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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 918/93 VAN DE COMMISSIE

}

van 20 april 1993
tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel
van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

moeten worden berekend aan de hand van de in de refe

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

rentieperiode van 19 april 1993 geconstateerde representa

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. 1738/92 (2), en met name
op artikel 13, lid 5,

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 762/93 neergelegde regels op de aanbodprijzen
en noteringen van heden die de Commissie bekend zijn,
leidt tot het wijzigen van de thans geldende heffingen
overeenkomstig de bijlage van deze verordening,

tieve marktkoers ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
en met name op artikel 5 ,

Overwegende dat de heffingen die van toepassing zijn bij
invoer van granen, meel van tarwe en van rogge, en gries
en griesmeel van tarwe, werden vastgesteld bij Verorde
ning (EEG) nr. 762/93 van de Commissie (4) en de veror
deningen die deze nadien hebben gewijzigd ;
Overwegende dat voor het normaal functioneren van het
stelsel van heffingen, deze voor de zwevende valuta's

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

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

Deze verordening treedt in werking op 21 april 1993.

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

Gedaan te Brussel, 20 april 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
O PB nr. L 180 van 1 . 7. 1992, blz. 1 .
(3) PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .

b) PB nr. L 79 van 1 . 4. 1993, blz. 11 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 20 april 1993 tot vaststelling van de invoerhef
fingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(ecu/ton)
GN-code

Derde landen (®)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

1 36,67 (2)0
136,67 (2)(3)
180,03 00

1001 90 91

142,12

1001 90 99
1002 00 00

142,12 0
153,48 (6)

1003 00 10
1003 00 20

137,61
137,61

1003 00 80

137,61 0

1004 00 00

113,72

1005 10
1005 90
1007 00
1008 10
1008 20
1008 30
1008 90

136,6700
136,67 (2)0
148,84 0
52,71 0
96,53 (4)
57,08 0
0

90
00
90
00
00
00
10

1008 90 90

57,08

1101 00 00

211,61 0

110210
1103 11
1103 11
1103 11

227,32
290,62
290,62
227,06

00
30
50
90

(') 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, die rechtstreeks in de Franse overzeese depar
tementen worden ingevoerd.
(J) Voor maïs van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan wordt de heffing bij
invoer in de Gemeenschap met 1,81 ecu per ton verminderd.
(4) Voor pluimgierst en sorgho van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan
wordt de heffing bij invoer in de Gemeenschap toegepast overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 715/90.
(5) 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, verkrègen 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), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1902/92 (PB nr. L 192 van 11.7. 1992, blz. 3), en (EEG) nr.
2622/71 van de Commissie (PB nr. L 271 van 10. 12. 1971 , blz. 22), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 560/91
(PB nr. L 62 van 8. 3. 1991 , blz. 26).
O Bij invoer van het produkt van GN-code 1008 90 10 (triticale) wordt de voor rogge geldende heffing toegepast.
(8) Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG mogen produkten van oorsprong uit de LGO met vrijdom
van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd, tenzij het bepaalde in lid 4 van dat zelfde artikel van
toepassing is.
(') Voor produkten van deze code die worden ingevoerd in het kader van de Interimovereenkomsten die de
Gemeenschap met Polen, Tsjechoslowakije en Hongarije heeft gesloten, en waarvoor een overeenkomstig het
bepaalde in Verordening (EEG) nr. 585/92 afgegeven certificaat EUR 1 wordt overgelegd, gelden de in de bijlage
bij die verordening aangegeven heffingen.
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VERORDENING (EEG) Nr. 919/93 VAN DE COMMISSIE
van 20 april 1993

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

moeten worden berekend aan de hand van de in de refe

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

rentieperiode van 19 april 1993 geconstateerde representa

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. 1738/92 (2), en met name
op artikel 15, lid 6,

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,

tieve marktkoers ;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
en met name op artikel 5 ,
Overwegende dat de premies die aan de heffingen voor
granen en mout dienen te worden toegevoegd, werden
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3874/92 van de
Commissie (4) en de verordeningen die deze nadien
hebben gewijzigd ;
Overwegende dat voor het normaal functioneren van het
stelsel van heffingen, deze voor de zwevende valuta's

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

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.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 april 1993.

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

Gedaan te Brussel, 20 april 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 281 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
O PB nr. L 180 van 1 . 7. 1992, blz. 1 .

Ö PB «r. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
O PB nr. L 390 van 31 . 12. 1992, blz. 121 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 20 april 1993 tot vaststelling van de premies die
aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd
A. Granen en meel

(in ecu / ton)

Lopend

l e term .

2' term.

3' term .

4

5

6

7

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

2,26

1001 90 99

0

0

0

2,26

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 20

0

0

0

0

1003 00 80

0

0

0

0

1004 00 00

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1 007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

GN-code

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

3,17

B. Mout

(in ecu / ton)
Lopend

1 * term .

2' term .

3' term.

4' term .

4

5

6

7

8

0

0

0

4,02

4,02

1107 10 19

0

0

0

3,01

3,01

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

GN-code

1107 10 11
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VERORDENING (EEG) Nr. 920/93 VAN DE COMMISSIE
van 15 april 1993

tot instelling van een voorlopig anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde

magneetschijven (3,5" microschijven) van oorsprong uit Japan, Taiwan \en de
Volksrepubliek China
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

hun zienswijze schriftelijk bekend te maken en te
verzoeken om te worden gehoord.

GEMEENSCHAPPEN,

Een aantal producenten in de betrokken landen,
sommige met de producenten in Japan verbonden
importeurs in de Gemeenschap, bepaalde expor
teurs in Hongkong van 3,5" microschijven waarvan
werd beweerd dat zij van oorsprong waren uit de
Volksrepubliek China en enige producenten in de
Gemeenschap die de klacht niet hadden onder
schreven, maakten hun standpunt schriftelijk
bekend. Alle partijen werden op hun verzoek
gehoord.

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 bij de genoemde verordening ingestelde
Raadgevend Comité,

(3)

De Commissie heeft de haar bekende belangheb
benden vragenlijsten toegezonden en heeft gede
tailleerde informatie ontvangen van de communau
taire producenten die de klacht hadden ingediend,
evenals van bepaalde producenten in Taiwan en de
Volksrepubliek China en bepaalde exporteurs in
Hongkong van 3,5" microschijven waarvan werd
beweerd dat zij van oorsprong waren uit de Volks
republiek China. Van alle Japanse producenten,
met uitzondering van één enkele, werd onvolledige
informatie ontvangen.

(4)

De Commissie heeft een onderzoek ingesteld ten
kantore van de hierna volgende ondernemingen :

Overwegende hetgeen volgt :

A. PROCEDURE

(1 )

In juli 1991 heeft de Commissie met een bericht in
het Publikatieblad van de Europese Gemeen
schappen (2) de opening aangekondigd van een
anti-dumpingprocedure met betrekking tot de
invoer in de Gemeenschap van bepaalde magneet
schijven (3,5" microschijven) van oorsprong uit
Japan, Taiwan en de Volksrepubliek China en is zij
met een onderzoek begonnen.

De procedure werd ingeleid naar aanleiding van
een klacht van het Committee of European
Diskette Manufacturers (Diskma), namens de
producenten wier gezamenlijke produktie van 3,5"
microschijven volgens de indieners van de klacht
het grootste gedeelte van de communautaire
produktie van deze microschijven vertegenwoor
digt.

De klacht bevatte bewijsmateriaal van dumping van
dit produkt van oorsprong uit de genoemde landen
en daaruit voortvloeiende aanmerkelijke schade. Dit
bewijsmateriaal werd toereikend geacht om de
opening van een procedure te rechtvaardigen.
(2)

a) Producenten in de Gemeenschap die de
klacht hebben ingediend
België
— Sentinel

Computer Products

Europe

NV,

Wellen :

Frankrijk
— RPS, Rhône Poulenc Systems, Noisy Le Grand ;
Duitsland

— Boeder AG, Flörsheim am Main ;
Italië

— Balteadisk Spa, Arnad.
b) Japanse producenten
— Hitachi-Maxell Ltd, Tokio,

De Commissie heeft de haar bekende producenten,
exporteurs en importeurs, de vertegenwoordigers
van de exporterende landen en de indieners van de
klacht hiervan officieel in kennis gesteld en de

— Memorex Telex Japan Ltd, Tokio,
— Memorex Copal Corporation Ltd, Fukushima.

rechtstreeks betrokkenen de mogelijkheid geboden

c) Producenten in Taiwan

(') PB nr. L 209 van 2. 8 . 1988, blz. 1 .
(2) PB nr. C 174 van 5. 7. 1991 , blz. 16.

— CIS Technology Inc., Hsin-Chu,
— Megamedia Corporation, Taipei.
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d) In Hongkong gevestigde exporteurs van
3,5 " microschijven van oorsprong uit de
Volksrepubliek China

meer, andere fysieke en technische kenmerken en
andere gebruiksdoeleinden hebben dan 3,5" micro
schijven met een kleinere capaciteit.

— Hanny Magnetics Ltd,
— Lambda Magnetic Ltd,

Deze argumenten zijn evenwel niet overtuigend
aangezien, niettegenstaande de volgens de indieners
van de klacht aanwezige verschillen ten aanzien
van het fabricageprocédé tussen 3,5" microschijven
met een capaciteit van 4 megabyte of meer, ener
zijds, en andere 3,5" microschijven, anderzijds, deze
produkten in wezen dezelfde fysieke kenmerken en
definitieve bestemming hebben en alle 3,5" micro
schijven grotendeels onderling uitwisselbaar zijn.

— Prime Standard Ltd.

e) Met de Japanse producenten verbonden
importeurs en wederverkopers in de
Gemeenschap

Frankrijk
— Memorex Computer Supplies ;

(10)

Duitsland

—
—
—
—

Maxell Europe GmbH,
Memorex Computer Supplies,
Sony Deutschland GmbH,
TDK Electronics Europe GmbH ;

Gelet op een en ander dienen in het kader van
deze procedure alle 3,5" microschijven als één
enkel produkt te worden aangemerkt.
ii) Soortgelijk produkt

(11 )

Het onderzoek toonde aan dat de diverse op de
binnenlanse markt van Japan en Taiwan verkochte
types van microschijven waarop de procedure
betrekking heeft, vergelijkbaar waren met die welke
uit deze twee landen en uit de Volksrepubliek
China naar de Gemeenschap werden uitgevoerd.

(12)

Voorts wordt voor de vervaardiging van de diverse
types microschijven, zowel in de Gemeenschap als
in de drie landen welke de betrokken produkten
naar de Gemeenschap uitvoeren, dezelfde basis
technologie gebruikt en hebben de betrokken
produkten in wezen dezelfde fysieke kenmerken en
gebruiksdoeleinden. Zij dienen derhalve als soort
gelijke produkten te worden beschouwd in de zin
van artikel 2, lid 12, van Verordening (EEG)

Nederland

— Memorex Telex Distribution ;

Verenigd Koninkrijk
— Maxel UK Ltd,

— Memorex Computer Supplies,
— Sony UK Ltd,
— TDK UK Ltd.

(5)

Het onderzoek naar dumping bestreek de periode
van 1 april 1990 tot en met 31 maart 1991 (onder
zoektijdvak).

(6)

Door de omvang en de complexiteit van de verza
melde en onderzochte gegevens nam dit onderzoek
meer tijd in beslag dan de normale periode van één

nr. 2423/88 .

jaar.

C. INDIVIDUELE

BEHANDELING

VAN

CHINESE EXPORTEURS
B. PRODUKT

WAAROP

BETREKKING

HEEFT

DE

EN

PROCEDURE

SOORTGELIJK

PRODUKT

i) Omschrijving van het betrokken produkt
(7)

De produkten waarop de klacht betrekking had en
ten aanzien waarvan de procedure werd geopend,
zijn 3,5" microschijven voor het vastleggen en
opslaan van gecodeerde digitale computerinfor
matie (GN-code ex 8523 20 90).

(8)

Van de betrokken microschijven worden verschil
lende types vervaardigd die worden ingedeeld naar
opslagcapaciteit en de wijze waarop zij op de markt
worden gebracht. Tussen deze verschillende types
bestaat echter geen verschil van betekenis in
fysieke kenmerken en technologie. Bovendien zijn
zij in hoge mate onderling verwisselbaar.

(9)

Een Japanse producent gaf de wens te kennen dat
3,5" microschijven met een opslagcapaciteit van 4
megabyte of meer van de procedure zouden worden
uitgesloten. Tot staving van zijn verzoek voerde
deze producent het argument aan dat 3,5" micro
schijven met een capaciteit van 4 megabyte of

(13)

Alle producenten in de Volksrepubliek China die
de vragenlijst van de Commissie volledig beant
woordden en het betrokken produkt gedurende het
onderzoektijdvak naar de Gemeenschap uitvoerden,
beweerden dat hun onderneming het eigendom
was van buitenlandse investeerders, hetzij met de
status van een joint venture, hetzij als onderneming
met een meerderheidsparticipatie van buitenlandse
investeerders. Zij beweerden derhalve dat zij onder
grotendeels dezelfde voorwaarden werkten als
ondernemingen in een markteconomie.

Met het oog hierop verzochten deze producenten
de Commissie een afzonderlijk onderzoek in te
stellen naar de activiteiten van ieder van hen . Tot

staving van dit verzoek legden sommige produ
centen documenten voor ten bewijze van hun
status.

Als algemene regel geldt in deze dat voor de
uitvoer uit landen zonder markteconomie de indi

viduele behandeling van ondernemingen slechts bij
hoge uitzondering wordt toegekend en dan nog
uitsluitend wanneer de betrokken producent met
bewijzen aantoont dat hij zijn prijzen bij uitvoer vrij
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en zonder enige overheidsinterventie kan vaststel
len. Individuele vaststellingen zijn in dit geval
inderdaad niet aangewezen omdat de Staat de
produktie en het handelsverkeer kan beïnvloeden
ten einde voordeel te trekken van de laagst vastge
stelde waarden, waardoor de maatregelen hun doel

vastgesteld, werden overeenkomstig artikel 2, lid 3,
onder b) ii), van Verordening (EEG) nr. 2423/88 de
bij de produktiekosten te voegen uitgaven in
verband met verkoop en administratie en andere
algemene uitgaven berekend aan de hand van de
verkopen op de binnenlandse markt van de
betrokken producent in dezelfde sector. Wat de
winstmarge betreft, heeft de Commissie, bij gebrek
aan informatie ten aanzien van de verkopen op de

treffendheid verliezen . Het enkele feit dat een

onderneming de status van een joint venture heeft
of dat de meerderheid van de aandelen in handen
is van een buitenlandse investeerder is derhalve

binnenlandse markt in dezelfde sector door de

niet toereikend om afzonderlijke vaststellingen voor
in de Volksrepubliek China gevestigde onderne
mingen te rechtvaardigen. De door alle betrokken
ondernemingen, met uitzondering van één enkele,

betrokken producent of door andere producenten
in Japan, zich voor haar voorlopige vaststellingen
gebaseerd op de marge van 15 % die door de indie
ners van de klacht was opgegeven voor verkopen
van het soortgelijke produkt op de binnenlandse
markt van Japan, hetgeen voor dit type produkt op
de Japanse markt als een redelijk percentage wordt

verstrekte informatie wees uit dat de Chinese
overheid de meerderheid van de aandelen in
handen had of toonde in onvoldoende mate aan dat

de overheid geen invloed uitoefende op de zake
lijke beslissingen van deze ondernemingen .

(14)

beschouwd.

(17)

Niettemin werd ten aanzien van één onderneming,
die het volledige eigendom was van een buiten
landse investeerder, aan de hand van de statuten en

andere relevante documenten met betrekking tot
haar oprichting en de werking vastgesteld dat deze
onderneming niet alleen het oogmerk had winst te
maken en de vrijheid had deze winst buiten het
grondgebied van de Volksrepubliek China te bren
gen, doch dat zij bovendien volkomen onafhanke
lijk was in haar commerciële activiteiten en bij het
vaststellen van de prijzen bij uitvoer.

(18)

i) Normale waarde

steld.

a) Japan

(15)

Slechts één Japanse producent verstrekte infor
matie betreffende zijn verkoopprijzen op de
binnenlandse markt en zijn produktiekosten. Bij
het onderzoek ten kantore van deze producent
konden de door hem opgegeven produktiekosten
worden geverifieerd, doch de aan de Commissie
medegedeelde gegevens met betrekking tot de
verkopen op de binnenlandse markt waren onvol
ledig en maakten geen bevredigende verificatie van
de verkoopprijzen op de binnenlandse markt
mogelijk.

