producenten :
— Hermann C. Stark Berlin, GmbH & Co. KG,
Düsseldorf en Goslar, Duitsland,

— Murex Ltd, Rainham, Verenigd Koninkrijk,
— Eurotungstene Poudres SA, Grenoble,
Frankrijk ;

b) Zuidkoreaanse producent/exporteur :
— Korea Tungsten Mining Co. Ltd, (KTMC),
Seoel en Daegu ;
c) Communautaire importeurs :

— Ceratungsten S.a.r.1., Differdange, Luxem
burg,
alsook bij twee van de klagende producenten die,
na hun produktie van ammoniumparawolframaat
hetzij te hebben gestaakt hetzij te hebben vermin

Het betrokken produkt valt onder GN-code
van inleiding. Ofschoon deze code alle wolframaten
omvat, heeft de Commissie vastgesteld dat APT,
een wolframaat zoals andere, eigenlijk onder
GN-code ex 2841 80 00 valt. Deze wijziging was
niet van invloed op de verdere procedure, daar
volgens de door de Commissie verkregen inlich
tingen het handelsverkeer van andere wolframaten
als statistisch verwaarloosbaar mocht worden aange

beweerde schade .

(6)

Ammoniumparawolframaat (APT) is een in de
eindfase van de scheikundige bewerking van
wolfraamerts bereikte verbinding van stikstof en
wolfraam. Het betreft een tussenprodukt dat wordt
gebruikt om de andere produkten in het produk
tieproces van wolfraam te verkrijgen. Tegenwoordig

( 10)

Na indiening van de klacht heeft een van de
klagende producenten binnen de Gemeenschap,
terwijl reeds met de voorafgaande onderzoeken een
aanvang was gemaakt, de Commissie ervan in
kennis gesteld dat hij, aangezien hij in juli 1987
zijn APT-installatie had gesloten, niet langer als
klager wenste te worden aangemerkt, doch dat hij
wel aanvaardde met betrekking tot de schade als
„referentie" te gelden.
De Commissie heeft van dit verzoek nota genomen
en heeft in de verdere procedure met de produktie
beëindigung van genoemde producent rekening
gehouden.
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Gedurende het onderzoek bleek dat de in punt 10
bedoelde producent en een andere producent
binnen de Gemeenschap gedurende het referentie
tijdvak tot invoer van APT van oorsprong uit de
Volksrepubliek China waren overgegaan . De
Commissie heeft de weerslag van deze invoer in
het licht van de bepalingen van artikel 4, lid 5, van
Verordening (EEG) nr. 2423/88 onderzocht.

produktieactiviteit van APT als zijn ondersteuning
van de klacht had gehandhaafd, de bedrijfstak van
de Gemeenschap in de zin van artikel 4, lid 5, van
Verordening (EEG) nr. 2423/88 vormde.

Met betrekking tot de in punt 10 bedoelde produ
cent die, nadat hij zijn APT-installatie had gesloten,
volledig van buitenlandse aankopen afhankelijk was
geworden, was de Commissie van oordeel dat hij de
facto geen deel uitmaakte van de bedrijfstak van de
Gemeenschap zoals deze is omschreven in artikel
4, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 2423/88, doch
dat het wel dienstig was, voor zover deze onderne
ming dit in beginsel aanvaardde, voor een beoor
deling van de schade die door de gezamenlijke
producenten van de Gemeenschap was aangevoerd,
haar bijzondere situatie als deel van de desbetref

1 . Republiek Korea

C. NORMALE WAARDE

(14)

Aangezien KTMC gedurende het onderzoektijdvak
op haar binnenlandse markt geen APT had
verkocht, heeft de Commissie de normale waarde

bepaald op grond van de samengestelde waarde,
vastgesteld door de produktiekosten en een rede
lijke ^winstmarge bij elkaar op te tellen.

De produktiekosten zijn verkregen door een optel
ling van alle kosten, zowel de vaste als de variabele,
met betrekking tot :

fende, economische context te beschouwen .

• — de materialen (hetgeen heeft geleid tot de vast

Met betrekking tot de andere producent die vanaf
1987 zijn produktie had verminderd, had de
Commissie vastgesteld dat zijn aankopen bij de
Volksrepubliek China met een evenredige vermin
dering van zijn capaciteitsbezetting gepaard gingen.

stelling van

de

produktiekosten van

het

wolfraamerts/-concentrat dat KTMC uit haar

mijn van Sang Dong betrekt) en

— de vervaardiging in het land van oorsprong.

De 'Commissie was in deze fase derhalve van

mening dat op grond van deze aankopen uitsluiting
van deze producent van de communautaire
produktie niet gerechtvaardigd was.
( 12)

Deze kosten zijn verhoogd met die voor verkoop,
administratieve kosten en andere algemene uitga
ven, die bij gebrek aan gegevens met betrekking tot
andere producenten of exporteurs in het land van
oorsprong zijn vastgesteld door verwijziging naar de
verkopen van wolfraammetaalpoeder van KTMC
gedurende het referentietijdvak op haar binnen

Nadat de Commissie tot haar voorlopige bevin
dingen was gekomen en deze aan de verschillende
betrokken partijen had meegedeeld, hebben zich
twee nieuwe feiten voorgedaan.

landse markt.

Enerzijds heeft de in punt 10 bedoelde onderne
ming de Commissie ervan in kennis gesteld dat zij

Voor de winstmarge is dezelfde verwijzing gebruikt,
ofschoon het redelijk leek de hoogte daarvan in
verband met het algemene winstniveau van de
Koreaanse producent en de zeer sterke druk die op
wereldomspannende schaal op de prijzen van APT
werd uitgeoefend, tot 10 % te beperken.

voortaan ervan afzag als „referentie" met betrekking
tot de schade te geldén ; anderzijds heeft de produ
cent die zijn produktie heeft verlaagd om tot
aankoop van APT in de Volksrepubliek China over
te gaan, de Commissie medegedeeld dat hij de
klacht niet meer ondersteunde.

