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(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG, EURATOM) Nr. 2988/95 VAN DE RAAD
van 18 december 1995

betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese
Gemeenschappen
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

eenkomstig deze verordening in sectoriële regelingen
worden bepaald ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op
artikel 203,

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Overwegende dat de algemene begroting van de Europese
Gemeenschappen, die door eigen middelen wordt gefi
nancierd, door de Commissie wordt uitgevoerd binnen de
limieten van de uitgetrokken kredieten en overeenkom
stig de beginselen van een goed financieel beheer ; dat de
Commissie bij de vervulling van deze taak nauw met de

Overwegende dat deze gedragingen de frauduleuze gedra
gingen omvatten als bedoeld in de Overeenkomst

aangaande de bescherming van de financiële belangen
van de Europese Gemeenschappen ;
Overwegende dat de communautaire administratieve sanc
ties een doeltreffende bescherming van die financiële

belangen moeten waarborgen en dat er algemene regels
moeten worden vastgesteld die op deze sancties van
toepassing zijn ;

Overwegende dat het Gemeenschapsrecht in het kader
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid communau
taire administratieve sancties heeft ingesteld ; dat ook op
andere gebieden in dergelijke sancties moet worden voor

Lid-Staten samenwerkt ;

zien ;

Overwegende dat meer dan de helft van de uitgaven van
de Gemeenschappen via de Lid-Staten aan de begun
stigden wordt uitbetaald ;

Overwegende dat de communautaire maatregelen en
sancties die zijn ingesteld in het kader van de verwezenlij
king van de doelstellingen van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid, een integrerend bestanddeel uitmaken
van de steunregelingen ; dat zij een eigen doel hebben dat
de strafrechtelijke beoordeling van de gedragingen van de
betrokken marktdeelnemers door de bevoegde autoriteiten

Overwegende dat voor de wijze waarop dit gedecentrali
seerde beheer wordt uitgevoerd en waarop de controles
geschieden, gedetailleerde bepalingen gelden, die naar

gelang van het betrokken communautaire beleidsgebied
verschillen ; dat het evenwel van belang is de fraude waar
door de financiële belangen van de Gemeenschappen
worden geschaad, op alle beleidsgebieden te bestrijden ;
Overwegende dat voor een doeltreffende bestrijding van
deze fraude een gemeenschappelijk juridisch kader voor
alle communautaire beleidsgebieden dient te worden
geschapen ;

Overwegende dat de gedragingen die als onregelmatig
heden worden aangemerkt, evenals de administratieve
maatregelen en sanctie die erop van toepassing zijn, over
(') PB nr. C 21 6 van 6. 8. 1994, blz. 11 .

(2) PB nr. C 89 van 10. 4. 1995, blz. 83. Advies van 30 november
1995 (nog niet in het Publikatieblad verschenen).

van de Lid-Staten onverlet laat ; dat hun doeltreffendheid

moet worden verzekerd door de onmiddellijke rechts
kracht van de communautaire norm en door de volledige
toepassing van alle communautaire maatregelen wanneer
dat doel niet door de aanneming van conservatoire maat
regelen kon worden bereikt ;
Overwegende dat op grond van het algemene billijkheids
vereiste en van het evenredigheidsbeginsel, alsmede in het
licht van het „ne bis in idem" -beginsel, onder eerbiedi
ging van het acquis communautaire en van de voor
schriften van de specifieke communautaire regelingen die
bij de inwerkingtreding van deze verordening bestaan,
voorzien moet worden in passende bepalingen om een
cumulatie van communautaire financiële sancties en
nationale strafsancties ter zake van dezelfde feiten en

dezelfde persoon te voorkomen ;
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Overwegende dat voor de toepassing van deze verordening
een strafprocedure als afgesloten kan worden beschouwd
wanneer de bevoegde nationale instantie en de betrok
kene een transactie hebben aangegaan ;

Overwegende dat deze verordening van toepassing is
onverminderd de toepassing van het strafrecht van de
Lid-staten ;

Overwegende dat de Commissie en de Lid-Staten inge
volge het Gemeenschapsrecht verplicht zijn te
controleren of de begrotingsmiddelen van de Gemeen
schappen voor de vastgestelde doelen worden gebruikt ;
dat gemeenschappelijke regels ter aanvulling van de
bestaande regelgeving moeten worden vastgesteld ;

Overwegende dat in de Verdragen niet in de specifieke
bevoegdheden is voorzien die nodig zijn voor het
aannemen van horizontale materiële bepalingen betref
fende de controles, maatregelen en sancties ter bescher
ming van de financiële belangen van de Gemeenschap
pen ; dat derhalve artikel 235 van het EG-Verdrag en
artikel 203 van het EGA-Verdrag dienen te worden toege
past ;

Overwegende dat op een later tijdstip aanvullende alge
mene bepalingen met betrekking tot de controles en
verificaties ter plaatse zullen worden aangenomen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :
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sing van het Gemeenschapsrecht nodig zijn. Zij moeten
doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn, teneinde een
adequate bescherming van de financiële belangen van de
Gemeenschappen te verzekeren.

2. Geen administratieve sanctie kan worden opgelegd
dan uit kracht van een aan de onregelmatigheid voorafge
gaan Gemeenschapsbesluit. Ingeval van latere wijziging
van de bepalingen van een Gemeenschapsbesluit waarin
administratieve sancties zijn vastgesteld, worden de
minder strenge bepalingen met terugwerkende kracht
toegepast.

3 . Het Gemeenschapsrecht bepaalt de aard en de
draagwijdte van de administratieve maatregelen en sanc
ties die voor een juiste toepassing van de betrokken rege
ling nodig zijn rekening houdend met de aard en de ernst
van de onregelmatigheid, het toegekende of ontvangen
voordeel evenals de mate van schuld.