(16)

De normale waarde voor deze Japanse producent
werd derhalve overeenkomstig artikel 7, lid 7,
onder b), van Verordening (EEG) nr. 2423/88 vast
gesteld op basis van de beschikbare gegevens. De
produktiekosten van de betrokken producent,
vermeerderd met een redelijke winstmarge, werden
hiervoor de meest geschikte grondslag geacht.
Aangezien noch voor de betrokken producent,
noch voor andere producenten in Japan identifi
ceerbare winstgevende verkopen van het soortgelijk
produkt op de binnenlandse markt konden worden

Bij gebrek aan enige informatie van de andere
betrokken producenten in Japan werden de aldus
vastgestelde normale waarden geacht de beste en
meest geschikte grondslag te zijn voor de vaststel
ling van de normale waarde voor deze producenten
overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, lid 7,
onder b), van Verordening (EEG) nr. 2423/88 .
b) Taiwan

D. DUMPING

Voor al de betrokken exporterende landen werd de
normale waarde voor elk type van het betrokken
produkt dat gedurende het onderzoektijdvak naar
de Gemeenschap werd uitgevoerd voorlopig vastge
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Voor één van de twee Taiwanese producenten die
de vragenlijst van de Gemeenschap hadden beant
woord, werd de normale waarde overeenkomstig
artikel 2, leden 3 en 4, van Verordening (EEG)
nr. 2423/88 vastgesteld op basis van de prijs die in
het normale handelsverkeer op de binnenlandse
markt werkelijk werd betaald voor het betrokken
produkt, waarvan voldoende hoeveelheden werden
verkocht om een deugdelijke vergelijking mogelijk
te maken.

(19)

Ten aanzien van de andere Taiwanese producent
werd vastgesteld dat diens verkopen van het soort
gelijke produkt op de binnenlandse markt minder
dan 5 % van zijn uitvoer van het betrokken
produkt naar de Gemeenschap uitmaakten. Over
eenkomstig de normale handelwijze, die door het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
werd bevestigd, werden de binnenlandse verkopen
van deze producent derhalve geacht te hebben
plaatsgevonden in hoeveelheden die niet toerei
kend waren om een deugdelijke vergelijking
mogelijk te maken. De normale waarde diende
derhalve overeenkomstig artikel 2, lid 3, onder b)
ii), van Verordening (EEG) nr. 2423/88 te worden
samengesteld op basis van de produktiekosten van
de betrokken producent en, bij gebrek aan
geschikte gegevens met betrekking tot de uitgaven
en winsten van deze producent op de binnenlandse
markt ten gevolge van het feit dat op deze markt
onvoldoende hoeveelheden werden verkocht, een

bedrag voor uitgaven in verband met verkoop en
administratie en andere algemene uitgaven, gerela
teerd aan de kosten en de winsten die door de

andere Taiwanese producenten worden gemaakt in
verband met verkopen van het soortgelijke produkt
op zijn binnenlandse markt.

Nr. L 95/8

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

c) Volksrepubliek China
(20)
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naar de Gemeenschap gedurende het onderzoek
tijdvak. Voor de andere producent in Taiwan werd
bij de vaststelling van de prijs bij uitvoer geen reke
ning gehouden met zijn uitvoer naar de Gemeen
schap van zogenaamde uitvalprodukten gedurende
het onderzoektijdvak. In overleg met de betrokken
producenten in Japan werd ervan uitgegaan dat de
in aanmerking genomen uitvoertransacties van het
onderzoektijdvak meer dan 75 % van hun totale
uitvoer naar de Gemeenschap in deze periode

Aangezien de Volksrepubliek China een land
zonder markteconomie is, werd de normale waarde

vastgesteld aan de hand van gegevens die werden
verkregen in een land met een markteconomie. De
indiener van de klacht stelde wat dit betreft voor,

de normale waarde vast te stellen op basis van de
verkoopprijzen van het soortgelijke produkt op de
binnenlandse markt van Taiwan, een land met een

uitmaakten .

analoge markteconomie, overeenkomstig artikel 2,
lid 5, van Verordening (EEG) nr. 2423/88.

b) Japan

(21 )

Eén Chinese producent gaf echter als zijn mening
te kennen dat de normale waarde diende te worden

(25)

Aangezien vrijwel alle verkopen voor uitvoer van de
betrokken Japanse producenten aan verbonden
importeurs in de Gemeenschap plaatsvonden,
werden de prijzen bij uitvoer van deze verkopen
overeenkomstig artikel 2, lid 8, onder b), van Veror
dening (EEG) nr. 2423/88 samengesteld op basis
van de prijs tegen dewelke het ingevoerde produkt
voor het eerst aan een onafhankelijke koper in de
Gemeenschap wederverkocht werd. Bij de vaststel
ling van deze prijzen bij uitvoer werd rekening
gehouden met alle tussen de invoer en de weder
verkoop gemaakte kosten en een winstmarge van
5 %, hetgeen in het kader van de procedure tot
vaststelling van het voorlopige recht redelijk wordt
geacht, gezien de winsten die door onafhankelijke
importeurs in de sector elektronica worden
gemaakt.

(26)

Eén van de betrokken Japanse producenten
weigerde voor zijn centrale distributiecentrum in de
Gemeenschap informatie te verstrekken betreffende

gebaseerd op de prijzen tegen dewelke het door
hem vervaardigde soortgelijke produkt werd
verkocht op zijn belangrijkste afzetmarkt, de Vere
nigde Staten van Amerika. Aangezien vrijwel alle
bij de vervaardiging van het betrokken produkt
gebruikte componenten afkomstig waren van
verbonden ondernemingen in landen met een
markteconomie, te weten de Verenigde Staten en
Hongkong, stelde deze producent als alternatief
voor bij het samenstellen van de normale waarde

rekening te houden met de genoemde kosten zoals
deze door de betrokken Chinese producent werden
gemaakt en de resterende kosten op basis van de
analoge markteconomie vast te stellen.
(22)

In artikel 2, lid 5, van Verordening (EEG) nr.
2423/88 zijn de criteria voor de vaststelling van de
normale waarde neergelegd. Noch de prijzen in
andere landen, noch de door de betrokken produ
cent gemaakte kosten voldoen aan deze criteria. De
door deze producent naar voren gebrachte argu
menten kunnen derhalve niet worden aanvaard.

(23)

Wat de selectie van een land met een markteco
nomie betreft, wordt Taiwan als een passende en
niet onredelijke keuze beschouwd, aangezien het
betrokken produkt aldaar door een aantal concurre
rende producenten op de markt wordt gebracht.
Deze markt is, wat de afhankelijkheid van bepaalde
bij de vervaardiging gebruikte componenten betreft,
vergelijkbaar met die van de Volksrepubliek China.
Daar komt nog bij dat de hoeveelheden waarin het
betrokken produkt door de twee bij het onderzoek
betrokken Taiwanese bedrijven werd vervaardigd,
representatief was in vergelijking met de omvang
van de uitvoer uit de Volksrepubliek China naar de
Gemeenschap. De Commissie heeft de normale
waarde voor de Volksrepubliek China derhalve vast
gesteld op basis van de gewogen gemiddelde
normale waarde die voor de twee betrokken produ
centen uit Taiwan werd vastgesteld.

ii) Prijs bij uitvoer

a) Algemeen
(24)

Voor één producent in Taiwan en voor de
betrokken producenten in de Volksrepubliek China
werd rekening gehouden met vrijwel al hun uitvoer

de tussen de invoer en de wederverkoop gemaakte
kosten . Deze kosten werden derhalve overeenkom

stig artikel 7, lid 7, onder b), van Verordening
(EEG) nr. 2423/8-8 vastgesteld op basis van de
beschikbare gegevens. Voor deze producent werden
de door een andere Japanse producent met een
vergelijkbaar distributienetwerk in de Gemeen
schap gemaakte kosten als de meest redelijke
grondslag voor het vaststellen van de betrokken
kosten beschouwd.

De eerstgenoemde Japanse producent weigerde
bovendien informatie te verschaffen betreffende de

prijzen die door zijn verbonden importeur in de
Gemeenschap aan twee belangrijke onafhankelijke
afnemers werden aangerekend, op grond van de
overweging dat de verkopen aan andere afnemers
waarvan reeds opgave was gedaan meer dan 80 %
van zijn totale uitvoer naar de Gemeenschap
vertegenwoordigden. De Commissie ging er
evenwel van uit, dat aangezien de twee betrokken
afnemers elk ongeveer 5 % van de totale verkopen
in de Gemeenschap van de betrokken producent
voor hun rekening namen, de ten aanzien van deze
twee kopers toegepaste prijzen niet noodzakelijk
gelijk waren aan de gemiddelde prijzen welke
andere afnemers in de Gemeenschap in rekening
werden gebracht. Gelet op wat voorafgaat en over
eenkomstig het genoemde artikel 7, lid 7, onder b),
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ging de Commissie ervan uit dat de verkoopprijzen
voor deze twee afnemers gelijk waren aan de laagste
prijzen die door de producent in kwestie in de
Gemeenschap voor het betrokken produkt werden
gevraagd. Zij heeft de overeenkomstige prijzen bij
uitvoer vastgesteld volgens het bepaalde in over
weging 23. Elke andere werkwijze zou als het ware
een beloning zijn geweest voor het niet verlenen
van medewerking.
Bovendien werd geconstateerd dat de betrokken
Japanse producent de enige was die de door hem
uitgevoerde produkten rechtstreeks aan een onaf
hankelijke koper in de Gemeenschap had verkocht.
De uitvoerprijzen voor die verkopen werden over
eenkomstig artikel 2, lid 8, onder a), van Verorde
ning (EEG) nr. 2423/88 vastgesteld op basis van de
prijzen die werkelijk werden betaald voor het
betrokken produkt dat voor uitvoer naar de
Gemeenschap werd verkocht.

de voorlopige procedure redelijk wordt geacht,
gezien de winsten welke door onafhankelijke
importeurs in de sector elektronica worden gereali
seerd.

iii) Vergelijking

(29)

De normale waarde werd voor elk type produkt,
transactie per transactie, op hetzelfde handelsniveau
en op de grondslag af fabriek, met de prijs van het
overeenkomstige type vergeleken. Ten behoeve van
een eerlijke vergelijking werden overeenkomstig
artikel 2, leden 9 en 10, van Verordening (EEG) nr.
2423/88 correcties toegepast voor verschillen die
van invloed zijn op de vergelijkbaarheid van de
prijzen, zoals verschillen in fysieke kenmerken en
verkoopkosten, waarvoor toereikend geacht bewijs
materiaal werd ingediend.

(30)

c) Taiwan
(27)
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Wat de fysieke kenmerken betreft, werd de
normale waarde voor één van de twee producenten
in Taiwan aangepast ten einde rekening te houden
met het lagere certificatiepercentage — met andere
woorden de kwaliteitscontrole van de diskette die

Voor de twee betrokken Taiwanese producenten
werden de uitvoerprijzen ten behoeve van de voor
lopige bevindingen overeenkomstig artikel 2, lid 8,
onder a), van Verordening (EEG) nr. 2423/88 vast
gesteld aan de hand van de prijzen die werkelijk

medebepalend is voor de marktwaarde — van
bepaalde naar de Gemeenschap uitgevoerde
produkten, in vergelijking met het op de binnen
landse markt verkochte soortgelijke produkt.

werden betaald voor het voor uitvoer naar de

Gemeenschap verkochte produkt.

(31 )

houden met het feit dat zijn uitvoer naar de
Gemeenschap in het onderzoektijdvak uitsluitend
uit niet-gecertificeerde 3,5" microschijven bestond.
De Commissie achtte het voorgelegde bewijsmate
riaal toereikend en willigde het verzoek in.

d) Volksrepubliek China
(28)

De uitvoer naar de Gemeenschap van alle Chinese
producenten, met uitzondering van één, ging via
Hongkong. Wanneer de produkten door de produ
cent zelf naar de Gemeenschap werden uitgevoerd,
hetzij rechtstreeks, hetzij via Hongkong, werden de
prijzen bij uitvoer vastgesteld op basis van de
prijzen die werkelijk werden betaald voor het voor
uitvoer naar de Gemeenschap verkochte produkt.
Wanneer de uitgevoerde produkten via verbonden
ondernemingen in Hongkong aan onafhankelijke
kopers in de Gemeenschap werden verkocht,
werden de uitvoerprijzen vastgesteld op basis van
de door de onderneming in Hongkong toegepaste
prijs bij uitvoer naar de Gemeenschap.
Wanneer de goederen aan verbonden importeurs in
de Gemeenschap werden verkocht, werden de
prijzen bij uitvoer samengesteld op basis van de
prijs tegen dewelke het ingevoerde produkt voor
het eerst aan een onafhankelijke koper in de
Gemeenschap werd wederverkocht. Bij de vaststel
ling van deze prijs bij uitvoer werd rekening
gehouden met alle door de verbonden importeur
tussen het tijdstip van invoer en van wederverkoop
gemaakte kosten. Tevens werd rekening gehouden
met een winstmarge van 5 % , die in het kader van

Eén Chinese producent verzocht om een aanpas
sing van de normale waarde ten einde rekening te

(32)

(33)

Wat de uitgaven in verband met verkopen betreft,
werden overeenkomstig de voorschriften zowel de
normale waarde als de prijs bij uitvoer gecorrigeerd
voor de kosten van vervoer, verzekering, behande
ling, verpakking, betalingstermijnen, salarissen van
verkopers en commissielonen.

Eén

Taiwanese

en

één

Japanse

producent

verzochten om aanpassingen van de normale
waarde voor kosten in verband met technische

bijstand na verkoop die voor het soortgelijke
produkt op de binnenlandse markt werden
gemaakt. Dit verzoek werd evenwel afgewezen
omdat door geen van beide producenten voldoende
bewijsmateriaal omtrent het juiste karakter en de
omvang van de betrokken uitgaven werd ingediend.

iv) Marges van dumping

(34)

De vergelijking toonde het bestaan van dumping
aan, waarbij de dumpingmarges gelijk waren aan
het bedrag waarmede de vastgestelde normale
waarde de prijzen bij uitvoer naar de Gemeenschap
overschreed.
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(35)

(36)
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Op de in overweging 13 genoemde gronden werd
een algemene dumpingmarge vastgesteld voor alle
betrokken Chinese producenten, met uitzondering
van één onderneming — vermeld in overweging 14
— die volledig in handen is van buitenlandse

uitvoer werden verkocht en dat zij derhalve in de
berekening van de dumpingmarges voor deze
producenten dienden te worden betrokken. Aange
zien laatstgenoemden zich evenwel niet aan de

aandeelhouders.

doeleinde opgestelde vragenlijst aan te vragen en in
te vullen, kon geen individuele marge van dumping
worden vastgesteld.

Commissie kenbaar maakten door de voor dat

De gewogen gemiddelde dumpingmarges voor elke
producent, uitgedrukt als een percentage van de
prijs vrij grens Gemeenschap, zijn :
Japan
— Memorex :

— TDK !
— Hitachi-Maxell :

— Sony :

E. BEDRIJFSTAK VAN DE GEMEENSCHAP

(39)
41,3
41,6
37,3
60,1

%,
%,
%,
%;

Taiwan

— Megamedia :
— CIS Technology :

33,5 %,
20,4 % ;

— Algemene dumpingmarge : 41.5 %,
— Hanny Zhuhai :

35.6 % .

Voor de producenten in Japan en Taiwan die de
vragenlijst van de Commissie niet beantwoordden,
noch zich op andere wijze kenbaar maakten, werd
de dumpingmarge overeenkomstig artikel 7, lid 7,
onder b), van Verordening (EEG) nr. 2423/88 vast
gesteld op basis van de beschikbare gegevens.
De Commissie was in deze van mening dat, gezien
het aandeel in de totale invoer in de Gemeenschap
van de ondernemingen in elk van deze landen die
aan het onderzoek hadden medegewerkt, de met
betrekking tot deze landen gedane vaststellingen de
meest geschikte grondslag vormden voor de vast
stelling van de marge van dumping.

invoerden.

centen in het betrbkken land van uitvoer die wel

medewerking had verleend en waarvoor de hoogste
marge van dumping werd vastgesteld.
Voor de betrokken producenten dient derhalve de
hoogste marge van dumping te gelden die in het
betreffende land werd vastgesteld.
38

Eén Japanse exporteur die de vragenlijst van de
Commissie had beantwoord, verklaarde dat hij het
betrokken produkt niet vervaardigde, noch het op
de binnenlandse markt verkocht. De Commissie

kwam tot de conclusie dat de betrokken produkten
die door deze handelaar van de Japanse produ
centen werden aangekocht, door deze laatsten voor

De

Commissie

diende

derhalve

te

beslissen of deze groepen van producenten dienden
te worden geacht tot de „bedrijfstak van de
Gemeenschap" in de zin van artikel 4, lid 5, eerste
streepje, van Verordening (EEG) nr. 2423/88 te
behoren .

(40)

De Instellingen van de Gemeenschap hebben wat
dit betreft steeds het standpunt ingenomen dat over
de uitsluiting van dergelijke EG-producenten op
redelijke en billijke gronden geval per geval dient
te worden beslist, rekening houdend met alle
wettelijke en economische aspecten van de zaak.
De Instellingen zijn bij diverse gelegenheden tot de
conclusie gekomen dat een dergelijke uitsluiting
gerechtvaardigd is wanneer de producenten in de
Gemeenschap zich eveneens schuldig maakten aan
dumping, gevrijwaard bleven van de gevolgen
daarvan of er onrechtmatig voordeel bij hadden.