In dit verband was de Commissie van mening dat
de Koreaanse markt niet van deze druk vrij bleef en
dat voor APT een lagere winstgevendheid moest
worden aangehouden dan die welke in het geval
van het door KTMC gedurende het onderzoek
tijdvak op haar binnenlandse markt verkochte
wolfraammetaalpoeder was vastgesteld.

De Commissie heeft van deze beslissingen nota
genomen als gevolg waarvan de hoedanigheid van
klager en producent, deel uitmakend van de
„bedrijfstak van de Gemeenschap" in de zin van
artikel 4, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 2423/88 ,
slechts tot één enkele onderneming van de
Gemeenschap wordt beperkt en dientengevolge
bepaalde gegevens of bestanddelen van de tevoren
aangevoerde schade zijn gewijzigd.

( 13)

De Commissie heeft vastgesteld dat de producent
van binnen de Gemeenschap die zijn steun aan de
klacht gedurende het referentietijdvak staande had

gehouden, ongeveer 94 % , dit wil zeggen het
grootste deel van de communautaire produktie van
APT, had voortgebracht.
De Commissie was derhalve van mening dat de
producent binnen de Gemeenschap die zowel een

2. Volksrepubliek China

(15)

Voor de vaststelling of bij de Chinese invoer
dumping werd toegepast heeft de Commissie reke
ning moeten houden met het feit dat dit land geen
markteconomie heeft. Zij moest haar berekeningen
dientengevolge gronden op de normale waarde van
het betrokken produkt in een land met markteco
nomie. Hiertoe had de klager voorgesteld de op
basis van de produktiekosten van APT in Oosten
rijk vastgestelde samengestelde waarde te nemen.
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( 17)
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De vertegenwoordigers van de Kamer van Koop
handel van China hebben zich tegen dit voorstel
van de klager gekant door erop te wijzen dat de
economische structuur van Oostenrijk van die van
de Volksrepubliek China verschilt, zonder evenwel
een ander land van vergelijking voor te stellen.

D. PRIJS BIJ UITVOER

1 . Republiek Korea

(21 )

De Commissie heeft voorgesteld de op basis van de
produktiekosten van de Koreaanse exporteur vast
gestelde normale waarde aan te houden aangezien :

facturen op te stellen voor rekening van KTMC,
doch zij vervullen zelf nimmer de importeursfunc
tie.

De prijs bij uitvoer is dus berekend op basis van de
werkelijk betaalde of te betalen prijzen voor het
ATP dat voor uitvoer naar de Gemeenschap is
verkocht, vrij van alle heffingen, rabatten en
werkelijk verrichte terugbetalingen die met de
betrokken verkopen rechtstreeks verband houden.

beschouwd ;

— de Oostenrijkse producent gedurende het refe
rentietijdvak op zijn binnenlandse markt geen
APT had verkocht, hetgeen ertoe leidde de
normale waarde zowel in Oostenrijk als in
Korea op grond van een samengestelde waarde

Hiertoe heeft de Commissie alle gedurende het
onderzoektijdvak verrichte transacties geverifieerd.

vast te stellen ;

2. Volksrepubliek China

— de technische normen van de Zuidkoreaanse

( 18)

Ofschoon met behulp van haar in de Gemeenschap
gevestigde verbindingskantoren verricht, vormt alle
uitvoer van KTMC rechtstreekse verkoop aan onaf
hankelijke exporteurs in de Gemeenschap. Deze
verbindingskantoren hebben namelijk als enige
taak marktonderzoek uit te voeren en definitieve

— de door de Volksrepubliek China en de Repu
bliek Korea uitgevoerde produkten als soortge
lijk in de zin van artikel 2, lid 12, van Verorde
ning (EEG) nr. 2423/88 konden worden

produkten met die van de Volksrepubliek
China vergelijkbaar waren.
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(22)

Een van de importeurs van APT in de Gemeen
schap heeft de keuze van de Republiek Korea
betwist met als reden dat de Zuidkoreaanse markt

van wolfraam gedurende het referentietijdvak voor
buitenlandse ondernemingen vrijwel was gesloten,
daar op de invoer aldaar hoge rechten en heffingen

Door het uitblijven van antwoord van de Chinese
exporteurs is de prijs bij uitvoer vastgesteld aan de
hand van de beschikbare gegevens, te weten ener
zijds het van een importeur ontvangen antwoord op
de vragenlijst en anderzijds de gegevens die tijdens
de verificaties ter plekke werden verzameld bij de
twee producenten binnen de Gemeenschap die
gedurende het onderzoektijdvak APT uit China
hadden ingevoerd.

van toepassing waren.

(19)

Deze extra gegevens hebben betrekking op meer
dan 50 % van de betrokken invoer. Zij bestrijken
het gehele referentietijdvak en zijn verkozen boven
de gegevens met betrekking tot de gemiddelde
prijzen die bekend waren gemaakt door Eurostat,
en overigens net iets lager waren.