(41)

In het onderhavige geval is uit het onderzoek
gebleken dat sommige producenten in de
Gemeenschap die bindingen hebben met produ
centen in Japan, zowel hun in de Gemeenschap
vervaardigde 3,5" microschijven als de met
dumping van hun moedermaatschappijen in Japan
ingevoerde 3,5" microschijven via dezelfde distribu
tiekanalen van de onderneming in de Gemeen
schap op de markt brengen.

De Commissie was bovendien van oordeel dat de

betrokken producenten als het ware voor het niet
verlenen van medewerking zouden worden beloond
— hetgeen tot omzeiling van de anti
dumpingmaatregelen zou kunnen leiden — indien
er van zou worden uitgegaan dat zij zich in
mindere mate schuldig hadden gemaakt aan
dumping dan enige producent of groep van produ

Ten einde na te gaan of de indieners van de klacht
het grootste gedeelte van de totale communautaire
produktie van het soortgelijke produkt vertegen
woordigen, verzocht de Commissie om de mede
werking van alle naar haar weten betrokken produ
centen in de Gemeenschap die de klacht niet
hadden onderschreven en hield zij rekening met' de
informatie die was verstrekt door de producenten
die bereid waren hun medewerking te verlenen.
De Commissie diende bovendien rekening te
houden met het feit dat sommige producenten in
de Gemeenschap met producenten in de betrokken
exporterende landen verbonden waren en dat
sommige anderen, die dergelijke bindingen niet
hadden, het met dumping verkochte produkt zelf

Volksrepubliek China

(37)
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Daar komt nog bij dat de prijzen van het in de
Gemeenschap vervaardigde produkt op die van het
uit Japan ingevoerde produkt zijn afgestemd,
aangezien de prijszetting voor alle microschijven op
de markt van de Gemeenschap, ongeacht of deze in
Japan dan wel in de Gemeenschap zijn vervaardigd,
door de Japanse moedermaatschappij wordt gecon
troleerd.
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De Commissie komt derhalve in het kader van haar
voorlopige bevindingen tot de conclusie dat deze
producenten bij de dumpingpraktijken van de
Japanse moedermaatschappijen betrokken zijn en
dat zij, door een systeem van interne verrekenprij
zen, niet alleen gevrijwaard blijven van de nadelige
gevolgen van de dumping doch daar zelfs voordeel
bij hebben.
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voerde produkten van het nieuwe formaat had deze
producent geen andere redelijke keuze dan, voor de
tussenliggende periode en voor zover noodzakelijk,
zijn verkoopprogramma met ingevoerde produkten
te realiseren. Deze invoer was voor de betrokken

producent derhalve noodzakelijk ter verdediging
van zijn concurrentiepositie en marktaandeel voor
het nieuwe formaat. Deze daad van zelfverdediging
kan derhalve niet als een uit de invoer met

dumping voortvloeiend, ongerechtvaardigd voordeel
Daar komt nog bij dat, indien deze producenten als
behorende tot de bedrijfstak van de Gemeenschap
zouden worden beschouwd, de verrekenprijzen
tegen dewelke zij het betrokken produkt en zijn
componenten van verbonden producenten in
Japan invoeren, een vertekend beeld zouden geven

worden beschouwd.

(45)

hadden onderschreven niet als behorende tot de

bedrijfstak van de Gemeenschap mogen worden
beschouwd, omdat zij voor een dermate groot
gedeelte het eigendom zijn van de Staat of dat de
overheid een zo grote invloed heeft in deze onder
nemingen dat zij niet aan de normale mededin
gingsvoorwaarden van een markteconomie onder
worpen zijn. De Commissie wijst er wat dit betreft
op dat het bezit van aandelen door de Staat geen
criterium is bij de definitie van het begrip
bedrijfstak van de Gemeenschap.

van de economische situatie in deze sector in de

Gemeenschèp.
De conclusie luidt derhalve dat de betrokken

producenten niet kunnen worden beschouwd als
behorende tot de bedrijfstak van de Gemeenschap
in de zin van artikel 4, lid 5, van Verordening
(EEG) nr. 2423/88 .

(43)

Sommige producenten, die de klacht hadden onder
schreven, importeerden het betrokken produkt van
producenten ten aanzien waarvan dumping werd
vastgesteld. De Commissie is van mening dat deze
producenten die het produkt invoeren zich niet aan
dumping schuldig maken, aangezien onafhanke
lijke importeurs niet bij de dumping betrokken
zijn. Bovendien beliepen de gedurende het onder
zoektijdvak door al deze afzonderlijke producenten,
met uitzondering van één, ingevoerde hoeveel
heden minder dan 7 % van hun totale verkopen in
de Gemeenschap in dit tijdvak. Deze geringe
hoeveelheid kan de betrokken producenten
derhalve niet van de gevolgen van de dumping
hebben gevrijwaard, noch kunnen zij hier wezenlijk
voordeel van hebben getrokken. De kleine voor
delen welke deze producenten eventueel hebben
genoten, wegen in het geheel niet op tegen de
nadelen van de invoer met dumping.

(46)

Gezien het bovenstaande wordt in het kader van de
voorlopige procedure ervan uitgegaan dat er geen
geldige redenen zijn om enige producent die de
klacht heeft onderschreven van het begrip
bedrijfstak van de Gemeenschap uit te sluiten.

(47)

Op grond van het bovenstaande wordt het aandeel
van de totale communautaire produktie van het
betrokken produkt gedurende het onderzoektijdvak
van de producenten die de klacht hebben onder
schreven, op 77 % geraamd.

F. SCHADE

i) Cumulatie van de gevolgen van de invoer
met dumping

(48)
(44)

Een communautaire producent die de klacht had
onderschreven, had gedurende het \ onderzoek
tijdvak 3,5" microschijven van oorsprong uit de
betrokken landen ingevoerd in hoeveelheden die
als aanzienlijk kunnen worden aangemerkt, aange
zien zij bijna een derde van zijn totale verkopen in
de Gemeenschap uitmaakten. Geconstateerd werd
dat de betrokken communautaire producent reeds
een gevestigde en efficiënte fabrikant van de vroe
gere 5V4" diskettes was, met een uitgebreide klan
tenkring, en dat zijn beslissing om de produkten in
kwestie in te voeren ten doel had deze afzetmarkt

in stand te houden voor de nieuwe 3,5" diskette,

een formaat waarvoor hij zelf onvoldoende produk
tiecapaciteit had. Gezien de dreiging die uitging
van de lage prijzen van de met dumping inge

Een Japanse exporteur gaf als zijn mening te
kennen dat twee van de producenten die de klacht

Bij het beoordelen van de gevolgen van de invoer
met dumping voor de bedrijfstak van de Gemeen
schap heeft de Commissie rekening gehouden met
de gevolgen van alle invoer met dumping uit de bij
het onderzoek betrokken landen. Bij het beant
woorden van de vraag of cumulatie van deze invoer
dienstig is, heeft de Commissie de vergelijkbaar
heid van het uit de betrokken landen ingevoerde
produkt getoetst aan de hierna volgende criteria :
punten van overeenkomst wat de fysieke
kenmerken betreft, bruikbaarheid voor dezelfde

doeleinden, ingevoerde hoeveelheden, gelijktijdige
onderlinge mededinging van deze produkten in de
Gemeenschap en met het door de bedrijfstak van
de Gemeenschap vervaardigde soortgelijke produkt,
vergelijkbaarheid van de distributiekanalen en van
de prijszetting op de markt van de Gemeenschap
door de producenten in ieder van deze landen.
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vervaardigde soortgelijke produkt. Tevens werd

Sommige van de betrokken producenten in Japan
waren van mening dat voor het vaststellen van de

geconstateerd dat de door de producenten in elk
van de betrokken landen toegepaste prijzen geen
duidelijke verschillen vertoonden. Daar komt nog
bij dat de uit ieder van deze landen met dumping
ingevoerde hoeveelheden geenszins als onbedui
dend kunnen worden aangemerkt.

veroorzaakte schade de invoer van 3,5" micro

schijven uit dit land niet met de invoer uit Taiwan
en de Volksrepubliek China mocht worden gecu
muleerd, aangezien de invoer van het Japanse
produkt in de Gemeenschap geheel andere effecten
sorteerde, met name wat de kwaliteit van het

produkt, de ingevoerde hoeveelheden, het prijspa
troon en de marktstrategie betreft. Deze Japanse
producenten voerden aan dat hun uitvoer naar de
Gemeenschap vrijwel uitsluitend bestond uit 3,5"
microschijven die tot het topsegment van de markt,
met andere woorden hooggeprijsde produkten van
hoge kwaliteit, behoren en dat hun produkten

(52)

betrokken landen te cumuleren .

ii) Omvang en marktaandeel van de invoer
met dumping

derhalve niet concurreren met de uit Taiwan en de

Volksrepubliek China ingevoerde produkten van
lage kwaliteit die behoren tot het basissegment,
waar zij uitsluitend met de door de bedrijfstak in de
Gemeenschap vervaardigde produkten concurreren.
Voorts werd aangevoerd dat de invoer van de
betrokken produkten uit Japan snel is teruggelopen
terwijl die uit de twee andere exporterende landen
aanzienlijk is toegenomen.

(50)

(53)

het betrokken produkt beschikbaar. De tijdens het
onderzoek verzamelde

in de totale invoer uit de betrokken landen onder

de genoemde GN-code. Deze cijfers werden door
de andere bij de procedure betrokken partijen ove
rigens niet betwist. De Commissie heeft zich
derhalve op basis van deze ramingen en de bij het
onderzoek verzamelde aanvullende gegevens een
redelijk beeld kunnen vormen van het verbruik van
het betrokken produkt in de Gemeenschap.
Op deze grondslag werd de omvang van de invoer
met dumping in de Gemeenschap van het
betrokken produkt van oorsprong uit de exporte
rende landen waarop de procedure betrekking
heeft, vastgesteld op 74 miljoen stuks in 1988, 142
miljoen in 1989 en 156 miljoen in 1990 en gedu
rende het onderzoektijdvak, hetgeen een toename
is van meer dan 110% sedert 1988 .

(54)

De ontwikkeling van deze invoer, bezien in het
licht van het zichtbare verbruik in de Gemeen

schap, heeft geleid tot een marktaandeel van de
betrokken exporterende landen van 37,2 % in
1988, een piek van 43,3 % in 1989 en 33,8 %
gedurende het onderzoektijdvak. Deze daling van
het marktaandeel is uitsluitend toe te schrijven aan
de teruglopende invoer van de betrokken
produkten uit Japan die sedert 1989 kennelijk
geleidelijk werden vervangen door produkten welke
door de betrokken Japanse ondernemingen in
andere derde landen en in de Gemeenschap
werden vervaardigd.

aanzienlijk, namelijk tweemaal zo groot als die uit
de twee andere betrokken landen samen. De argu
menten van de Japanse producenten worden
derhalve van de hand gewezen.
Onderzoek toonde aan dat de uit elk van de

betrokken landen ingevoerde 3,5" microschijven,
type voor type, in ieder opzicht soortgelijke, onder
ling verwisselbare produkten zijn die in de
Gemeenschap binnen een vergelijkbare periode en
in het kader van een vergelijkbaar commercieel
beleid op de markt werden gebracht. Deze inge
voerde produkten concurreren met elkaar en met
het door de bedrijfstak van de Gemeenschap

informatie doet evenwel

geen afbreuk aan het door de indiener van de
klacht geraamde aandeel van de 3,5" microschijven

van de betrokken produkten uit Japan' nog steeds

(51 )

Aangezien de GN-code waaronder de 3,5" micro
schijven zijn ingedeeld ook andere magneetschijven
omvat, evenals componenten van dragers waarop
niet is opgenomen, waren geen juiste cijfers betref
fende de totale invoer en het totale verbruik van

De Commissie constateerde dat de gedurende het
onderzoektijdvak uit Japan ingevoerde produkten
niet allemaal merkprodukten waren, doch dat deze
voor een aanzienlijk gedeelte het gehele op de
markt van de Gemeenschap verkrijgbare assorti
ment 3,5" microschijven bestreken, met andere
woorden zowel merkprodukten als merkloze
produkten in de qua geheugencapaciteit twee
belangrijkste categorieën.
Het aantal met dumping uit Japan ingevoerde
produkten nam toe van 64,5 miljoen stuks in 1988
tot 116,6 miljoen stuks in 1990. In 1989 werd een
piek bereikt van 131,5 miljoen stuks. Gedurende
het onderzoektijdvak daalde deze invoer verder tot
103,6 miljoen stuks. Deze tendens moet worden
toegeschreven aan het feit dat de Japanse produ
centen hun produktie van deze microschijven
gedeeltelijk naar de Gemeenschap en naar andere
derde landen hebben overgebracht. Niettegen
staande deze teruggang is de invoer met dumping

Gezien het bovenstaande en overeenkomstig de
gebruikelijke handelwijze van de Instellingen van
de Gemeenschap wordt aangenomen dat er
voldoende redenen zijn om de invoer uit al de

iii) Prijzen van de met dumping ingevoerde
produkten
(55)

De prijzen van de met dumping uit de betrokken
landen ingevoerde produkten zijn sedert 1988 in
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Gemeenschap en de toegenomen vraag naar het
betrokken produkt in de Gemeenschap, waarbij de
totale afzetmarkt voor dit produkt in de Gemeen
schap groeide van 170 miljoen stuks in 1988 tot
294 miljoen stuks in 1989, 398 miljoen stuks in
1990 en 425 miljoen stuks gedurende het onder
zoektijdvak. De produktie van de bedrijfstak in de
Gemeenschap is qua omvang derhalve onder het

snel tempo gedaald. Deze daling bedroeg in veel
gevallen meer dan 75 %, hetgeen veel meer is dan
redelijkerwijze zou kunnen worden verwacht als
gevolg van schaalvoordelen en de leercurve in deze
tak van industrie.

Deze prijzen waren gedurende het onderzoek
tijdvak aanmerkelijk lager dan die van de
bedrijfstak van de Gemeenschap. Voor elk van de
producenten in de betrokken landen van uitvoer
waar onderzoek plaatsvond, werd prijsonderbieding
vastgesteld. Hiertoe werden de prijzen bij verkoop
van deze ondernemingen aan de eerste onafhanke
lijke afnemer in de Gemeenschap met de gewogen
gemiddelde prijzen van de bedrijfstak in de
Gemeenschap vergeleken. De vergelijking werd in
het algemeen gemaakt voor de markt van Groot
Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Italië, die te
zamen het grootste gedeelte van de communautaire
markt voor het betrokken produkt uitmaken en die

niveau dat had kunnen worden bereikt en dat naar

het oordeel van de Commissie ook zou zijn bereikt
indien de betrokken invoer niet had plaatsgevon
den. De produktie van de bedrijfstak van de
Gemeenschap werd hierdoor derhalve belemmerd
in haar ontwikkeling.
(57)

die de klacht hadden onderschreven zelfs minder

dan 50 % bedroeg. Deze bezettingsgraden zijn
derhalve veel lager dan hetgeen redelijkerwijze
noodzakelijk is om de bedrijfstak van de Gemeen
schap in staat te stellen ten volle profijt te trekken

meer dan 75 % van de betrokken invoer met

dumping voor hun rekening nemen.
Deze vergelijking werd produkt voor produkt
gemaakt voor alle ingevoerde types waarop de vast
stelling van dumping betrekking had. Ten behoeve
van de vergelijkbaarheid van de prijzen werden
correcties toegestaan voor verschillen in fysieke
kenmerken tussen de uit Taiwan en de Volksrepu
bliek China naar de Gemeenschap uitgevoerde
produkten en die welke in de Gemeenschap
worden vervaardigd. Deze correcties zijn in de over
wegingen 30 en 31 uiteengezet. Voorts werden
correcties toegepast voor douanerechten en de
winstmarge van de importeur bedoeld in de over
wegingen 25 en 28, voor zover van toepassing.

Deze druk op de produktie komt eveneens tot
uiting in de bezettingsgraad die gedurende het
onderzoektijdvak gemiddeld slechts 63 % en voor
sommige van de producenten in de Gemeenschap

van de schaalvoordelen.

b) Verkopen, voorraden en marktaandeel
(58)

De verkopen van het betrokken produkt in de
Gemeenschap door de bedrijfstak van de Gemeen
schap waren in overeenstemming met de geprodu
ceerde

hoeveelheden

en

derhalve

eveneens

te

Uit de vergelijking bleek dat vrijwel alle onder
zochte producenten zich aan onderbieding schuldig
maakten. De gewogen gemiddelde onderbieding

gering. De stand van de eindejaarsvoorraden gaf
derhalve geen duidelijke tendens te zien. Deze
ontwikkeling in de verkochte hoeveelheden resul
teerde, ten opzichte van het zichtbare verbruik in
de Gemeenschap, in een marktaandeel dat sedert
1989 stagneert op een niveau van ongeveer 12 % ,
en dit niettegenstaande het feit dat de bedrijfstak
van de Gemeenschap een jonge industrie was en

bedroeg 0,5 % tot 16,6 % voor Japan, 13,6 % tot

het marktaandeel derhalve normaliter veel sneller

20,4 % voor Taiwan en 22,02 % tot 34,4 % voor de
Volksrepubliek China.

had moeten groeien.
c) Prijzen

iv) Situatie van de bedrijfstak in de Gemeen
schap

(59)

a) Produktie en bezettingsgraad van de produktie
capaciteit

(56)

De produktie van de bedrijfstak van de Gemeen
schap nam toe van 37 miljoen stuks in 1989, het
eerste volledige jaar waarin het produktieapparaat
van alle producenten die de klacht hadden onder
schreven operationeel was, tot 55 miljoen stuks in
1990 en 59 miljoen gedurende het onderzoektijd
vak. Deze absolute toename van de produktie dient

De producenten in de Gemeenschap die de klacht
indienden, waren verplicht hun prijzen te verlagen
tot een niveau dat in het algemeen niet toereikend
was om een redelijke winstmarge mogelijk te
maken en in bepaalde gevallen de produktiekosten
niet dekte. Geconstateerd werd dat de bedrijfstak
van de Gemeenschap zijn prijzen sedert 1989 met

meer dan 30 % heeft verlaagd in een poging een

evenwel te worden beoordeeld in het licht van de

redelijke capaciteitsbezetting en marktaandeel te
bewerkstelligen. Voorts werd vastgesteld dat deze
prijsdalingen, die nog sterker tot uiting kwamen in
de tweede helft van het onderzoektijdvak, de door
alle klagende producenten in de Gemeenschap
gerealiseerde vermindering van de produktiekosten

recente vestiging van de bedrijfstak van de

overschreden.
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d) Winstgevendheid
(60)

kapitaalinbreng te realiseren. Deze teruggang van
de investeringen vond plaats in een cruciaal
stadium in de ontwikkeling van de bedrijfstak van
de Gemeenschap, die op het punt stond zich een
vaste plaats te verwerven op deze markt. Deze situ
atie was een rem op de groei van de betrokken
bedrijfstak en heeft zijn levensvatbaarheid nadelig

Deze ontwikkeling van de prijzen en de produktie
kosten, in combinatie met de onderbezetting van
de produktiecapaciteit, had tot gevolg dat de meeste
van de betrokken producenten in de Gemeenschap
vanaf

1989

verlies

leden .

Bovendien

was

in

beïnvloed.

bepaalde gevallen de winst op verkopen duidelijk
ontoereikend voor het terugverdienen van de reeds
gedane grote investeringen evenals voor de nieuwe
investeringen die noodzakelijk zijn om het hoofd te
bieden aan de snelle ontwikkelingen in deze
geavanceerde tak van industrie. Sedert 1989
bedroegen de verliezen van deze tak van industrie
in de Gemeenschap gemiddeld meer dan 3 % op

De conclusie luidt derhalve dat de bedrijfstak van
de Gemeenschap aanmerkelijke schade lijdt,
hetgeen vooral blijkt uit het verschil tussen de
huidige situatie, die wordt gekenmerkt door zwaar
onder druk staande prijzen, prijsdalingen en een
daaruit voortvloeiend gebrek aan winstgevendheid,
en een situatie waarin, indien geen dumping had

jaarbasis.

plaatsgevonden, een redelijke capaciteitsbezetting,
marktaandeel en winstgevendheid hadden kunnen
worden gerealiseerd.

e) Investeringen

(61 )

De betrokken producenten in de Gemeenschap,
waarvan sommigen efficiënte fabrikaten van de aan
de 3,5" microschijven voorafgaande generaties van
diskettes waren, hebben in de periode van 1987 tot
1989 grote investeringen gedaan om het voor de
vervaardiging van het betrokken produkt noodza
kelijke produktieapparaat tot stand te brengen.

Sedert 1989 werden vrijwel alle producenten in de
Gemeenschap die de klacht onderschreven,
gedwongen hun investeringen sterk te verminderen
totdat op de markt van de Gemeenschap eerlijke
mededingingsvoorwaarden worden hersteld.

G. OORZAKELIJK VERBAND

(63)

hebben bijgedragen.
i) Gevolgen van de invoer met dumping
(64)

Bij het beoordelen van de situatie in de bedrijfstak
van de Gemeenschap dient rekening te worden
gehouden met het feit dat deze zich nog in een
vroeg stadium van zijn ontwikkeling bevindt en
derhalve aangewezen is op een verdere groei van de
verkopen en meer kapitaalinbreng. Deze investe
ringen zijn bovendien noodzakelijk in deze zich
snel ontwikkelende tak van industrie, omdat in de

nabije toekomst vermoedelijk microschijven met
een nog grotere opslagcapaciteit op de markt zullen
komen. Wezenlijk voor de bedrijfstak van de
Gemeenschap om gelijke tred te houden met deze
ontwikkelingen en zich van de nodige kapitaalin
breng te verzekeren, is dat de produktie en de
verkopen een toereikend niveau bereiken en de
prijzen een redelijke winstmarge garanderen.

Hoewel economische indicatoren als produktie en
verkopen een stijgende tendens te zien gaven,
hetgeen normaal is voor jonge industrieën in een
groeiende markt, zijn deze nog steeds verre van
toereikend om deze tak van industrie in staat te

stellen een redelijke capaciteitsbezetting en markt
aandeel te realiseren en profijt te trekken van
schaalvoordelen. Daar komt nog bij dat de recente
sterke prijserosie en de daaruit voortvloeiende
precaire financiële situatie van de indieners van de
klacht in de Gemeenschap deze laatsten niet in
staat stelde de in deze tak van industrie vereiste

De Commissie heeft onderzocht of de door de
bedrijfstak van de Gemeenschap geleden aanmer
kelijke schade door de invoer met dumping werd
veroorzaakt en of nog andere factoren deze schade
kunnen hebben veroorzaakt of daartoe kunnen

v) Conclusies met betrekking tot de schade
(62)
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De Commissie heeft bij haar onderzoek geconsta
teerd dat de toenemende omvang en het grote
marktaandeel van de invoer met dumping uit de
drie bij het onderzoek betrokken landen in de tijd
samenviel met de precaire financiële situatie van de
bedrijfstak in de Gemeenschap. Ten gevolge van de
dumping werd het ingevoerde produkt op de markt
van de Gemeenschap tegen zeer lage prijzen
verkocht. Het transparante karakter en de prijselas
ticiteit van deze markt zijn toe te schrijven aan het
feit dat de mededinging grotendeels plaatsvindt op
het niveau van een zeer professionele categorie van
afnemers die bijzonder gevoelig zijn voor prijswijzi
gingen. Dientengevolge was de bedrijfstak van de
Gemeenschap gedwongen zijn prijzen te verlagen
in een poging een redelijke capaciteitsbezetting en
marktaandeel te bewerkstelligen. Deze verlaging
van de prijzen leidde op haar beurt tot een alge
mene teruggang van de winstgevendheid, hetgeen
meer bepaald tot uiting kwam in de sedert 1989
geleden financiële verliezen.
ii) Andere factoren

(65)

De Commissie heeft onderzocht of andere factoren
dan de invoer met dumping de door de bedrijfstak
van de Gemeenschap geleden schade kunnen
hebben veroorzaakt of daartoe kunnen

hebben

bijgedragen. In het bijzonder heeft de Commissie
de gevolgen onderzocht van de invoer uit niet bij
deze procedure betrokken derde landen, evenals de
tendens van het zichtbare verbruik op de markt van
de Gemeenschap.
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(66)
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enige negatieve consequenties kunnen hebben voor
de situatie van de bedrijfstak in de Gemeenschap.
Deze consequenties zijn evenwel beperkt en bieden
geen verklaring voor de door de bedrijfstak van de
Gemeenschap geleden aanmerkelijke schade.

De invoer uit niet bij de procedure betrokken derde
landen is sedert 1988 in een lager tempo toege
nomen dan het verbruik in de Gemeenschap en

hun geraamde marktaandeel is dientengevolge
teruggelopen van 44,7 % in 1988 tot 37,9 % gedu
rende het onderzoektijdvak. Bijna 90 % van deze
invoer was van oorsprong uit de Verenigde Staten
van Amerika, Hongkong en de Republiek Korea.
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(69)

Een aantal producenten in de drie betrokken
landen voerde aan dat de beweerdelijk door de
communautaire industrie geleden schade om
uiteenlopende redenen tot op zekere hoogte door
de bedrijfstak zelf veroorzaakt was en dat deze
schade als zodanig niet aan de invoer met dumping
kon worden toegeschreven.

(70)

In de eerste plaats werd aangevoerd dat de invoer
van het betrokken produkt door sommige van de
klagende producenten in de Gemeenschap schade
berokkende aan de importerende producenten zelf
en aan andere producenten in de Gemeenschap die

De Commissie ontving een bijkomende klacht van
Diskma betreffende invoer met dumping van het
betrokken produkt uit Hongkong en de Republiek
Korea en daaruit voortvloeiende schade en is een

onderzoek begonnen (').
Geconstateerd werd dat het marktaandeel van de

uit de Verenigde Staten van Amerika ingevoerde
produkten sedert 1989 vrij stabiel is. Wat het prijs
niveau van deze invoer betreft, kunnen uit de infor

matie die de Commissie tijdens het onderzoek ter
beschikking is gesteld geen conclusies worden
getrokken.

de klacht hadden onderschreven .

trie, de door de betrokken invoer met dumping
veroorzaakte schade op zich genomen aanzienlijk

Zoals uiteengezet in overweging 43 werden door
slechts één producent die de klacht had onder
schreven aanzienlijke hoeveelheden van de 3,5"
microschijven van oorsprong uit de betrokken
landen ingevoerd. Het streven van deze producent
was erop gericht zijn concurrentiepositie in de
Gemeenschap te verdedigen en zijn marktaandeel
te handhaven. Hij bracht zichzelf derhalve geen
schade toe. Voorts werd vastgesteld dat de prijzen
tegen dewelke het ingevoerde produkt door deze
producent in de Gemeenschap wederverkocht
werd, gelijk waren aan die van het door hemzelf
vervaardigde soortgelijke produkt en dat zij boven
dien weinig afweken van de prijzen van de andere
producenten in de Gemeenschap die de klacht

is.

hadden onderschreven .

Sommige van de betrokken producenten uit Japan
en de Volksrepubliek China voerden aan dat het
niet bij de procedure betrekken van de invoer uit
de Verenigde Staten van Amerika en Hongkong
een vertekend beeld zou geven van de schade.
Dit doet echter geen afbreuk aan het feit dat zelfs
indien zou worden aangenomen dat de invoer uit
andere derde landen dan die waarop de procedure
betrekking heeft eveneens enige schade zou
hebben berokkend aan de communautaire indus

(67)

Wat de wijzigingen in het consumptiepatroon
betreft, constateerde de Commissie dat het zicht

bare verbruik van het betrokken produkt in de
Gemeenschap gedurende het onderzoektijdvak met
150 % is toegenomen ten opzichte van het
verbruik in 1988 . De door de bedrijfstak van de
Gemeenschap geleden schade kan derhalve niet
aan een inkrimping van de vraag naar het
betrokken produkt in de Gemeenschap worden
toegeschreven.
(68)

De Commissie heeft nagegaan welk
vervaardiging van het betrokken produkt
Gemeenschap gevestigde verbonden
mingen van Japanse ondernemingen

effect de
door in de
onderne
voor het

beoordelen van de schade zou hebben. Vastgesteld
werd in deze dat het marktaandeel van

deze

produkten in het onderzoektijdvak slechts toenam
van 9,5 % in 1988 tot 10,7 % . Omdat de prijzen
van de door deze dochterbedrijven in de Gemeen
schap vervaardigde produkten gelijk zijn aan die
van het ingevoerde produkt dat zij wederverkopen,
had deze produktie in de Gemeenschap inderdaad
(') PB nr. C 239 van 18 . 9. 1992, blz. 4.

(71)

In de tweede plaats werd aangevoerd dat de
bedrijfstak van de Gemeenschap die de klacht
indiende de groei van de markt verkeerd had inge
schat en zijn investeringen in produktiecapaciteit
in een te laat stadium van de produktcyclus had
gedaan. Toen deze capaciteit operationeel werd
bleek zij te groot te zijn, met name gezien de
marktontwikkeling en het feit dat andere leveran
ciers zich reeds een plaats op de markt van de
Gemeenschap hadden veroverd.
Ter zake zij opgemerkt dat de bedrijfstak van de
Gemeenschap zijn produktiecapaciteit met 23 %
heeft verhoogd, dat wil zeggen wanneer men de
produkiecapaciteit in het onderzoektijdvak verge
lijkt met die in 1989, het eerste volledige jaar
waarin het produktieapparaat van alle producenten
die de klacht hebben ingediend operationeel was.
In deze periode nam het zichtbare verbruik van het
betrokken produkt in de Gemeenschap met 44 %
toe. De bedrijfstak van de Gemeenschap heeft de
groei van de markt derhalve niet verkeerd inge
schat. Daar komt nog bij dat de aanwezigheid van

gevestigde leveranciers van het betrokken produkt
op de markt van de Gemeenschap geen beletsel
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mag vormen voor nieuwe efficiënte producenten
van 3,5" microschijven om hun produkten onder
eerlijke mededingingsvoorwaarden op de markt van
de Gemeenschap aan te bieden, zoals het geval was
met vroegere formaten van diskettes.

(72)

H. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

(75)

houden met twee fundamentele elementen. Het

Als derde argument wordt aangevoerd dat het
ontbreken van de nodige ondersteuning bij het op
de markt brengen van het betrokken produkt door
de bedrijfstak van de Gemeenschap deze er toe
gedwongen heeft zich op het basissegment van de
merkloze produkten te concentreren, hetgeen de
precaire financiële situatie van deze tak van indus
trie zou verklaren. Vastgesteld werd evenwel dat de
bedrijfstak van de Gemeenschap ongeveer evenveel
merkprodukten als merkloze produkten op de
markt van de Gemeenschap verkocht, en de bewe
ring dat de betrokken tak van industrie in de
Gemeenschap zich vooral op het basissegment van
de markt concentreerde, werd derhalve zeker niet

(76)
Ten slotte plaatsten de producenten in Japan vraag
tekens bij de technische kennis en de levensvat

(74)

De Commissie concludeert derhalve in het kader

van haar voorlopige vaststellingen dat, niettegen
staande het feit dat er mogelijk andere oorzaken
zijn voor bepaalde aspecten van de schade, de
invoer met dumping uit Japan, Taiwan en de
Volksrepubliek China, gezien de lage prijzen, de
dominante positie op de markt van de Gemeen
schap en het daaruit voortvloeiende gebrek aan
winstgevendheid van de communautaire industrie,
op zich genomen aanmerkelijke schade hebben
veroorzaakt voor deze tak van industrie.

In dit verband werden door bepaalde betrokkenen
de volgende argumenten naar voren gebracht :
i) een prijsstijging van ingevoerde 3,5" micro
schijven ten gevolge van de vaststelling van
anti-dumpingmaatregelen zou de belangen van
zowel de reproduktiebedrijven als de consu
menten in de Gemeenschap schaden ;

baarheid van de communautaire industrie, waarvan

wordt beweerd dat zij nog steeds ten achter is op de
gevestigde producenten in Japan, met name wat
het technologische niveau van het produktieproces
en de kwaliteit van de produkten betreft. Het
onderzoek heeft wat dit betreft evenwel aangetoond
dat de bedrijfstak van de Gemeenschap concurren
tieel is, zowel op technologisch gebied als wat het
fabricageprocédé en de prijzen betreft, voor zover
de mededinging eerlijk is en niet wordt verstoord
door dumping. Voorts werd geconstateerd dat de
produktiekosten van het betrokken produkt voor de
klagende communautaire producenten met de
hoogste bezettingsgraad van de produktiecapaciteit
gedurende het onderzoektijdvak lager waren dan
die welke voor de Japanse producenten werden
vastgesteld.