De Commissie heeft de twee in beschouwing
genomen produktiekosten (de Oostenrijkse en de
Koreaanse) geverifieerd en vastgesteld dat :
— zowel de Zuidkoreaanse als de Oostenrijkse

exporteur volledig geïntegreerde producenten
waren, dit wil zeggen dat zij hun eigen mijnen
bezaten en alle tussenprodukten van wolfraam

E. VERGELIJKING

1 . Republiek Korea

voortbrachten ;

— de produktiekosten voor APT van de Zuidkore
aanse exporteur niet konden worden beïnvloed

(23)

Voor een vergelijking van de vastgestelde normale
waarde met de prijs bij uitvoer heeft de Commissie
zo nodig rekening gehouden met verschillen die op
de vergelijkbaarheid van de prijzen van invloed
kunnen zijn, zoals de kredietvoorwaarden, de
. kosten voor vervoer, verzekering, lading en lossing
en de andere bijkomende kosten.

(24)

Met betrekking tot de kosten van verkoop, is een
passende correctie aangebracht om rekening te

door het feit dat de binnenlandse markt van

Zuid-Korea door rechten en heffingen bij
invoer werd beschermd. Het fabricageprocédé
was efficiënt, modern en rendabel ;

— de produktiekosten in Zuid-Korea geschikter
waren voor het bepalen van de normale waarde
voor de Volksrepubliek China aangezien de
economieën van de twee landen minder van
elkaar verschilden.

(20)

houden met de kosten die KTMC in verband met

haar in de Gemeenschap gevestigde verbindings
kantoren moet dragen.

De Commissie kwam derhalve tot de slotsom dat

het passend en niet onredelijk was de normale
waarde van het Chinese APT op basis van de
produktiekosten van de Zuidkoreaanse producent
vast te stellen.

(25)

Alle in het geval van de Koreaanse exporteur
aangebrachte aanpassingen werden gebaseerd op
het tijdens de controle ter plekke geverifieerde
cijfermateriaal.
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betrekking tot haar verkopen van APT in de
Gemeenschap,

2. Volksrepubliek China

(26)

Met betrekking tot de invoer uit de Volksrepubliek
China zijn, bij gebrek aan medewerking van de
Chinese exporteurs en aangezien de importeur
inzake de kosten die voorafgaand aan het binnen
brengen van de goederen op het grondgebied van

was de Commissie van oordeel dat ten dienste van

het onderhavig onderzoek rekening moest worden
gehouden met de cijfers over de werkelijke leve
ringen van KTMC in de Gemeenschap, in de jaren
1984 tot en met 1987 en de eerste negen maanden
was 1988, in plaats van met de cijfers die door
Eurostat waren bekendgemaakt en in de klacht

de Gemeenschap waren gemaakt onmogelijk
inlichtingen kon verschaffen, de noodzakelijke
aanpassingen — met name ten aanzien van de
kosten van zeevracht, verzekering, lading en
lossing, alsmede verkoop — aan de hand van de in
de loop van het onderzoek betreffende de Repu
bliek Korea verzamelde gegevens aangebracht.
(27)
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waren opgenomen .

(31 )

Op deze grondslagen bleek dat de invoer van APT
van oorsprong uit Zuid-Korea, na in 1987 336

metrieke ton (mt) belopen te hebben, gedurende
het referentietijdvak was teruggevallen tot 157 mt,
dit wil zeggen tot een op jaarbasis herleid peil dat

Alle vergelijkingen zijn verricht in het stadium af
fabriek, in het geval van Korea per transactie, en in
het geval van China op globale grondslag (door uit
te gaan van de gewogen gemiddelde eenheidsprijs
zoals deze uit de in punt 22 vermelde bereke
ningen voortvloeide).

lager was dan dat van 1984.
Met betrekking tot het aandeel in de markt van de
Gemeenschap van de Zuidkoreaanse invoer van het

betrokken produkt was de Commissie van mening
dat dit moest worden bezien aan de hand van de

totale hoeveelheden die binnen de Gemeenschap
waren verhandeld (dit wil zeggen door de verkopen
van de producenten binnen de Gemeenschap en
alle invoer van oorsprong uit derde landen bij

F. DUMPINGMARGES

(28)

(29)

Uit het voorafgaande onderzoek van de feiten blijkt
het bestaan van dumpingpraktijken met betrekking
tot de Volksrepubliek China en de Republiek
Korea, waarbij de dumpingmarge gelijk is aan het
verschil tussen de vastgestelde normale waarde en
de prijs bij uitvoer naar de Gemeenschap.

Berekend op basis van de prijs cif, grens Gemeen
schap, bedragen de gewogen gemiddelde dumping
marges :

elkaar op te tellen).
Aldus bleek dat het marktaandeel van de Zuidkore

aanse exporteur, dat in 1984 20 % beliep, thans tot
4 % is teruggevallen.
b) Volksrepubliek China
(32)

— 75,74 % voor APT van oorsprong uit de Volks
republiek China ;
— 62,16 % voor APT van oorsprong uit de Repu
bliek Korea, uitgevoerd door KTMC.

van 167 mt in 1984 tot 819 mt in 1987 en 3 402

mt gedurende het referentietijdvak.
In termen van marktaandeel, was deze invoer, die

in 1984 12 % uitmaakte van de totale omvang van
de transacties betreffende APT, in 1987 gestegen

G. SCHADE

tot 47 % en gedurende het referentietijdvak tot

1 . Omvang en marktaandelen

89 % .

a) Republiek Korea
(30)

Op basis van de door Eurostat bekendgemaakte
cijfers, die in het geval van China de beste gegevens
opleveren, is de invoer uit China sterk gestegen,

Deze gegevens dienen evenwel te worden genuan
ceerd in zoverre de verhoging van de invoer en de
stijging van het daaruit voortvloeiende marktaan
deel voor een zeer groot gedeelte hun oorsprong
vinden in het besluit van twee producenten van
binnen de Gemeenschap van de produktie ' van
APT af te zien en dit (geheel of gedeeltelijk) bij de
Volksrepubliek China te betrekken.