Bij het beoordelen van het belang van de
Gemeenschap dient de Commissie rekening te
eerste is dat het opheffen van verstoringen van de
mededingingsvoorwaarden die het gevolg zijn van
oneerlijke handelspraktijken en het herstellen van
open en eerlijke mededingingsvoorwaarden op de
markt van de Gemeenschap het wezenlijke doel
zijn van anti-dumpingmaatregelen en, in beginsel,
in het algemene belang zijn van de Gemeenschap
als omschreven in artikel 3, onder f), van het
Verdrag. Het tweede element is dat, gezien de
bijzondere omstandigheden van de onderhavige
procedure, het achterwege blijven van voorlopige
maatregelen de reeds precaire situatie van de
communautaire industrie, die in het bijzonder tot
uiting komt in een gebrek aan winstgevendheid en
daaruit voortvloeiende teruggang van de investerin
gen, met negatieve consequenties voor de levens
vatbaarheid, nog zou verergeren. Indien deze tak
van industrie wordt gedwongen zijn produktie te
staken, dan is de Gemeenschap, in een sector van
toenemend technologisch belang, vrijwel geheel
afhankelijk van derde landen. Dit zou bovendien
ernstige consequenties kunnen hebben voor de
producenten in de Gemeenschap van compo
nenten voor 3,5" microschijven.

bevestigd. De door de invoer met dumping veroor
zaakte druk op de prijzen en het daaruit voortvloei
ende gebrek aan winstgevendheid dwongen de
bedrijfstak van de Gemeenschap zowel zijn investe
ringen in uitrustingsgoederen als zijn uitgaven voor
het op de markt brengen van het betrokken
produkt te beperken.

(73)
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ii) de vaststelling van dergelijke maatregelen zou,
doordat de betrokken leveranciers uit derde

landen van de markt van de Gemeenschap
worden geweerd, een vermindering van de diver
siteit en de kwaliteit van de op de markt aange
boden produkten tot gevolg hebben, waardoor
de vraag het aanbod zou overtreffen, aangezien
de in de Gemeenschap gevestigde fabrikanten
nog niet volledig aan de te verwachten vraag
kunnen voldoen.

(77)

Wat de belangen van de reproduktiebedrijven en de
consumenten van het betrokken produkt in de
Gemeenschap betreft, zij opgemerkt dat de prijs
voordelen die zij op korte termijn hebben behaald
moeten worden gezien tegen de achtergrond van de
gevolgen op lange termijn van het niet herstellen
van eerlijke mededingingsvoorwaarden. Indien
geen maatregelen worden genomen, zal de levens
vatbaarheid van de communautaire industrie inder

daad ernstig worden bedreigd. Het verdwijnen van
deze tak van industrie zou negatieve consequenties

hebben voor zowel het aanbod op de markt als de
concurrentie, hetgeen nadelig zou zijn voor de
reproduktiebedrijven en de consumenten.
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verliesgevende produktie, kan deze schade slechts
worden opgeheven indien de betrokken tak van
industrie in staat wordt gesteld zijn prijzen tot een
rendabel niveau te verhogen zonder dat dit ten
koste gaat van de verkochte hoeveelheden. De
prijzen van de uit Japan, Taiwan en de Volksrepu
bliek China ingevoerde produkten moeten derhalve
dienovereenkomstig worden verhoogd.

De Commissie merkt bovendien op dat niets de
veronderstelling rechtvaardigt dat het herstel van
open en eerlijke marktvoorwaarden producenten in
derde landen van de communautaire markt zal
uitsluiten of dat de kwaliteit en de diversiteit van

het aanbod daaronder te lijden zullen hebben.
Hoewel de produktie in de Gemeenschap momen
teel weliswaar ontoereikend is om aan de vraag naar
het betrokken produkt te voldoen, zouden anti
dumpingmaatregelén slechts de concurrentieversto
rende effecten van de invoer met dumping wegne
men ; deze maatregelen staan er derhalve niet aan
in de weg dat de kloof tussen vraag en aanbod
wordt overbrugd door redelijk geprijsde produkten
uit derde landen. Wanneer het anti-dumpingrecht
gelijk is aan de marge van dumping, doch lager dan
het bedrag dat vereist zou zijn om de schade
volledig op te heffen, wordt namelijk slechts het
oneerlijke element van het door de exporteurs
behaalde prijsvoordeel geëlimineerd. In dergelijke
omstandigheden kunnen de exporteurs normaal
concurreren op basis van hun werkelijk comparatief
voordeel. In het tegengestelde geval, wanneer de
voor het opheffen van de schade vereiste prijsver

Voor het berekenen van de noodzakelijke prijsver
hoging ging de Commissie ervan uit dat de werke
lijke prijzen van de ingevoerde produkten dienen te
worden vergeleken met verkoopprijzen die
voldoende hoog zijn om de produktiekosten van de
producenten in de Gemeenschap die de klacht
hebben ingediend te dekken, vermeerderd met een
redelijk bedrag voor winst.
De Commissie is hiervoor uitgegaan van de
produktiekosten van de twee klagende producenten
met de grootste produktie en de hoogste bezet
tingsgraad van de produktiecapaciteit, die hoger is
dan de werkelijke gemiddelde bezettingsgraad van
de bedrijfstak in de Gemeenschap. Wat het in
aanmerking te nemen bedrag voor winst betreft,
werd rekening gehouden met het feit dat de
bedrijfstak van de Gemeenschap een nog jonge tak

hoging lager is dan de dumpingmarge, blijft de
prijsverhoging van het ingevoerde produkt beperkt
tot het niveau dat noodzakelijk is voor het
herstellen van eerlijke mededingingsvoorwaarden
op de markt van de Gemeenschap die de
bedrijfstak van de Gemeenschap in staat stellen zijn
produkten tegen economisch verantwoorde prijzen
te verkopen. In geen van beide gevallen wordt de

(79)

van industrie is die normaliter niet zou werken met

dezelfde winstmarges als die welke door de geves
tigde producenten in de betrokken derde landen
worden gerealiseerd. Een winstmarge van 10 % op
de omzet werd derhalve geacht het minimum te
zijn dat noodzakelijk is om de bedrijfstak van de
Gemeenschap levensvatbaar te maken.

toegang tot de markt van de Gemeenschap voor de
exporteurs derhalve beperkt.
Gelet op de algemene en specifieke belangen van
de betrokken partijen wordt voorlopig geconclu
deerd dat de voorgenomen maatregelen in dit geval
de eerlijke mededingingsvoorwaarden zullen
herstellen doordat zij de schadelijke gevolgen van
de invoer met dumping zullen opheffen, hetgeen
de bedrijfstak van de Gemeenschap in staat zal
stellen zijn essentiële technologische kennis in

De gedurende het onderzoektijdvak door de
bedrijfstak van de Gemeenschap toegepaste
gewogen gemiddelde verkoopprijzen werden voor
elk type van produkt voor zover nodig verhoogd
ten einde de vereiste algemene minimum
winstmarge mogelijk te maken. De aldus vastge
stelde prijzen werden vergeleken met de prijzen
van de met dumping ingevoerde produkten die
voor het vaststellen van de onderbieding als
bedoeld in artikel 55 werden gebruikt.

stand te houden en verder te ontwikkelen en waar

door ook de leveranciers van componenten in de
Gemeenschap bepaalde garanties worden geboden.
(80)

De verschillen tussen deze twee prijzen, uitgedrukt
als een gewogen gemiddelde en een percentage van
de prijs franco grens Gemeenschap, lagen boven de
voor alle betrokken producenten in Taiwan en de
Volksrepubliek China geconstateerde dumping
marges en beliepen 5,2 % tot 40,9 % voor de
producenten in Japan.

De Commissie komt derhalve tot de conclusie dat
het in het belang van de Gemeenschap is anti

dumpingmaatregelen in de vorm van voorlopige
rechten vast te stellen ten einde verdere schade

door de betrokken invoer met dumping in de loop
van deze procedure te voorkomen.
I. RECHT

(81 )

(82)

Bij de vaststelling van het voorlopige recht heeft de
Commissie rekening gehouden met de geconsta
teerde dumpingmarges en met het recht dat nood
zakelijk is om de door de bedrijfstak van de
Gemeenschap geleden schade op te heffen.
Aangezien de veroorzaakte schade hoofdzakelijk de
vorm heeft van prijsonderbieding, onder druk
staande prijzen, een te lage bezettingsgraad van de
produktiecapaciteit en verlies van marktaandeel, en,
als gevolg daarvan, te lage winstmarges dan wel
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(83)

In gevallen waarin de vastgestelde marges van
dumping voor een bepaalde exporterende produ
cent lager waren dan de overeenkomstige verho
gingen van de prijzen bij uitvoer die, zoals hier
boven werd berekend, noodzakelijk waren om de
schade op te heffen, dienen de opgelegde voorlo
pige rechten tot de vastgestelde marges van
dumping te worden beperkt.

(84)

Om de in de overwegingen 13 en 14 vermelde
redenen dient één enkel recht te worden vastge
steld voor alle producenten in de Volksrepubliek

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 95/ 18

21 . 4. 93

Voorts dient te worden bepaald dat alle in het
kader van deze verordening gedane bevindingen
een voorlopig karakter hebben en kunnen worden

China, met uitzondering van een onderneming
waarvoor een afzonderlijk recht dient te worden
vastgesteld.

herzien indien de Commissie besluit een definitief

(85)

Voor de vaststelling van het voorlopige recht ten
aanzien van de producenten in elk van de
betrokken landen die de vragenlijst van de
Commissie niet hebben beantwoord, noch zich op
enige andere wijze kenbaar hebben gemaakt, acht
de Commissie het dienstig, op de in overweging 37
uiteengezette gronden in verband met de dumping
marges, de tijdens het onderzoek gedane vaststel
lingen tot grondslag te nemen en deze producenten
het hoogste recht op te leggen dat voor enige
andere producent in hun land werd vastgesteld.
J. SLOTBEPALING

(86)

Voor een goed verloop van de procedure dient een
tijdvak te worden vastgesteld binnen hetwelk de
betrokken partijen hun standpunt kunnen bekend
maken en kunnen verzoeken te worden gehoord.
Land

Japan

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Bij invoer van 3,5" microschijven voor het vast
leggen en opslaan van gecodeerde digitale computergege
vens, vallende onder GN-code ex 8523 20 90 (Taric-code
8523 20 90* 10), van oorsprong uit Japan, Taiwan en de
Volksrepubliek China, geldt een voorlopig anti
dumpingrecht.

2. Het recht dat wordt toegepast op de nettoprijs, vrij
grens Gemeenschap, niet ingeklaard, bedraagt :

Produkten vervaardigd door

Memorex Telex Japan Ltd

Taiwan

Volksrepubliek China

3.

recht voor te stellen,

Aanvullende
Taric-code

Recht %

5,2

8705

Hitachi-Maxell
TDK

23,4
27,8

8706
8707

Andere ondernemingen
CIS Technology
Andere ondernemingen
Hanny Magnetics
Andere ondernemingen

40,9
20,4
33,5
35,6
41,5

8708
8709
8710
8711
8712

De bepalingen inzake douanerechten zijn van

toepassing.

4. Bij het in het vrije verkeer brengen in de Gemeen
schap van de in lid 1 genoemde produkten dient een
zekerheid te worden gesteld ten belope van het bedrag
van het voorlopige recht.
Artikel 2

Onverminderd het bepaalde in artikel 7, lid 4, onder b),
van Verordening (EEG) nr. 2823/88 kunnen de betrokken
partijen binnen één maand te rekenen vanaf de datum
van inwerkingtreding van deze verordening hun stand

punt 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 arti
kelen 11 , 12 en 13 van Verordening (EEG) nr. 2823/88 is
artikel 1 van deze verordening van toepassing voor een
tijdvak van vier maanden, tenzij de Raad vóór het ver
strijken van dit tijdvak definitieve maatregelen vaststelt.

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

Gedaan te Brussel, 15 april 1993.
Voor de Commissie
Leon BRITTAN

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EEG) Nr. 921/93 VAN DE COMMISSIE
van 20 april 1993

tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het
recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van eenbloemige anjers
(standaard) van oorsprong uit Israël
dan 85 % van de communautaire produktieprijs, en de
prijzen van het ingevoerde produkt gedurende drie
dagen in deze periode onder dit peil liggen ;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 4088/87 van de Raad van
21 december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de toepassing van preferentiële douanerechten bij
invoer van bepaalde produkten van de bloementeelt van
oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3551 /88 (2), inzon
derheid op artikel 5, lid 2, onder b),
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 4088/87 de
voorwaarden zijn vastgesteld voor de toepassing van een
preferentieel douanerecht op grootbloemige rozen, klein
bloemige rozen, eenbloemige anjers (standaard) en veel
bloemige anjers (tros) binnen de tariefcontingenten die
jaarlijks worden geopend voor de invoer van verse snij
bloemen in de Gemeenschap ;
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3341 /92 van
de Raad (3) communautaire tariefcontingenten geopend
zijn en de wijze van beheer daarvan is vastgesteld voor
afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, vers,
respectievelijk van oorsprong uit Cyprus, Jordanië,
Marokko en Israël ;

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 4088/87 enerzijds bepaald is dat voor een gegeven
produkt en een gegeven oorsprong het preferentiële
douanerecht slechts geldt indien de prijs van het inge
voerde produkt ten minste gelijk is aan 85 % van de
communautaire produktieprijs ; dat anderzijds het prefe
rentiële douanerecht, behoudens uitzonderingsgevallen,
voor een gegeven produkt en een gegeven oorsprong
geschorst wordt en het recht van het gemeenschappelijk
douanetarief opnieuw geldt :
a) indien gedurende twee opeenvolgende marktdagen de
prijzen van het ingevoerde produkt voor ten minste
30 % van de hoeveelheden waarvoor op de representa
tieve invoermarkten noteringen beschikbaar zijn, lager
zijn dan 85 % van de communautaire produktieprijs,
of

b) indien gedurende een periode van vijf tot zeven opeen
volgende marktdagen de prijzen van het ingevoerde
produkt voor ten minste 30 % van de hoeveelheden
waarvoor op de representatieve invoermarkten note
ringen beschikbaar zijn, beurtelings hoger en lager zijn
(') PB nr. L 382 van 31 . 12. 1987, blz. 22.
O PB nr. L 311 van 17. 11 . 1988, blz. 1 .
3) PB nr. L 336 van 20. 11 . 1992, blz. 8 .

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2960/92 van
de Commissie (4) de communautaire produktieprijzen voor
anjers en rozen in het kader van de betrokken regeling
zijn vastgesteld ;
Overwegende dat de uitvoeringsbepalingen van de
betrokken regeling zijn vastgesteld bij Verordening (EEG)
nr. 700/88 van de Commissie (*), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 3556/88 ('5) ;

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad Q gedefinieerde representatieve
marktkoersen worden gebruikt voor de omrekening van
het in de valuta van derde landen aangegeven bedrag en
dat deze koersen de grondslag zijn voor de bepaling van

de landbouwomrekeningskoersen van de valuta's van de
Lid-Staten ; dat de nadere voorschriften voor de toepas
sing en de vaststelling van deze omrekeningskoersen zijn
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3819/92 van de
Commissie (8) ;
Overwegende dat uit de waarnemingèn die overeenkom
stig het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr. 4088/87
en (EEG) nr. 700/88 zijn verricht, geconcludeerd moet
worden dat de in artikel 2, lid 2, onder a), van Verorde
ning (EEG) nr. 4088/87 bedoelde voorwaarden vervuld
zijn voor een schorsing van het preferentiële douanerecht
voor eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit
Israël ; dat derhalve het recht van het gemeenschappelijk
douanetarief opnieuw geldt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de invoer van eenbloemige anjers (standaard) (GN
code 0603 10 53) van oorsprong uit Israël wordt het bij
Verordening (EEG) nr. 3341 /92 vastgestelde preferentiële
douanerecht geschorst en geldt het recht van het gemeen

schappelijk douanetarief opnieuw.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 april 1993.
(4)
O
(«)
O
(8)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

298 van 14. 10 . 1992, blz. 9 .
72 van 18 . 3. 1988, blz. 16.
311 van 17. 11 . 1988, blz. 8 .
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
387 van 31 . 12. 1992, blz. 17.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 april 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

21 . 4. 93
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VERORDENING (EEG) Nr. 922/93 VAN DE COMMISSIE
van 20 april 1993

tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het
recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van veelbloemige anjers
(tros) van oorsprong uit Israël
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

dan 85 % van de communautaire produktieprijs, en de
prijzen van het ingevoerde produkt gedurende drie
dagen in deze periode onder dit peil liggen ;

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 4088/87 van de Raad van
21 december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden
voor de toepassing van preferentiële douanerechten bij
invoer van bepaalde produkten van de bloementeelt van
oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko ('),
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3551 /88 (2), inzon
derheid op artikel 5, lid 2, onder b),
Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 4088/87 de
voorwaarden zijn vastgesteld voor de toepassing van een
preferentieel douanerecht op grootbloemige rozen, klein
bloemige rozen, eenbloemige anjers (standaard) en veel
bloemige anjers (tros) binnen de tariefcontingenten die
jaarlijks worden geopend voor de invoer van verse snij
bloemen in de Gemeenschap ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3341 /92 van
de Raad (3) communautaire tariefcontingenten geopend
zijn en de wijze van beheer daarvan is vastgesteld voor
afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, vers,
respectievelijk van oorsprong uit Cyprus, Jordanië,
Marokko en Israël ;

Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 4088/87 enerzijds bepaald is dat voor een gegeven
produkt en een gegeven oorsprong het preferentiële
douanerecht slechts geldt indien de prijs van het inge
voerde produkt ten minste gelijk is aan 85 % van de
communautaire produktieprijs ; dat anderzijds het prefe
rentiële douanerecht, behoudens uitzonderingsgevallen,
voor een gegeven produkt en een gegeven oorsprong
geschorst wordt en het recht van het gemeenschappelijk
douanetarief opnieuw geldt :

a) indien gedurende twee opeenvolgende marktdagen de
prijzen van het ingevoerde produkt voor ten minste
30 % van de hoeveelheden waarvoor op de representa
tieve invoermarkten noteringen beschikbaar zijn, lager
zijn dan 85 % van de communautaire produktieprijs,
of

b) indien gedurende een periode van vijf tot zeven opeen
volgende marktdagen de prijzen van het ingevoerde
produkt voor ten minste 30 % van de hoeveelheden
waarvoor op de representatieve invoermarkten note
ringen beschikbaar zijn, beurtelings hoger en lager zijn
(') PB nr. L 382 van 31 . 12. 1987, blz. 22.
O PB nr. L 311 van 17. 11 . 1988, blz. 1 .
(3) PB nr. L 336 van 20. 11 . 1992, blz. 8.