In haar antwoord op de vragenlijst had KTMC
cijfers vermeld met betrekking tot de omvang van
haar verkopen van APT in de Gemeenschap, welke
afweken van die met betrekking tot de invoer van
oorsprong uit Zuid-Korea zoals deze door Eurostat,
in het bijzonder voor 1984 en 1985, waren gepubli
ceerd.

c) Andere leverende derde landen
In verband met de onzekerheden die te dien tijde
ten aanzien van de indeling van APT in de statisti
sche nomenclatuur konden bestaan, en gelet op :

— enerzijds het feit dat het aan geen twijfel onder
hevig was dat KTMC in de loop van de
beschouwde periode (januari 1984 tot en met
september 1988) alle uitvoer van APT van
oorsprong uit Zuid-Korea op de Gemeenschap
had gericht,
— anderzijds door KTMC ten tijde van de controle
ter plaatse overgelegd bewijsmateriaal met

(33)

De invoer van oorsprong uit andere derde landen is
in de jaren 1984 tot en met 1988 aanzienlijk

gedaald, van 587 mt tot 178 mt, hetgeen een verlies
aan marktaandeel van 43 % tot 5 % betekent.

2. Prijzen
(34)

De Zuidkoreaanse exporteur heeft in de jaren 1984
tot en met 1988 zijn verkoopprijzen in de
Gemeenschap met 29 % verlaagd, terwijl de
Chinese exporteurs, over het- geheel genomen, hun
prijzen met meer dan 55 % verlaagden.
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keling weerspiegelt namelijk in zeer grote mate het
besluit van twee producenten van binnen de
Gemeenschap die aanvankelijk klager waren, om
het APT van de Volksrepubliek China te betrek

Met betrekking tot de prijsverschillen, bij verkoop
in de Gemeenschap, tussen het APT uit de Volks
republiek China en uit de Republiek Korea ener
zijds, en het communautaire produkt anderzijds, is
de Commissie overgegaan tot vergelijking van de
gewogen gemiddelde verkoopprijzen van de uit
China en Korea ingevoerde produkten (in het
stadium franco grens Gemeenschap, ingeklaard) en
de gewogen gemiddelde verkoopprijs, zonder

ken .

Daar komt nog een andere doorslaggevende factor
bij : de omvang van het eigen verbruik tijdens het
produktieproces van APT. De communautaire
produktie wordt namelijk in het verloop van het
produktieproces ten belope van ongeveer 85 %
opgebruikt (omvorming in wolfraamoxide), terwijl
alleen de overgebleven 1 5 % kan worden verkocht.

kosten voor vervoer, van de door de producent van
binnen de Gemeenschap, die de klacht bleef
ondersteunen, verkochte produkten.

De Commissie kon door deze vergelijking vast

stellen dat de prijsverschillen gedurende het refe

e) Prijzen

rentietijdvak waren gekomen tot :

— 41,69 % voor de exporteurs van de Volksrepu

(41 )

bliek China,

— 26,37 % voor de Zuidkoreaanse exporteur,

waren komen te staan, voornamelijk vanwege de
kostendaling van de grondstoffen. Indien namelijk
de gemiddelde prijzen van 1984 worden vergeleken
met die in het referentietijdvak, kan worden vastge
steld dat de prijsdaling van APT 45 % heeft belo
pen, terwijl het gevolg van de prijsdaling van het
wolfraamerts/-concentraat in dezelfde periode op
het niveau van APT automatisch tot uiting had

3. Andere economische factoren van belang
a) Produktie

(37)

De Commissie heeft vastgesteld dat de produktie
van de Gemeenschap in 1987 een dieptepunt had
bereikt. De produktie was gedurende het referentie
tijdvak gestegen en had het peil dat zij in 1984 had
bereikt, overschreden.

moeten komen in een daling van ongeveer 40 %.

b) Capaciteitsbezetting

f) Winsten

De capaciteit van de producent van binnen de
Gemeenschap die achter de klacht bleef staan, is in
het tijdvak 1984 tot en met 1988 stabiel gebleven.
Berekend aan de hand van de werkelijk beschik
bare capaciteit in elk jaar van de periode 1984 tot
en met 1987 en gedurende het referentietijdvak, is
de bezettingsgraad van die producent tussen 1985
en 1987 gedaald en in de eerste negen maanden
van 1988 weer tot een hoger peil dan het in 1985
bereikte, gestegen.

(42)

(43)

De verkopen op de markt van de Gemeenschap
van de producent die de klacht bleef ondersteunen,
zijn sterk gedaald. Uitgaande van de index 1984 =
100, zijn deze verkopen in 1987 feitelijk tot 73 en
vervolgens in de eerste negen maanden van 1988
tot 36 teruggevallen (de gegevens met betrekking
tot deze laatste periode zijn op jaarbasis herleid).
Toch kon niet worden vastgesteld dat dit verlies
aan de invoer met dumping was toe te schrijven.
Berekend op dezelfde grondslagen als die voor de

Volksrepubliek China, de Republiek Korea en de
andere derde landen, is het marktaandeel van de

producent van binnen de Gemeenschap die klager
bleef, van 24 % in 1984 tot 2 % gedurende het
referentietijdvak teruggevallen.

(40)

Zoals reeds in punt 32 is aangegeven, moeten de
gegevens inzake de ontwikkeling van de marktaan
delen evenwel worden genuanceerd. Deze ontwik

Wanneer geen rekening wordt gehouden met de
gevolgen van de sluiting van de APT-installatie van
de producent van binnen de Gemeenschap die had
geweigerd een „referentie* voor de schade te
vormen, blijkt dat de werkgelegenheid tussen 1984
en 1988 met 10 % was verminderd. Als gevolg van
bepaalde schommelingen op de arbeidsmarkt in
die periode kon evenwel de juistheid van dit cijfer
niet onomstotelijk worden vastgesteld, evenmin als
een oorzakelijk verband met de invoer tegen
dumpingprijzen. De Commissie was derhalve van
mening dat deze vermindering van werkgelegen
heid bij een beoordeling van de schade niet in
aanmerking mocht worden genomen.

d) Marktaandeel

(39)

De Commissie heeft vastgesteld dat de financiële
resultaten van de bedrijfstak van de Gemeenschap
in de jaren 1985 tot en met 1987 waren verslech
terd en gedurende het referentietijdvak verbeterd.

g) Werkgelegenheid

c) Verkopen

(38)

Met betrekking tot de prijzen van de producent van
binnen de Gemeenschap die klager was gebleven,
heeft de Commissie vastgesteld dat deze in de jaren
1984 tot en met 1988 onder sterk neerwaartse druk

KTMC.

(36)
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4. Gevolgtrekking

(44)

Gelet op al deze economische factoren is de
Commissie tot de slotsom gekomen dat de invoer
van APT van oorsprong uit de Republiek Korea en
uit de Volksrepubliek China, afzonderlijk genomen
dan wel gecumuleerd, gedurende het onderzoek
tijdvak aan de bedrijfstak van de Gemeenschap
zoals deze na de in punt 12 nader uiteengezette
nieuwe feiten is omschreven, geen belangrijke
schade heeft toegebracht.
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(45)
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De producent van binnen de Gemeenschap die
klager is gebleven, had in zijn antwoord op de
vragenlijst aangegeven dat de verbetering van zijn
toestand, die gedurende het onderzoektijdvak
duidelijk merkbaar was, een gevolg was van de
tijdelijke toeneming van zijn zogenaamde „conver
sie"-werkzaamheden. De Commissie heeft dit argu
ment met name in verband met een mogelijke
dreiging van schade onderzocht.
Genoemde conversieactiviteiten berusten op . dien
stencontracten uit hoofde waarvan een producent
het wolfraamerts/-concentraat van een klant in
APT omzet.

De Commissie heeft vastgesteld dat de toeneming
van deze werkzaamheden inderdaad te maken had
met het bestaan van voorraden erts/concentraat van

wolfraam, over het algemeen Chinees, dat door
bepaalde bedrijven was gekocht en ingeklaard, doch
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omstandigheden thans niet met zekerheid kunnen
worden voorspeld.
H. BEËINDIGING VAN DE PROCEDURE

(47)

De anti-dumpingprocedure betreffende de invoer
van ammoniumparawolframaat van oorsprong uit
de Volksrepubliek China en uit de Republiek
Korea dient derhalve zonder de instelling van
beschermende maatregelen te worden beëindigd.

(48)

Door het Raadgevend Comité werd hiertegen geen
bezwaar geopperd.

(49)

De klager is van de voornaamste feiten en overwe
gingen aan de hand waarvan de Commissie de

procedure wenst te beëindigen, in kennis gesteld.
Klager heeft de gegrondheid hiervan niet op gede
tailleerde en gemotiveerde wijze betwist, doch zijn
bezwaren alleen in algemene termen tot uitdruk
king gebracht,

dat deze activiteiten zelf niet nieuw waren en dat

niets erop wees dat zij op korte termijn zouden
worden gestaakt.

BESLUIT :

Enig artikel

(46)

De Commissie acht het voorts passend rekening te
houden met de omvang van het eigen verbruik van
APT bij de betrokken producent binnen de

De anti-dumpingprocedure betreffende de invoer van
ammoniumparawolframaat van oorsprong uit de Volksre

Gemeenschap, daar dit eigen verbruik de negatieve
gevolgen van dumping die rechtstreeks op de
produktie van invloed kunnen zijn, tot een betrek

beëindigd.

kelijk gering deel daarvan beperkt.

Gedaan te Brussel, 26 maart 1990 .

De Commissie is derhalve van mening dat er geen
wijziging van omstandigheden op handen is waar
door de Chinese dumping voor schade verantwoor
delijk zou kunnen worden gesteld en dat dergelijke

publiek China en uit de Republiek Korea wordt hierbij

Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter
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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 26 maart 1990

tot beëindiging van de anti-dumpingprocedure betreffende de invoer van
wolfraammetaalpoeder van oorsprong uit de Volksrepubliek China en uit de
Republiek Korea
(90/ 155/EEG)

schriftelijk kenbaar gemaakt, en zijn op hun
verzoek door de Commissie gehoord.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet óp het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

(4)

nisaties of hun 20 regionale vertegenwoordigingen,
en geen van de acht Chinese producenten aan wie
de Commissie een vragenlijst had gezonden, heeft
deze zelfs maar gedeeltelijk ingevuld. Daartegen

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2423/88 van de Raad van
11 juli 1988 betreffende beschermende maatregelen tegen
invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen
lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap ('),
inzonderheid op artikel 9,

over staat dat de „China Chamber of Commerce of

Metals, Minerals and Chemicals Importers and
Exporters", hierna de „Kamer van Koophandel van
China" te noemen, zich bij de Commissie heeft
bekendgemaakt en haar heeft laten weten dat zij
voornemens was de vragenlijsten namens alle
genoemde Chinese exporteurs en producenten te
beantwoorden. De Kamer van Koophandel van
China heeft op haar verzoek van de Commissie

Na overleg in het kader van het in Verordening (EEG) nr.
2423/88 bedoelde Raadgevend Comité,
Overwegende hetgeen volgt :
A. PROCEDURE

(1 )

tweemaal uitstel gekregen om haar antwoord op de
vragenlijsten te kunnen voorbereiden. Maar ook na
deze termijn heeft de Commissie, afgezien van een
positiebepaling van algemene strekking, geen
antwoord op de vragenlijsten ontvangen.