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2960/92 van
de Commissie (4) de communautaire produktieprijzen voor
anjers en rozen in het kader van de betrokken regeling
zijn vastgesteld ;
Overwegende dat de uitvoeringsbepalingen van de
betrokken regeling zijn vastgesteld bij Verordening (EEG)
nr. 700/88 van de Commissie (*), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 3556/88 (*) ;

Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (J) gedefinieerde representatieve
marktkoersen worden gebruikt voor de omrekening van
het in de valuta van derde landen aangegeven bedrag en
dat deze koersen de grondslag zijn voor de bepaling van
de landbouwomrekeningskoersen van de valuta's van de
Lid-Staten ; dat de nadere voorschriften voor de toepas
sing en de vaststelling van deze omrekeningskoersen zijn
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3819/92 van de
Commissie (8) ;

Overwegende dat uit de waarnemingen die overeenkom
stig het bepaalde in de Verordeningen (EEG) nr. 4088/87
en (EEG) nr. 700/88 zijn verricht, geconcludeerd moet
worden dat de in artikel 2, lid 2, onder a), van Verorde
ning (EEG) nr. 4088/87 bedoelde voorwaarden vervuld
zijn voor een schorsing van het preferentiële douanerecht
voor veelbloemige anjers (tros) van oorsprong uit Israël ;
dat derhalve het recht van het gemeenschappelijk douane
tarief opnieuw geldt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de invoer van veelbloemige anjers (tros) (GN-code
ex 0603 10 53) van oorsprong uit Israël wordt het bij
Verordening (EEG) nr. 3341 /92 vastgestelde preferentiële
douanerecht geschorst en geldt het recht van het gemeen
schappelijk douanetarief opnieuw.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 april 1993.
(4)
O
(0
O
(8)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

298 van 14. 10 . 1992, blz. 9.
72 van 18. 3. 1988 , blz. 16.
311 van 17. 11 . 1988, blz. 8.
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
387 van 31 . 12. 1992, blz. 17.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 april 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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Nr. L 95/23

VERORDENING (EEG) Nr. 923/93 VAN DE COMMISSIE
van 20 april 1993

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 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. 3814/92 (2), en met name op
artikel 16, lid 8,

de gegevens waarover de Commissie thans beschikt, leidt
tot het wijzigen van de thans geldende heffingen overeen
komstig de bijlage van deze verordening ;
Overwegende dat voor het normaal functioneren van het

stelsel van heffingen, deze voor de zwevende valuta's
moeten worden berekend aan de hand van de in de refe

rentieperiode van 19 april 1993 geconstateerde representa
tieve marktkoers,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),

Artikel • 1

en met name op artikel 5 ,

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. 789/93 van de
Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 916/93 0 ;
Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 789/93 neergelegde regelen en bepalingen op

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

gesteld in de bijlage.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 april 1993.

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

Gedaan te Brussel, 20 april 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(■)
(2)
(3)
(4)
f5)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
387 van 31 . 12. 1992, blz. 7.
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
79 van 1 . 4. 1993, blz. 66.
94 van 20. 4. 1993, blz. 27.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 20 april 1993 tot vaststelling van de invoer
heffingen voor witte suiker en ruwe suiker
(in ecu/100 kg)
GN-code

Bedrag der heffing (3)

1701 11 10

36,09 (')

1701 11 90

36,09 (')

1701 12 10

36,09 (')

1701 12 90

36,09 (')

1701 91 00

43,57

1701 99 10

43,57

1701 99 90

43,57 (2)

(') Het bedrag van de toe te passen heffing wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 of artikel 3 van
Verordening (EEG) nr. 837/68 van de Commissie.

(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.

(3) Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG van de Raad mogen produkten van oorsprong uit de LGO
met vrijdom van heffingen in de Gemeenschap worden ingevoerd.
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Nr. L 95/25

VERORDENING (EEG) Nr. 924/93 VAN DE COMMISSIE

van 20 april 1993

tot wijziging van het basisbedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige
andere produkten van de suikersector
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. 3814/92 (2), en met name op

tot het wijzigen van het thans geldende basisbedrag van
de heffing voor stroop en sommige andere produkten van
de suikersector zoals aangegeven in deze verordening ;
Overwegende dat voor het normaal functioneren van het

stelsel van heffingen, deze voor de zwevende valuta's
moeten worden berekend aan de hand van de in de refe

rentieperiode van 19 april 1993 geconstateerde representa
tieve marktkoers,

artikel 16, lid 8,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
inzonderheid op artikel 5,
Overwegende dat de heffingen bij invoer voor stroop en
sommige andere produkten van de suikersector vastge
steld zijn bij Verordening (EEG) nr. 768/93 van de
Commissie (4), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 887/
93 0 ;

Overwegende dat de toepassing van de in Verordening
(EEG) nr. 768/93 neergelegde regelen en bepalingen op
de gegevens waarover de Commissie thans beschikt, leidt

Artikel 1

De basisbedragen van de invoerheffing voor
artikel 1 , lid 1 , onder d), van Verordening
nr. 1785/81 genoemde produkten, vastgesteld
bijlage van de gewijzigde Verordening (EEG) nr.
worden gewijzigd overeenkomstig de bedragen
geven in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 april 1993.

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

Gedaan te Brussel, 20 april 1993 .
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
387 van 31 . 12. 1992, blz. 7.
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
79 van 1 . 4. 1993, blz. 14.
92 van 16. 4. 1993, blz. 42.

de in
(EEG)
in de
768/93
aange

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 95/26

21 . 4. 93

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 20 april 1993 tot wijziging van het basisbedrag .
van de invoerheffing voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector
(in ecu)
GN-code

1702 20
1702 20
1702 30
1702 40
170260
1702 60
1702 90
1702 90
1702 90
1702 90
2106 90
2106 90

10
90
10

10
10
90
30
60
71
90
30
59

Basisbedrag per 1 % gehalte aan
saccharose en per 100 kg nettogewicht
van het betrokken produkt (')

Heffing per 100 kg droge stof (')

0,4357
0,4357
—
—
—
0,4357
—
0,4357
0,4357
0,4357
—
0,4357

—
—
52,57
52,57
52,57
—
52,57
—
—
—
52,57
—

(') Krachtens artikel 101 , lid 1 , van Besluit 91 /482/EEG van de Raad mogen produkten van oorsprong uit de LGO met vrijdom van heffingen in de
Gemeenschap worden ingevoerd.
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Nr. L 95/27

VERORDENING (EEG) Nr. 925/93 VAN DE COMMISSIE

van 20 april 1993
tot vaststelling van de landbouwomrekeningskoersen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

omrekeningskoersen die in het kader van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast ('),
inzonderheid op artikel 3, lid 1 ,
Overwegende dat de landbouwomrekeningskoersen zijn
vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 853/93 van de
Commissie (2) ;
Overwegende dat in artikel 4, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 3813/92 is bepaald dat, wanneer de absolute
waarde van het verschil tussen de afwijkingen van de valu

ta's van twee Lid-Staten gedurende een referentieperiode
meer dan vier punten bedraagt, de monetaire afwijkingen
tussen de betrokken Lid-Staten die meer dan twee punten
bedragen, onmiddellijk tot twee punten verlaagd worden ;
dat op grond van artikel 1 , onder f), van Verordening
(EEG) nr. 3813/92 onder monetaire afwijking wordt
verstaan het percentage van de landbouwomrekenings
koers dat overeenkomt met het verschil tussen deze koers

en de representatieve marktkoers ;
Overwegende dat de representatieve marktkoersen worden
berekend op basis van referentieperioden die worden
bepaald overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3819/92
van de Commissie van 28 december 1992 houdende

nadere voorschriften voor de vaststelling en de toepassing
van de omrekeningskoersen in de landbouwsector (3) ;
Overwegende dat op grond van de in de referentieperiode
van 11 tot en met 20 april 1993 geconstateerde wissel
koersen een nieuwe landbouwomrekeningskoers voor het
pond sterling en de Spaanse peseta moet worden vastge
steld ;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 11 , lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 3819/92 een vooraf vastgestelde

landbouwomrekeningskoers moet worden aangepast
wanneer deze meer dan vier punten afwijkt van de land
bouwomrekeningskoers geldig op het moment van het
ontstaansfeit voor het betrokken bedrag ; dat de vooraf

vastgestelde landbouwomrekeningskoers in dat geval
zodanig wordt aangepast dat het verschil met de geldende
koers nog slechts vier punten bedraagt ; dat moet worden
bepaald welke koers dan in plaats van de vooraf vastge
stelde landbouwomrekeningskoers moet worden toege
past,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De landbouwomrekeningskoersen worden vastgesteld in
bijlage I.
Artikel 2

In het in artikel 11 , lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 3819/92 bedoelde geval wordt in plaats van de vooraf
vastgestelde
landbouwomrekeningskoers
voor
de
betrokken valuta de koers van de ecu toegepast die is
aangegeven in bijlage II,
— tabel A, wanneer deze koers hoger is dan de vooraf
vastgestelde koers, of
— tabel B, wanneer deze koers lager is dan de vooraf
vastgestelde koers.
Artikel 3

Verordening (EEG) nr. 853/93 wordt ingetrokken.
Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 21 april 1993.

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

Gedaan te Brussel, 20 april 1993 .
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(2) PB nr. L 89 van 9. 4. 1993, blz. 1 .
3 PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 17.
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BIJLAGE I

Landbouwomrekeningskoersen
48,5563

1 ecu =

8,97989
2,35418
314,412
166,261
7,89563
0,957268
2 287,88
2,65256
214,525
0,970726

Belgische frank en
Luxemburgse frank
Deense kroon
Duitse mark
Griekse drachme

Spaanse peseta
Franse frank

Iers pond
Italiaanse lire

Nederlandse gulden
Portugese escudo
Pond sterling

BIJLAGE II

Aangepaste vooraf vastgestelde landbouwomrekeningskoersen

Tabel A

1 ecu =

46,6888

Belgische frank en
Luxemburgse frank

Tabel B

1 ecu =

50,5795

Belgische frank en
Luxemburgse frank

8,63451
2,26363
302,319

Deense kroon
Duitse mark
Griekse drachme

9,35405
2,45227
327,513

Deense kroon
Duitse mark
Griekse drachme

159,866

Spaanse peseta

173,189

Spaanse peseta

7,59195

Franse frank

8,22461

0,920450

Iers pond

0,997154 Iers pond

2 199,88

2,55054
206,274
0,933390

Italiaanse lire

Nederlandse gulden
Portugese escudo
Pond sterling

2 383,21

2,76308
223,464
1,01117

Franse frank
Italiaanse lire

Nederlandse gulden
Portugese escudo
Pond sterling
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Nr. L 95/29

II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

RICHTLIJN 93/13/EEG VAN DE RAAD
van 5 april 1993
betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

komsten met consumenten aanzienlijke verschillen verto
nen ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische
Gemeenschap,
inzonderheid
op
artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

In samenwerking met het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té 0,

Overwegende dat het de taak van de Lid-Staten is erop toe
te zien dat geen oneerlijke bedingen in overeenkomsten
met consumenten worden opgenomen ;
Overwegende dat over het algemeen de consument de
rechtsregels niet kent die in andere Lid-Staten dan het
land waarin hij woont, gelden voor overeenkomsten voor
de verkoop van goederen of het aanbieden van diensten ;
dat dit gebrek aan kennis hem van rechtstreekse trans
acties van aankoop van goederen of betreffende dienstver
richtingen in een andere Lid-Staat kan afhouden ;
Overwegende dat het, ten einde de totstandkoming van de

Overwegende dat de maatregelen dienen te worden vast
gesteld die ertoe bestemd zijn de interne markt geleidelijk
tot stand te brengen in de loop van een periode die op
31 december 1992 afloopt ; dat de interne markt een
ruimte 'zonder binnengrenzen omvat waarin het vrije
verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is
gewaarborgd ;

Overwegende dat de wetgevingen van de Lid-Staten
betreffende de bedingen van overeenkomsten tussen de
verkoper van goederen of de dienstverrichter enerzijds en
de consument anderzijds talrijke verschillen vertonen,
zodat de nationale markten voor de verkoop van goederen
en het aanbieden van diensten aan consumenten onder

ling uiteenlopen en verstoringen van de concurrentiever
houdingen tussen de verkopers en de dienstverrichters
kunnen ontstaan, met name bij het op de markt brengen

interne markt te vergemakkelijken en de burger in zijn
rol als consument bescherming te bieden bij het kopen
van goederen en bij dienstverrichtingen op basis van over
eenkomsten waarop de wetgeving van een andere Lid
Staat dan de zijne van toepassing is, van essentieel belang
is oneerlijke bedingen uit deze overeenkomsten te weren ;
Overwegende dat daarmee de verkopers van goederen en
de dienstverrichters bij hun activiteit als verkoper van
goederen en als dienstverrichter, zowel in het eigen land
als elders in de interne markt, zullen worden geholpen ;
dat aldus de mededinging wordt gestimuleerd, waardoor
de burgers van de Gemeenschap als consument betere
keuzemogelijkheden worden geboden ;

in andere Lid-Staten ;

Overwegende dat in de twee Gemeenschapsprogramma's
voor een beleid inzake bescherming en voorlichting van
de consument (4) is gewezen op het belang van de
bescherming van de consument op het gebied van oneer

Overwegende in het bijzonder dat de wetgevingen van de
Lid-Staten betreffende oneerlijke bedingen in overeen

lijke bedingen in overeenkomsten ; dat in deze bescher
ming moet worden voorzien door middel van wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen die hetzij op commu

(') PB nr. C 73 van 24. 3. 1992, blz. 7.
(2) PB nr. C 326 van 16. 12. 1991 , blz. 108, en
PB nr. C 21 van 25. 1 . 1993.

(3) PB nr. C 159 van 17. 6. 1991 , blz. 34.

nautair niveau zijn geharmoniseerd, hetzij rechtstreeks op
dat niveau zijn vastgesteld ;
O PB nr. C 92 van 25. 4. 1975, blz. 1 , en
PB nr. C 133 van 3. 6. 1981 , blz. 1 .
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Overwegende dat, overeenkomstig het beginsel dat onder
het hoofd „bescherming van de economische belangen
van de consument" in deze twee programma's is vastge
legd, kopers van goederen of dienstenontvangers moeten
worden beschermd tegen misbruik van de machtspositie
van de verkoper respectievelijk de dienstverrichter, in het
bijzonder tegen toetredingsovereenkomsten en de oneer
lijke uitsluiting van rechten in overeenkomsten ;
Overwegende dat door het vaststellen van eenvormige
voorschriften op het gebied van oneerlijke bedingen een
doeltreffender bescherming van de consument kan
worden bewerkstelligd ; dat deze voorschriften van toepas
sing moeten zijn op alle overeenkomsten tussen verkopers
en consumenten ; dat bijgevolg met name van deze richt
lijn zijn uitgesloten arbeidsovereenkomsten, overeenkom
sten betreffende erfrechten, overeenkomsten met betrek

king tot de gezinssituatie en overeenkomsten met betrek
king tot de oprichting en de statuten van vennootschap
pen ;

Overwegende dat de consument in het kader van een
mondelinge overeenkomst dezelfde bescherming moet
genieten als in dat van een schriftelijke overeenkomst en,
in dat laatste geval, ongeacht het feit dat de voorwaarden
daarvan in een of in meer documenten zijn vervat ;

Overwegende evenwel dat bij de huidige stand van de
nationale wetgevingen slechts een gedeeltelijke harmoni
satie in aanmerking komt ; dat met name alleen de
bedingen in overeenkomsten waarover niet afzonderlijk is
onderhandeld onder deze richtlijn vallen ; dat het van
belang is de Lid-Staten de mogelijkheid te geven met
inachtneming van het Verdrag in een hoger bescher
mingsniveau voor de consument te voorzien door middel
van nationale voorschriften die strenger zijn dan die van
deze richtlijn ;
Overwegende dat de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen van de Lid-Staten waarin bedingen van over
eenkomsten met consumenten, direct of indirect, worden

vastgesteld, worden geacht geen oneerlijke bedingen te
bevatten ; dat het bijgevolg niet nodig blijkt bedingen
waarin dwingende wettelijke of bestuursrechtelijke bepa
lingen zijn overgenomen dan wel beginselen of bepa
lingen van internationale overeenkomsten waarbij de
Lid-Staten of de Gemeenschap partij zijn, aan de bepa
lingen van deze richtlijn te onderwerpen ; dat in dat
verband onder de term „dwingende wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen" tevens de regels vallen die volgens
de wet van toepassing zijn tussen de overeenkomstslui
tende partijen wanneer er geen andere regeling is over
eengekomen ;
Overwegende evenwel dat de Lid-Staten erop moeten
toezien dat zulke oneerlijke bedingen er niet in voorko
men, met name met het oog op het feit dat deze richtlijn
ook van toepassing is op beroepsactiviteiten met een
openbaar karakter ;

Overwegende dat de criteria voor de beoordeling van het
oneerlijke karakter van contractuele bedingen op alge
mene wijze moeten worden vastgesteld ;

Overwegende dat de beoordeling, aan de hand van de
vastgestelde algemene criteria, van het oneerlijke karakter
van bedingen, met name met betrekking tot beroepsacti
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viteiten met een openbaar karakter betreffende collectieve
diensten waarbij een solidariteit tussen de gebruikers
wordt vooropgesteld, moet worden aangevuld met een
middel voor de afweging van de onderscheidene belangen
die in het geding zijn ; dat dit de goede trouw is ; dat er
bij de beoordeling van de goede trouw in het bijzonder
moet worden gelet op de min of meer sterke respectieve
onderhandelingsposities van de partijen en op de vraag of
de consument op enigerlei wijze ertoe is aangezet zijn
instemming met het beding te betuigen en of de
goederen of diensten op speciale bestelling van de consu
ment zijn verkocht of geleverd ; dat de verkoper aan de
eis van goede trouw kan voldoen door op eerlijke en
billijke wijze te onderhandelen met de andere partij,
waarvan hij de legitieme belangen in aanmerking dient te
nemen ;

Overwegende dat in het kader van deze richtlijn de lijst
van bedingen in de bijlage slechts indicatief kan zijn en
dat zij, gelet op dit minimumkarakter, door de Lid-Staten
in het kader van hun nationale wetgeving aangevuld of
beperkender geformuleerd kan worden, met name wat de
draagwijdte van die bedingen betreft ;
Overwegende dat de aard van de goederen of de diensten
van invloed moet zijn op de beoordeling van het oneer
lijke karakter van de bedingen ;
Overwegende dat in het kader van deze richtlijn de beoor
deling van het oneerlijke karakter van een beding geen
betrekking mag hebben op de bedingen waarin het eigen
lijke voorwerp van de overeenkomst of de verhouding
kwaliteit/prijs van de levering of dienst wordt omschre
ven ; dat het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst en
de verhouding kwaliteit/prijs niettemin in aanmerking
kunnen worden genomen bij de beoordeling van het
oneerlijke karakter van andere bedingen ; dat hier onder
andere uit voortvloeit dat in het geval van verzekerings
overeenkomsten de bedingen die het verzekerde risico en
de verbintenis van de verzekeraar duidelijk omschrijven of
afbakenen, niet het voorwerp van een dergelijke toetsing
zijn wanneer deze beperkingen in aanmerking worden
genomen bij de berekening van de door de consument
betaalde premie ;
Overwegende dat de overeenkomsten in duidelijke en
begrijpelijke bewoordingen moeten worden opgesteld ; dat
de consument daadwerkelijk gelegenheid moet hebben
om kennis te nemen van alle bedingen en dat in geval
van twijfel de voor de consument gunstigste interpretatie
prevaleert ;

Overwegende dat de Lid-Staten de nodige maatregelen
dienen te treffen om te voorkomen dat in overeenkom

sten tussen een verkoper en een consument oneerlijke
bedingen worden opgenomen ; dat, als toch dergelijke
bedingen zijn opgenomen, deze de consument niet
binden en de overeenkomst de partijen blijft binden
indien zij zonder de oneerlijke bedingen kan voortbe
staan ;

Overwegende dat in sommige gevallen het gevaar bestaat
dat de consument de door deze richtlijn geboden bescher
ming wordt ontzegd door het recht van een derde land
aan te wijzen als het op de overeenkomst toepasselijke
recht ; dat derhalve in deze richtlijn bepalingen moeten
worden opgenomen om dit gevaar uit te sluiten ;
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Overwegende dat personen of organisaties die volgens de
wetgeving van een Lid-Staat worden geacht een legitiem
belang bij de bescherming van de consument te hebben,
in de gelegenheid moeten worden gesteld om tegen met
het oog op algemeen gebruik geredigeerde bedingen in
overeenkomsten met consumenten, en in het bijzonder
oneerlijke bedingen, op te komen, hetzij voor een gerech
telijke, hetzij voor een administratieve instantie, die

bevoegd is om over de klacht uitspraak te doen of om de
passende gerechtelijke procedures in te stellen ; dat zulks
evenwel geen voorafgaande toetsing inhoudt van de alge
mene voorwaarden die in een bepaalde economische

Nr. L 95/31

komst, van tevoren is opgesteld en de consument dienten
gevolge geen invloed op de inhoud ervan heeft kunnen
hebben.

Het feit dat sommige onderdelen van een beding of een
afzonderlijk beding het voorwerp zijn geweest van een
afzonderlijke onderhandeling sluit de toepassing van dit
artikel op de rest van een overeenkomst niet uit, indien
de globale beoordeling leidt tot de conclusie dat het niet
temin gaat om een toetredingsovereenkomst.

sector worden toegepast ;

Wanneer de verkoper stelt dat een standaardbeding het
voorwerp is geweest van afzonderlijke onderhandeling,
dient hij dit te bewijzen.

Overwegende dat de gerechtelijke en administratieve
instanties van de Lid-Staten over passende en doeltref

3 . De bijlage bevat een indicatieve en niet uitputtende
lijst van bedingen die als oneerlijk kunnen worden aange

fende middelen moeten beschikken om een eind te

maken aan de toepassing van oneerlijke bedingen in over

merkt.

eenkomsten met consumenten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

Artikel 4

1 . Onverminderd artikel 7 worden voor de beoordeling
van het oneerlijke karakter van een beding van een over
eenkomst alle omstandigheden rond de sluiting van de
overeenkomst, alsmede alle andere bedingen van de over
eenkomst of van een andere overeenkomst waarvan deze

1 . Deze richtlijn strekt tot de onderlinge aanpassing
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de
Lid-Staten betreffende oneerlijke bedingen in overeen
komsten tussen een verkoper en een consument.

afhankelijk is, op het moment waarop de overeenkomst is
gesloten in aanmerking genomen, rekening houdend met
de aard van de goederen of diensten waarop de overeen
komst betrekking heeft.

2. Contractuele bedingen waarin dwingende wettelijke
of bestuursrechtelijke bepalingen of bepalingen of begin
selen van internationale overeenkomsten waarbij de Lid
Staten of de Gemeenschap partij zijn, met name op het
gebied van vervoer, zijn overgenomen, zijn niet aan deze
richtlijn onderworpen.

2. De beoordeling van het oneerlijke karakter van
bedingen heeft geen betrekking op de bepaling van het
eigenlijke voorwerp van de overeenkomst, noch op de
gelijkwaardigheid van enerzijds de prijs of vergoeding en
anderzijds de als tegenprestatie te leveren goederen of te

verrichten diensten, voor zover die bedingen duidelijk en
begrijpelijk zijn geformuleerd.

Artikel 2
Artikel 5

In deze richtlijn wordt verstaan onder :

a) oneerlijke bedingen : de bedingen van een overeen
komst zoals die in artikel 3 zijn omschreven ;
b) consument : iedere natuurlijke persoon die bij onder
deze richtlijn vallende overeenkomsten handelt voor
doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit
vallen ;

c) verkoper : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon
die bij onder deze richtlijn vallende overeenkomsten
handelt in het kader van zijn publiekrechtelijke of
privaatrechtelijke beroepsactiviteit.
Artikel 3

In het geval van overeenkomsten waarvan alle of bepaalde
aan de consument voorgestelde bedingen schriftelijk zijn
opgesteld, moeten deze bedingen steeds duidelijk en

begrijpelijk zijn opgesteld. In geval van twijfel over de
betekenis van een beding, prevaleert de voor de consu
ment gunstigste interpretatie. Deze uitleggingsregel is niet
van toepassing in het kader van de in artikel 7, lid 2,
bedoelde procedures.
Artikel 6

1.

De Lid-Staten bepalen dat oneerlijke bedingen in

overeenkomsten tussen een verkoper en een consument
onder de in het nationale recht geldende voorwaarden de
consument niet binden en dat de overeenkomst voor de

1.

Een beding in een overeenkomst waarover niet

afzonderlijk is onderhandeld, wordt als oneerlijk
beschouwd indien het, in strijd met de goede trouw, het
evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende

rechten en verplichtingen van de partijen ten nadele van
de consument aanzienlijk verstoort.
2. Een beding wordt steeds geacht niet het voorwerp
van afzonderlijke onderhandeling te zijn geweest wanneer
het, met name in het kader van een toetredingsovereen

partijen bindend blijft indien dé overeenkomst zonder de
oneerlijke bedingen kan voortbestaan.

2. De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat de consument de door deze richtlijn
geboden bescherming niet wordt ontzegd door de keuze
van het recht van een derde land als recht dat op de over
eenkomst van toepassing is, wanneer er een nauwe band
bestaat tussen de overeenkomst en het grondgebied van
een Lid-Staat.
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Artikel 10

Artikel 7

1 . De Lid-Staten zien erop toe dat er in het belang van
de consumenten alsmede van de concurrerende verkopers,

doeltreffende en geschikte middelen bestaan om een eind
te maken aan het gebruik van oneerlijke bedingen in
overeenkomsten tussen consumenten en verkopers.
2.

21 . 4. 93

1 . De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om
uiterlijk op 31 december 1994 aan deze richtlijn te
voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in
kennis.

De in lid 1 bedoelde middelen dienen wettelijke

bepalingen te omvatten waarbij personen of organisaties
die volgens de nationale wetgeving een legitiem belang
hebben bij de bescherming van de consument, overeen
komstig het nationale recht een beroep kunnen doen op
de rechtbanken of de bevoegde administratieve instanties
om te oordelen of contractuele bedingen die zijn opge
steld met het oog op een algemeen gebruik, oneerlijk zijn,

en de passende en doeltreffende middelen aan te wenden
om een eind te maken aan het gebruik van deze bedin
gen.

Deze bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkom
sten die na 31 december 1994 worden gesloten.
2. Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen,
wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn
verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële
bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze
verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.
3.

3. Met inachtneming van de nationale wetgeving
kunnen de in lid 2 vermelde beroepen, afzonderlijk of
gezamenlijk, worden ingesteld tegen verschillende verko
pers in dezelfde economische sector of hun verenigingen
die gebruik maken dan wel het gebruik aanbevelen van
dezelfde of gelijksoortige algemene contractuele bedingen.
Artikel $

Ter verhoging van het beschermingsniveau van de consu
ment kunnen de Lid-Staten op het onder deze richtlijn
vallende gebied strengere bepalingen aannemen of hand
haven, voor zover deze verenigbaar zijn met het Verdrag.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst mede

van de voornaamste bepalingen van intern recht die zij op
het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 1 1

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Luxemburg, 5 april 1993.

Artikel 9

Voor de Raad

De Commissie brengt uiterlijk vijf jaar na de in artikel 10,
lid 1 , genoemde datum bij het Europees Parlement en de
Raad verslag uit over de toepassing van deze richtlijn.

De Voorzitter
N. HELVEG PETERSEN
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BIJLAGE
IN ARTIKEL 3 , LID 3, BEDOELDE BEDINGEN

1 . Bedingen die tot doel of tot gevolg hebben :

a) de wettelijke aansprakelijkheid van de verkoper uit te sluiten of te beperken bij overlijden of lichame
lijk letsel van de consument ten gevolge van een doen of nalaten van deze verkoper ;
b) de wettelijke rechten van de consument ten aanzien van de verkoper of een andere partij in geval van
volledige of gedeeltelijke wanprestatie of van gebrekkige uitvoering door de verkoper van een van diens
contractuele verplichtingen, met inbegrip van de mogelijkheid om een schuld jegens de verkoper te
compenseren met een schuldvordering jegens deze, op ongepaste wijze uit te sluiten of te beperken ;
c) te voorzien in een onherroepelijke verbintenis van de consument terwijl de uitvoering van de prestaties
van de verkoper onderworpen is aan een voorwaarde waarvan de verwezenlijking uitsluitend afhankelijk
is van zijn wil ;
d) de verkoper toe te staan door de consument betaalde bedragen te behouden wanneer deze afziet van
het sluiten of het uitvoeren van de overeenkomst, zonder erin te voorzien dat de consument een

gelijkwaardig bedrag aan schadevergoeding mag verlangen van de verkoper wanneer deze zich terug
trekt ;

e) de consument die zijn verbintenissen niet nakomt, een onevenredig hoge schadevergoeding op te
leggen ;
f) de verkoper toe te staan de overeenkomst op te zeggen indien zulks niet aan de consument wordt
toegestaan, alsmede de verkoper toe te staan de door de consument betaalde voorschotten te behouden
ingeval de verkoper zelf de overeenkomst opzegt ;

g) de verkoper toe te staan een overeenkomst van onbeperkte duur zonder redelijke opzeggingstermijn
eenzijdig op te zeggen, behalve in geval van gewichtige redenen ;
h) een overeenkomst van bepaalde duur automatisch te verlengen bij ontbreken van tegengestelde kennis
geving van de consument, terwijl een al te ver van het einde van de overeenkomst verwijderde datum is
vastgesteld als uiterste datum voor de kennisgeving van de wil van de consument om de overeenkomst
niet te verlengen ;
i) op onweerlegbare wijze de instemming vast te stellen van de consument met bedingen waarvan deze
niet daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen vóór het sluiten van de overeenkomst ;
j) de verkoper te machtigen zonder geldige, in de overeenkomst vermelde reden eenzijdig de voor
waarden van de overeenkomst te wijzigen ;
k) de verkoper te machtigen zonder geldige reden eenzijdig de kenmerken van het te leveren produkt of
de te verrichten dienst te wijzigen ;
1) te bepalen dat de prijs van de goederen wordt vastgesteld op het ogenblik van levering, dan wel de
verkoper van de goederen of de dienstverrichter het recht te verlenen zijn prijs te verhogen, zonder dat
de consument in beide gevallen het overeenkomstige recht heeft om de overeenkomst op te zeggen,
indien de eindprijs te hoog is ten opzichte van de bij het sluiten van de overeenkomst bedongen prijs ;
m) de verkoper het recht te geven te bepalen of de geleverde goederen of de dienst aan de bepalingen van
de overeenkomst beantwoorden of hem het exclusieve recht te geven om een of ander beding van de
overeenkomst te interpreteren ;
n) de verplichting van de verkoper te beperken om de verbintenissen na te komen die door zijn gevol
machtigden zijn aangegaan, of diens verbintenissen te laten afhangen van het naleven van een bijzon
dere formaliteit ;

o) de consument te verplichten al zijn verbintenissen na te komen, zelfs wanneer de verkoper zijn

verbintenissen niet uitvoert ;

t

p) te voorzien in de mogelijkheid van overdracht van de overeenkomst door de verkoper, wanneer hier
door de garanties voor de consument zonder diens instemming geringer kunnen worden ;
q) het indienen van een beroep of het instellen van een rechtsvordering door de consument te beletten of
te belemmeren, met name door de consument te verplichten zich uitsluitend tot een niet onder een
wettelijke regeling ressorterend scheidsgerecht te wenden, door de bewijsmiddelen waarop de consu
ment een beroep kan doen op ongeoorloofde wijze te beperken of hem een bewijslast op te leggen die
volgens het geldende recht normaliter op een andere partij bij de overeenkomst rust.
2. Draagwijdte van de punten g), j) en 1) :
a) Punt g) staat niet in de weg aan bedingen waarbij de leverancier van financiële diensten zich het recht

voorbehoudt eenzijdig een eind te maken aan een overeenkomst van onbepaalde duur, en dit zonder
opzegtermijn in geval van geldige reden, mits de verkoper verplicht wordt hiervan onmiddellijk de
andere contracterende partij(en) op de hoogte te stellen.
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b) Punt j) staat niet in de weg aan bedingen waarbij de leverancier van financiële diensten zich het recht
voorbehoudt de door of aan de consument te betalen rentevoet of het bedrag van alle andere op de
financiële diensten betrekking hebbende lasten bij geldige reden zonder opzegtermijn te wijzigen, mits
de verkoper verplicht wordt dit zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de andere contracte

rende partij(en) en deze vrij is (zijn) onmiddellijk de overeenkomst op te zeggen.
Punt j) staat evenmin in de weg aan bedingen waarbij de verkoper zich het recht voorbehoudt de voor
waarden van een overeenkomst voor onbepaalde tijd eenzijdig te wijzigen, mits hij verplicht is de
consument daarvan redelijke tijd vooraf in kennis te stellen en het de laatste vrijstaat de overeenkomst
te ontbinden.