In juli 1988 ontving de Commissie een schriftelijke
klacht die was ingediend door het Verbindingsco
mité van de industrieën der non-ferrometalen van

de Europese Gemeenschap, namens producenten
die het grootste deel van de communautaire
produktie van wolfraammetaalpoeder vertegenwoor
digen.

De Kamer van Koophandel van China is verder op
haar verzoek door de Commissie gehoord. Bij die
gelegenheid bracht zij argumenten naar voren van
algemene aard, dan wel met betrekking tot een
ander tussenprodukt van wolfraam, dat het voor
werp van een afzonderlijk anti-dumpingonderzoek

De klacht bevatte voldoende bewijsmateriaal met

betrekking tot dumping en daaruit voortvloeiende
schade om de inleiding van een procedure te recht
vaardigen.

is.

Geen enkele van de in de klacht als importeurs van
wolfraammetaalpoeder van oorsprong uit de Volks
republiek China genoemde negen ondernemingen
heeft op de door de Commissie toegezonden
vragenlijsten gereageerd.

De Commissie heeft dan ook met een bericht in

het Publikatieblad van de Europese Gemeen
schappen (2) de inleiding aangekondigd van een
anti-dumpingprocedure betreffende de invoer in de
Gemeenschap van wolfraammetaalpoeder van
GN-code 8101 10 00, van oorsprong uit de Volksre
publiek China en uit de Republiek Korea ;
(2)

(5)

De Commissie heeft de naar haar weten betrokken
exporteurs en importeurs, de vertegenwoordigers
van de landen van uitvoer alsmede de indieners van

de klacht hiervan officieel in kennis gesteld.

Zij heeft de betrokken partijen verzocht de vragen
lijsten die hun waren toegezonden te beantwoor
den, en heeft hen de gelegenheid geboden om hun
standpunt schriftelijk kenbaar te maken en te
verzoeken om te worden gehoord.
(3)

Alle klagende communautaire producenten hebben
de vragenlijsten beantwoord, hun standpunten

(') PB nr. L 209 van 2. 8 . 1988, blz. 1 .
(2) PB nr. C 322 van 15. 12. 1988, blz. 6.

Geen van de voornaamste drie Chinese uitvoerorga

De Zuidkoreaanse producent/exporteur, de onder
neming Korea Tungsten Mining Co. Ltd (KTMC),
Seoel en Daegu, heeft de Commissie een volledig
antwoord op de vragenlijsten toegezonden, uit
eigen naam en uit naam van haar in de Gemeen
schap gevestigde verkoopkantoren .
De onderneming KTMC is voorts op haar verzoek
gehoord en zij heeft haar standpunten schriftelijk
kenbaar gemaakt.

(6)

Voor de partijen die niet hebben geantwoord of die
niet anderszins van zich hebben laten horen, zijn
de conclusies dan ook overeenkomstig artikel 7, lid
7, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2423/88,
vastgesteld op basis van de beschikbare gegevens, in
dit geval de van de indiener van de klacht
verkregen gegevens en de officiële statistische gege
vens van de Gemeenschap.
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(7)
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duceerd door de communautaire producenten
namens wie de klacht werd ingediend.

De Commissie heeft alle inlichtingen die zij voor
een voorlopige vaststelling van dumping en daaruit
voortvloeiende schade nodig achtte, verzameld en
geverifieerd bij de partijen die hadden aanvaard
medewerking te verlenen. Hiertoe heeft zij een
onderzoek ingesteld ten kantore van :

De Commissie was dan ook van mening dat de
klagende
communautaire
producenten
de
bedrijfstak van de Gemeenschap in de zin van
artikel 4, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 2423/88

a) EG-producenten :

vormen .

— Hermann C. Stark Berlin, GmbH & Co. KG,

Düsseldorf

en

Goslar,

C. SCHADE

Bondsrepubliek

Duitsland,

1 . Omvang van de markt en marktaandelen

— Murex Ltd, Rainham, Verenigd . Koninkrijk,
— Eurotungstene Poudres SA, Grenoble,
Frankrijk ;

a) Republiek Korea

(11 )

b) Koreaanse producent/exporteur :
— Korea Tungsten Mining Co. Ltd (KTMC),
Seoel en Daegu.
De

Commissie

heeft eveneens

een

onderzoek

Rekening houdend met het door KTMC tijdens de
ter plaatse uitgevoerde controle verstrekte bewijs
materiaal inzake haar verkopen van wolfraamme
taalpoeder in de Gemeenschap was de Commissie
van oordeel dat de cijfers met betrekking tot de
werkelijke leveringen van KTMC in de Gemeen
schap in de loop van de jaren 1984 tot en met 1987
en in de eerste negen maanden van 1988 voor de
doeleinden van dit onderzoek in aanmerking
moeten worden genomen in de plaats van de in de
klacht vermelde, door Eurostat gepubliceerde

uitgevoerd bij de producent van het door de
indiener van de klacht voorgestelde referentieland,
de firma Wolfram Bergbau- und Hüttengesellschaft
mbH, Wenen, Oostenrijk.
(8)

Het onderzoek naar de dumpingpraktijken bestreek
de periode van 1 januari 1988 tot en met 30
september 1988.

De in artikel 7, lid 9, onder a), van Verordening
(EEG) nr. 2423/88 bedoelde termijn van één jaar
werd in het kader van onderhavige procedure over
schreden wegens de duur van het overleg binnen
het Raadgevend Cömité.

cijfers.

(12)

B. OMSCHRIJVING VAN HET PRODUKT —
BEDRIJFSTAK VAN DE GEMEENSCHAP

(9)

Wolfraammetaalpoeder wordt verkregen door
reductie van ammoniumparawolframaat (APT) of
wolfraamoxyde (over het algemeen door behande
ling in ovens met een waterstofatmosfeer). Het
wordt in diverse kwaliteiten in de handel gebracht,
vooral wat de grootte van de korrels betreft, al naar
gelang van de toepassingen waarvoor het bedoeld

Op deze; grondslagen blijkt dat de invoer van het
betrokken produkt van oorsprong uit Zuid-Korea,
na in 1986 te zijn gestegen tot 118 ton, gedurende
de referentieperiode weer is gedaald tot 58 ton, dit
wil zeggen tot een niveau dat, op jaarbasis omgere
kend, lager is dan de niveaus van 1984, 1986 en
1987.

Wat het aandeel van de Zuidkoreaanse invoer van

het betrokken produkt in de communautaire markt
betreft, was de Commissie van mening dat dit
diende te worden beoordeeld op basis van de totale
hoeveelheden welke binnen de Gemeenschap zijn
verhandeld (dit wil zeggen door de verkopen van de
communautaire producenten op te tellen bij de
totale invoer van oorsprong uit derde landen).

is .

Het betreft hier een tussenprodukt dat hetzij
bestemd is voor omzetting in wolfraamcarbide,
hetzij in de oorspronkelijke staat wordt gebruikt
voor de vervaardiging van bepaalde onderdelen

Op deze basis blijkt dat het marktaandeel van de
Zuidkoreaanse exporteur, dat in 1984 5,8 %

zoals elektrische contacten. Het produkt valt onder

bedroeg, thans tot minder dan 4 % is gedaald.

GN-code 8101 10 00 .

b) Volksrepubliek China

Volgens de door de Commissie verzamelde inlich
tingen is het door de Volksrepubliek China en de
Republiek Korea en het door de communautaire
producenten vervaardigde produkt te beschouwen

als soortgelijk produkt in de zin van artikel 2, lid
12, van Verordening (EEG) nr. 2423/88 .
( 10)

In haar antwoord op de vragenlijst had de onderne
ming KTMC over de omvang van haar verkopen
van wolfraammetaalpoeder in de Gemeenschap
cijfers aangegeven die enigszins afweken van de
cijfers van de invoer van oorsprong uit Zuid-Korea
welke door Eurostat zijn gepubliceerd.

De Commissie heeft vastgesteld dat tijdens de refe
rentieperiode het grootste deel van de communau
taire produktie van wolfraammetaalpoeder is gepro

(13)

Op basis van de door Eurostat gepubliceerde cijfers,
die in het geval van China de beste bron van
inlichtingen zijn, bedroeg de Chinese invoer die in
1985 een aanvang heeft genomen, tijdens de refe
rentieperiode slechts 35 ton.

Het marktaandeel van deze invoer is dus lager
gebleven dan 3 % van het totale volume van de
handel in wolfraammetaalpoeder in de periode
1985 tot en met 1988 .
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negen maanden van 1988 weer sterk, tot 91 %,

c) Andere derde leverancierslanden

gestegen .

( 14)

De invoer van oorsprong uit andere derdehanden is
in de periode 1984 tot en met 1988 stabiel geble
ven, jaarlijks gemiddeld zowat 900 ton, hetgeen
ongeveer 87 % van de invoermarkt uitmaakt.

c) Verkopen
(20)

2. Prijzen
( 15)

In de loop van de periode 1985 tot en met 1988
verlaagde de Zuidkoreaanse exporteur zijn verkoop
prijzen in de Gemeenschap met 11 % %, een
beperkte vermindering is vergeleken met de alge
mene verlaging van de invoerprijzen van wolfraam
metaalpoeder die in dezelfde periode tot 28 % is
opgelopen.

( 16)

Over de periode 1985 tot en met 1988 hebben de
exporteurs van de Volksrepubliek China over het
geheel genomen hun prijzen bij verkoop in de
Gemeenschap met meer dan 28 % verminderd.

( 17)

Met betrekking tot de verschillen tussen enerzijds
de verkoopprijzen in de Gemeenschap van
wolfraammetaalpoeder uit de Volksrepubliek China
en de Republiek Korea en anderzijds die van de
communautaire producenten, heeft de Commissie
de gemiddelde prijs van de uit China ingevoerde
produkten en de gemiddelde gewogen verkoopprijs
van de uit Zuid-Korea ingevoerde produkten (in
het stadium franco grens Gemeenschap, ingeklaard)
vergeleken met de gemiddelde gewogen verkoop
prijs, transportkosten uitgezonderd, van de door de
communautaire producenten verkochte produkten.
Aan de hand van deze vergelijking heeft de
Commissie kunnen vaststellen dat de prijsonderbie
ding in de loop van de referentieperiode voor de

De verkopen van de communautaire producenten
op de markt van de Gemeenschap hebben de
volgende ontwikkeling doorgemaakt : uitgaande
van een index 100 in 1984, kwamen deze verkopen
op 122 in 1985, 117 in 1986, 103 in 1987 en 126
in de eerste negen maanden van 1988 (omgerekend
op jaarbasis). Opgemerkt zij, dat van 1985 tot 1988
de verkopen van de communautaire producenten
niet beneden het niveau van 1984 zijn gedaald en
dat in het jaar 1988 ten opzichte van het voor
gaande jaar een duidelijke groei heeft plaatsgehad.
d) Marktaandeel