c) De punten g), j) en 1) zijn niet van toepassing op :

— transacties met betrekking tot effecten, financiële instrumenten en andere produkten of diensten
waarvan de prijs verband houdt met de fluctuaties van een beurskoers of een beursindex dan wel
financiële marktkoersen waar de verkoper geen invloed op heeft ;
— overeenkomsten voor de aankoop of verkoop van vreemde valuta, reischeques of internationale in
deviezen opgestelde postmandaten.
d) Punt 1) staat niet in de weg aan bedingen van prijsindexering, voor zover deze wettig zijn en de wijze
waarop de prijs wordt aangepast hierin expliciet beschreven is.
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 26 maart 1993

tot goedkeuring van het Spaanse programma voor inkomenssteun in de land
bouw voor landbouwers in de regio Extremadura (zones Don Benito, Puebla de
Alcocer, Castuera, Trujillo en Logrosan)
(93/221 /EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 768/89 van de Raad van
21 maart 1989 tot instelling van een regeling inzake
tijdelijke inkomenssteun in de landbouw ('), en met name
op artikel 7, lid 3,

Gelet op 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 landbouw (2), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1110/91 (3), en met name op artikel 10,
lid 3,

Overwegende dat de Spaanse autoriteiten op 4 maart 1993
de Commissie kennis hebben gegeven van het voor
nemen in de regio Extremadura (zones Don Benito,
Puebla de Alcocer, Castuera, Trujillo en Logrosan) een
programma inzake inkomenssteun in de landbouw in te
voeren ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het bepaalde in
Verordening (EEG) nr. 768/89 en de bepalingen ter
uitvoering daarvan, en met name ten aanzien van de in
artikel 1 , lid 2, tweede alinea, van vorengenoemde veror
dening vastgestelde voorwaarden ;
Overwegende dat het Comité van beheer inkomenssteun
in de landbouw op 22 maart 1993 over de in deze
beschikking vervatte maatregelen is geraadpleegd ;

jaarlijks ten laste van de begroting van de Gemeenschap
mogen worden gebracht,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Het programma voor inkomenssteun in de landbouw voor
landbouwers in de regio Extremadura (zones Don Benito,
Puebla de Alcocer, Castuera, Trujillo en Logrosan)
waarvan door de Spaanse autoriteiten de Commissie op
4 maart 1993 kennis is gegeven, wordt hierbij goedge
keurd.

Artikel 2

Op grond van deze beschikking mogen jaarlijks de
volgende maximumbedragen ten laste van de Gemeen
schapsbegroting worden gebracht :
(in ecu)
1993

4 260 000

1994

3 621 000

1995

2 982 000

1996

2 343 000

1997

1 704 000

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 26 maart 1993.
Voor de Commissie

Overwegende dat het Comité van het EOGFL op
23 maart 1993 is geraadpleegd over de maximumbedragen
die op grond van de goedkeuring van het programma

(') PB nr. L 84 van 29. 3. 1989, blz. 8 .
(2) PB nr. L 371 van 20. 12. 1989, blz. 17.
O PB nr. L 110 van 1 . 5. 1991 , blz. 72.

René STEICHEN

Lid van de Commissie

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr. L 95/36

21 . 4. 93

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 26 maart 1993

tot goedkeuring van het Spaanse programma voor inkomenssteun in de land
bouw voor landbouwers in Castilla-La Mancha

(93/222/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

die op grond van de goedkeuring van het programma
jaarlijks ten laste van de begroting van de Gemeenschap
mogen worden gebracht,

Economische Gemeenschap,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Gelet op Verordening (EEG) nr. 768/89 van de Raad van
21 maart 1989 tot instelling van een regeling inzake
tijdelijke inkomenssteun in de landbouw ('), en met name
op artikel 7, lid 3,

Artikel 1

Het programma voor inkomenssteun in de landbouw voor
landbouwers in Castilla-La Mancha waarvan door de

Gelet op 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 landbouw (2), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1110/91 (3), en met name op artikel 10,
lid 3,

Overwegende dat de Spaanse autoriteiten op 17 februari
1993 de Commissie kennis hebben gegeven van het voor
nemen in Castilla-La Mancha een programma inzake

Spaanse autoriteiten de Commissie op 17 februari 1993
kennis is gegeven, wordt hierbij goedgekeurd.
Artikel 2

Op grond van deze beschikking mogen jaarlijks de
volgende maximumbedragen ten laste van de Gemeen
schapsbegroting worden gebracht :
(m ecu)

inkomenssteun in de landbouw in te voeren ; dat de

Commissie op 5 maart 1993 van de Spaanse autoriteiten
hierover aanvullende gegevens heeft ontvangen ;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het bepaalde in
Verordening (EEG) nr. 768/89 en de bepalingen ter
uitvoering daarvan, en met name ten aanzien van de in
artikel 1 , lid 2, tweede alinea, van vorengenoemde veror
dening vastgestelde voorwaarden ;
Overwegende dat het Comité van beheer inkomenssteun
in de landbouw op 22 maart 1993 over de in deze
beschikking vervatte maatregelen is geraadpleegd ;

Overwegende dat het Comité van het EOGFL op
23 maart 1993 is geraadpleegd over de maximumbedragen

(') PB nr. L 84 van 29. 3. 1989, blz. 8.
(2) PB nr. L 371 van 20. 12. 1989, blz. 17.
(3) PB nr. L 110 van 1 . 5. 1991 , blz. 72.

1993

1 328 000

1994

1 129 000

1995

929 000

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 26 maart 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 26 maart 1993

tot goedkeuring van het Spaanse programma voor inkomenssteun in de land
bouw voor landbouwers in de regio Andalusië

(93/223/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 768/89 van de Raad van
21 maart 1989 tot instelling van een regeling inzake
tijdelijke inkomenssteun in de landbouw ('), en met name
op artikel 7, lid 3,

Gelet op 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 landbouw (2), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 1110/91 (3), en met name op artikel 10,
lid 3,

Overwegende dat de Spaanse autoriteiten op 9 maart 1993
de Commissie kennis hebben gegeven van het voor
nemen in de regio Andalusië een programma inzake
inkomenssteun in de landbouw in te voeren ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het bepaalde in
Verordening (EEG) nr. 768/89 en de bepalingen ter
uitvoering daarvan, en met name ten aanzien van de in
artikel 1 , lid 2, tweede alinea, van vorengenoemde veror
dening vastgestelde voorwaarden ;
Overwegende dat het Comité van beheer inkomenssteun
in de landbouw op 22 maart 1993 over de in deze
beschikking vervatte maatregelen is geraadpleegd ;

jaarlijks ten laste van de begroting van de Gemeenschap
mogen worden gebracht,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Het programma voor inkomenssteun in de landbouw voor
landbouwers in de regio Andalusië waarvan door de
Spaanse autoriteiten de Commissie op 9 maart 1993
kennis is gegeven, wordt hierbij goedgekeurd.
Artikel 2

Op grond van deze beschikking mogen jaarlijks de
volgende maximumbedragen ten laste van de Gemeen
schapsbegroting worden gebracht :
(tn ecu)
1993

6 023 000

1994

5 119 000

1995

4 216 000

1996

3 312 000

1997

2 409 000

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 26 maart 1993 .
Voor de Commissie

Overwegende dat het Comité van het EOGFL op
23 maart 1993 is geraadpleegd over de maximumbedragen
die op grond van de goedkeuring van het programma

(') PB nr. L 84 van 29. 3. 1989, blz. 8 .
O PB nr. L 371 van 20. 12. 1989, blz. 17.
(3) PB nr. L 110 van 1 . 5. 1991 , blz. 72.

René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1993

tot vaststelling van een aanvulling op het communautaire bestek voor de structu
rele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor de verbetering van de
verwerking en de afzet van land- en bosbouwprodukten in Duitsland (zonder de
vijf nieuwe deelstaten)
(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(93/224/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

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

Gelet op Verordening (EEG) nr. 866/90 van de Raad van
29 maart 1990 inzake de verbetering van de verwerking
en de afzet van landbouwprodukten ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EEG) nr. 3577/90 (2), en met name
op artikel 7, lid 2,

Overwegende dat de Commissie bij Beschikking 92/78/
EEG (3) het communautaire bestek voor de structurele
bijstandsverlening van de Gemeenschap voor de verbete
ring van de verwerking en de afzet van land- en bosbouw
produktn in Duiteland (zonder de vijf nieuwe deelstaten)
heeft goedgekeurd ;
Overwegende dat de Duitse Regering op 6 maart 1992 en
op 8 april 1992 twee sectorplannen voor de modernise
ring van de verwerking en de afzet van landbouwproduk
ten, als bedoeld in artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 866/90, heeft ingediend ;

Overwegende dat de door de Lid-Staat ingediende
plannen een omschrijving van de gekozen prioritaire
zwaartepunten bevatten en gegevens verstrekken over de
voorgenomen besteding, bij uitvoering van de plannen,
van de bijstand van het Europees Oriëntatie- en Garantie
fonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Oriëntatie ;

Overwegende dat het met betrekking tot de uitvoering
van de Verordeningen (EEG) nr. 866/90 en (EEG)
nr. 867/90 ingestelde toezichtcomité op 15 juli 1992 en
op 28 oktober 1992 heeft besloten het in het communau
taire bestek opgenomen financieringsplan te wijzigen ;

Overwegende dat, in verband met de besluiten van het
toezichtcomité en het inzetten van overgedragen en bijko
mende begrotingsmiddelen, de uit de Gemeenschapsbe
groting beschikbaar te stellen bijstand moet worden

die van de Europese Investeringsbank en de andere
bestaande financieringsinstrumenten (4) ;
Overwegende dat de in de aanvulling op het communau
taire bestek opgenomen maatregelen in overeenstemming
zijn met het bepaalde in Beschikking 90/342/EEG van de
Commissie van 7 juni 1990 tot vaststelling van de selec
tiecriteria voor investeringen ter verbetering van de voor
waarden inzake verwerking en afzet van land- en
bosbouwprodukten (*) ;
Overwegende dat de Commissie bereid is na te gaan of de
andere communautaire leningsinstrumenten volgens de
daarvoor geldende specifieke bepalingen in de financie
ring van dit bestek kunnen bijdragen ;
-

Overwegende dat deze beschikking krachtens artikel 10,
lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4253/88 van de Raad van
19 december 1988 tot vaststelling van toepassingsbepa
lingen van Verordening (EEG) nr. 2052/88 met betrek
king tot de coördinatie van de bijstandsverlening uit de
onderscheiden Structuurfondsen enerzijds en van die
bijstandsverlening met die van de Europese Investerings
bank en de andere bestaande financieringsinstrumenten
anderzijds (6) als verklaring van intentie aan de betrokken
Lid-Staat moet worden toegezonden ;
Overwegende dat krachtens artikel 20, lid 1 en lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 4253/88 de betalingsverplich
tingen met betrekking tot de bijdrage van de Structuur
fondsen in de financiering van de onder het communau
taire bestek vallende maatregelen worden aangegaan nadat
de Commissie een besluit tot goedkeuring van de
betrokken maatregelen heeft genomen ;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Comité voor de landbouwstructuur en de plat
telandsontwikkeling,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

aangepast ;
Artikel 1

Overwegende dat deze aanvulling op het communautaire
bestek in overleg met de betrokken Lid-Staat is opgesteld
in het kader van het partnerschap als bedoeld in artikel 4
van Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad van
24 juni 1988 betreffende de taken van de Fondsen met
structurele strekking, hun doeltreffendheid, alsmede de
coördinatie van hun bijstandsverlening onderling en met

De aanvulling op het communautaire bestek voor de
structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap voor
de verbetering van de verwerking en de afzet van land- en
bosbouwprodukten in Duitsland (zonder de vijf nieuwe
deelstaten) tijdens de periode van 1 januari 1991 tot en
met 31 december 1993, wordt goedgekeurd.

(') PB nr. L 91 van 6. 4. 1990, blz. 1 .
(2) PB nr. L 353 van 17. 12. 1990, blz. 23.

(4) PB nr. L 185 van 15. 7. 1988, blz. 9.
O PB nr. L 163 van 29. 6. 1990, blz. 71 .

3 PB nr. L 31 van 7. 2. 1992, blz. 38 .

M PB nr. L 374 van 31 . 12. 1988, blz. 1 .
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De Commissie verklaart voornemens te zijn tot de
uitvoering van dit communautaire bestek bij te dragen
volgens de gedetailleerde bepalingen van dit bestek en in
overeenstemming met de voor de Structuurfondsen en de
andere bestaande financieringsinstrumenten geldende
voorschriften en richtsnoeren .

Artikel 2

De aanvulling op het communautaire bestek bevat de
volgende essentiële gegevens :

a) de voor de gezamenlijke actie in aanmerking genomen
prioritaire zwaartepunten :

(in ecu)
1 . bosbouw

633 128

2. vlees

14 782 702

3. melk en zuivelprodukten

10 079 462

4. granen
5. wijn en alcohol
6. groenten en fruit (met inbegrip van
vruchtesap)
7. bloemen en planten

2 314 677
1 319 761

18 159 355
3 185 833

8 . zaden

606 093

9. aardappelen

10 695 567
Totaal

61 776 578

1 . bosbouw
2. vlees

3.
4.
5.
6.
7.

melk en zuivelprodukten
granen
wijn en alcohol
groenten en fruit (met inbegrip van vruchtesap)
bloemen en planten

Voor de op grond van dit plan in nationaal verband op te
brengen financieringsmiddelen, namelijk ongeveer
65 466 035 ecu voor de overheid en 333 475 141 ecu voor

de particuliere sector, kan gedeeltelijk gebruik worden
gemaakt van communautaire leningen van de Europese
Investeringsbank en de andere leningsinstrumenten.
Artikel 3

8 . zaden

9 . aardappelen ;

Deze verklaring van intentie is gericht tot de Bondsrepu
bliek Duitsland.

b) een indicatief financieringsplan waarin, in constante
prijzen van 1993, zijn vermeld : de totale uitgaven voor

de voor de gezamenlijke' actie van de Gemeenschap en
de betrokken Lid-Staat in aanmerking genomen priori
taire zwaartepunten, welke totale uitgaven 460 717 555
ecu bedragen, voor de gehele periode, alsmede de uit
de Gemeenschapsbegroting beschikbaar te stellen
bijstand, verdeeld als volgt :

Gedaan te Brussel, 29 maart 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 29 maart 1993

tot wijziging van Zevende Beschikking 85/356/EEG van de Raad betreffende de
gelijkstelling van in derde landen voortgebracht zaaizaad
(93/225/EEG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

GEMEENSCHAPPEN,
Artikel 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Zevende Beschikking 85/356/EEG van de Raad
van 27 juni 1985 betreffende de gelijkstelling van in
derde landen voortgebracht zaaizaad ('), laatstelijk gewij
zigd bij Beschikking 92/519/EEG van de Commissie (2),
en met name op artikel 4,
Overwegende dat de Raad bij Beschikking 85/356/EEG
heeft vastgesteld dat in Turkije voortgebracht zaaizaad van
bepaalde soorten gelijkwaardig is aan het overeenkomstige
in de Gemeenschap voortgebrachte zaaizaad ;

De bijlage bij Beschikking 85/356/EEG wordt als volgt
gewijzigd :
In de kolommen 3, 4 en 5 van het gedeelte van de tabel
in deel I, punt 2, dat betrekking heeft op Turkije, worden
na het streepje „Beta vulgaris" de volgende streepjes toege
voegd :
3

5

66/402

Zea mays

Overwegende dat uit een onderzoek van de voorschriften
in Turkije en van de wijze van toepassing van de voor
schriften blijkt dat de voorwaarden die voor daar geoogst
en gecontroleerd zaad van maïs en zonnebloemen worden
toegepast ten aanzien van de identiteit, het onderzoek, het
merken en de controle, dezelfde waarborgen bieden als
die welke voor in de Gemeenschap geoogst en gecontro
leerd zaaizaad gelden ;

4

— Certified

seed/

— 69/208

Heliantbus
annuus

— Certified

seed/

Semences certifiées

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Overwegende dat derhalve de voor Turkije bestaande
gelijkwaardigheid dienovereenkomstig moet worden
uitgebreid ;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en
bosbouw,

(') PB nr. L 195 van 26. 7. 1985, blz. 20.
(2) PB nr. L 325 van 11 . 11 . 1992, blz. 24.

CZ/1

Semences certifiées

Gedaan te Brussel, 29 maart 1993.
Voor de Commissie
René STEICHEN

Lid van de Commissie

CZ/1 "