(21 )

Het marktaandeel van de communautaire produ
centen is, berekend op dezelfde grondslagen als in
het geval van de Volksrepubliek China en van de
Republiek Korea, in 1986 en 1987 lichtjes
verslechterd. Tijdens de referentieperiode is het
evenwel verbeterd en zelfs tot boven het niveau van

de jaren 1984 en 1985 gestegen.
e) Winsten

(22)

De Commissie heeft vastgesteld dat de financiële
resultaten van de communautaire produktie in
1986 lichtjes waren verslechterd, doch in de refe
rentieperiode weer duidelijk beter waren geworden.
4. Conclusie

(23)

exporteurs van de Volksrepubliek China tot 19,5 %
was opgelopen. Wat de Zuidkoreaanse exporteur
KTMC betreft kon daarentegen ten aanzien van de
prijzen van de communautaire produktie geen
enkele prijsonderbieding worden vastgesteld.

Op grond van alle genoemde economische factoren
is de Commissie tot de conclusie gekomen dat
tijdens de periode van onderzoek de invoer van
wolfraammetaalpoeder van oorsprong uit de Volks
republiek China en uit de Republiek Korea, op
zich genomen of gecumuleerd, de indiener van de
klacht geen schade heeft berokkend.
D. DREIGING VAN SCHADE

3 . Andere in aanmerking te nemen econo
mische (actoren

(24)

a) Produktie
( 18)

De Commissie heeft vastgesteld dat de communau
taire produktie van wolfraammetaalpoeder zich als
volgt heeft ontwikkeld : uitgaande van een index
100 voor 1984, bereikte deze produktie in 1985
106, in 1986 96, in 1987 91 en tijdens de referen
tieperiode 107. Uit deze gegevens blijkt een duide
lijk herstel van de communautaire bedrijfstak in
1988 waardoor deze zijn niveau van 1985 kon over
schrijden.
b) Bezettingsgraad

( 19)

Uitgaande van de werkelijk beschikbare capaciteit
tijdens elk jaar van de periode 1984 tot en met
1987 en tijdens de referentieperiode, is de bezet

tingsgraad van de produktiecapaciteit van de
communautaire producenten tussen 1984 en 1987
van 86 % tot 70 % gedaald, doch tijdens de eerste

Daar de klacht gedeeltelijk is gebaseerd op de
bewering dat de betrokken invoer schade dreigt toe
te brengen aan de communautaire produktie, heeft
de Commissie onderzocht of een verandering van
de omstandigheden, waardoor een situatie zou
kunnen worden geschapen waarin de beweerde
dumping ernstige schade zou berokkenen, met
zekerheid en in de nabije toekomst kon worden
verwacht.

(25)

Te deze heeft de Commissie vastgesteld :
— met betrekking tot de Volksrepubliek China :
dat het tempo waarin de betrokken invoer
toeneemt, bescheiden is gebleven en dat de
betrokken hoeveelheden zeer gering zijn geble
ven, inzonderheid vergeleken met die van
andere leverancierslanden die niet van dumping
worden verdacht ;

— met betrekking tot de Republiek Korea : dat de
betrokken invoer, die eveneens gering is, sinds
1987 een dalende lijn vertoont.
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(26)

Op grond van wat voorafgaat, is de Commissie van
oordeel, dat een wijziging van de situatie, ten
gevolge waarvan de beweerde dumping schade zou
gaan veroorzaken, dreigt noch thans met zekerheid
kan worden voorspeld.

(30)
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De indiener van de klacht is in kennis gesteld van
de voornaamste feiten en overwegingen op grond
waarvan de Commissie overwoog de procedure te
beëindigen. Hij heeft de gegrondheid ervan niet
betwist,

E. DUMPING

(27)

Gezien de genoemde conclusies met betrekking tot
schade en dreiging van schade heeft de Commissie
het niet nodig geoordeeld nader in te gaan op de
vraag of bij de betrokken invoer dumping is toege
past.
F. BEËINDIGING VAN DE PROCEDURE

(28)

(29)

Mitsdien moet de anti-dumpingprocedure betref
fende de invoer van wolfraammetaalpoeder van
oorsprong uit de Volksrepubliek China en uit de
Republiek Korea worden beëindigd zonder dat
beschermende maatregelen worden ingesteld.
Binnen het Raadgevend Comité werd tegen deze
conclusie geen enkel bezwaar gemaakt.

BESLUIT :

Enig artikel
De anti-dumpingprocedure betreffende de invoer van
wolfraammetaalpoeder van oorsprong uit de Volksrepu
bliek China en uit de Republiek Korea wordt beëindigd.
Gedaan te Brussel, 26 maart 1990.
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN

Vice- Voorzitter
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RECTIFICATIES

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 435/90 van de Commissie van 19 februari 1990
houdende wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 tot vaststelling
van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in
bepaalde zones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 46 van 22 februari 1990)

Bladzijde 6 — in de bijlage, deel „Vervangende vaartuigen", de volgende regel bij „DUITSLAND
schrappen en bij „NEDERLAND" toevoegen :

„— ZK. 19

I Solea

I

I Ulrum-Zoutkamp

I

55".

Rectificatie van Richtlijn 90/110/EEG van de Commissie van 19 februari 1990 tot wijziging
van de bijlagen bij Richtlijn 70/524/EEG van de Raad betreffende toevoegingsmiddelen in
de diervoeding

(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 67 van 15 maart 1990)

Bladzijde 45, punt 1 , onder b), in de tabel, kolom „Maximumgehalte
in plaats van : „ 100"
te lezen :

„80".
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