4. Onder voorbehoud van het toepasselijke Gemeen
schapsrecht worden de procedures betreffende de toepas
sing van de communautaire controles, maatregelen en
sancties door het nationale recht van de Lid-Staten gere
geld.
Artikel 3

1 . De verjaringstermijn van de vervolging bedraagt vier
jaar vanaf de datum waarop de in artikel 1 , lid 1 , bedoelde
onregelmatigheid is begaan. De sectoriële regelingen
kunnen echter een kortere termijn bepalen, die niet
minder dan drie jaar mag bedragen.

TITEL I

Algemene beginselen
Artikel 1

1 . Met het oog op de bescherming van de financiële
belangen van de Europese Gemeenschappen wordt een
algemene regeling inzake homogene controles en admini
stratieve maatregelen en sancties met betrekking tot onre
gelmatigheden ten aanzien van het Gemeenschapsrecht
aangenomen .

2. Onder onregelmatigheid wordt elke inbreuk op het
Gemeenschapsrecht verstaan die bestaat in een handeling
of een nalaten van een marktdeelnemer waardoor de alge

mene begroting van de Gemeenschappen of de door de
Gemeenschappen beheerde begrotingen worden of
zouden kunnen worden benadeeld, hetzij door de vermin

dering of het achterwege blijven van ontvangsten uit de
eigen middelen, die rechtstreeks voor rekening van de
Gemeenschappen worden geïnd, hetzij door een onver
schuldigde uitgave.
Artikel 2

1.

Controles en administratieve maatregelen en sancties

worden ingesteld voor zover deze voor een juiste toepas

Voor voortdurende of voortgezette onregelmatigheden
gaat de verjaringstermijn in op de dag waarop de onregel

matigheid is geëindigd. Bij meerjarige programma's loopt
de verjaringstermijn in elk geval tot de dag waarop het
programma definitief wordt afgesloten.

De verjaring van de vervolging wordt gestuit door elke
onderzoekshandeling of daad van vervolging van de onre
gelmatigheid door de bevoegde autoriteit, mits deze de
betrokkene ter kennis is gebracht. Na de stuiting vangt
een nieuwe verjaringstermijn aan.
De verjaring treedt echter in ieder geval in na verloop van
een termijn die het dubbele bedraagt van de verjaringster
mijn indien de bevoegde autoriteit binnen deze termijn
geen sanctie heeft opgelegd, behoudens in geval van
schorsing van de administratieve procedure overeenkom
stig artikel 6, lid 1 .
2. Het recht tot uitvoering van het besluit waarbij een
administratieve sanctie wordt opgelegd, vervalt na drie
jaar. Deze termijn vangt aan op de dag waarop het besluit
definitief wordt.

De stuiting en de schorsing van deze termijn worden door
het toepasselijke nationale recht geregeld.
3 . Het staat de Lid-Staten vrij langere termijnen toe te
passen dan de in de leden 1 en 2 bepaalde.
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TITEL II

Nr. L 312/3

verschaffen van het bedrag van een ten onrechte vrijge
geven zekerheid ;

Administratieve maatregelen en sancties

g) andere — naar aard en draagwijdte gelijkwaardige —
sancties met een louter economisch karakter, als

bepaald in sectoriële regelingen die door de Raad
worden aangenomen op grond van de specifieke
behoeften van de sector en onder eerbiediging van de
door de Raad aan de Commissie verleende uitvoerings
bevoegdheden.

Artikel 4

1 . Iedere onregelmatigheid leidt in de regel tot ontne
ming van het wederrechtelijk verkregen voordeel :
— door de verplichting de verschuldigde bedragen te
betalen of de wederrechtelijk geïnde bedragen terug te
betalen ;

— door het volledige of gedeeltelijke verlies van de
zekerheid die is gesteld ter ondersteuning van het
verzoek om het toegekende voordeel of bij de inning
van het voorschot.

2. Onverminderd de op het tijdstip van inwerkingtre
ding van deze verordening bestaande sectoriële regelin
gen, kunnen andere onregelmatigheden slechts tot de in
lid 1 bedoelde sancties, die niet met een strafsanctie

kunnen worden gelijkgesteld, aanleiding geven, voor zover
deze sancties onvermijdelijk zijn om de juiste toepassing
van de regelgeving te waarborgen .

2. De toepassing van de in lid 1 bedoelde maatregelen
wordt beperkt tot de ontneming van het verkregen voor

Artikel 6

deel, vermeerderd met de rente — die forfaitair kan

worden vastgesteld — in geval van een daartoe strekkende
bepaling.
3 . Wanneer vaststaat dat handelingen tot doel hebben
om, door kunstmatig de voorwaarden te scheppen die
voor het verkrijgen ervan nodig zijn, een voordeel te
verkrijgen dat in strijd is met de doelstellingen van het ter
zake toepasselijke Gemeenschapsrecht, wordt, naar gelang
van het geval, dit voordeel niet toegekend of wordt het
ontnomen .

4.

De in dit artikel bedoelde maatregelen worden niet

als sancties beschouwd.

Artikel 5

1 . Opzettelijk of uit nalatigheid begane onregelmatig
heden kunnen tot de volgende administratieve sancties
leiden :

a) betaling van een administratieve boete ;

b) betaling van een bedrag dat groter is dan de weder
rechtelijk ontvangen of ontdoken bedragen, eventueel
vermeerderd met rente ; dit extra bedrag, dat wordt
vastgesteld op grond van een in de specifieke rege
lingen vast te stellen percentage, mag niet hoger liggen
dan het niveau dat strikt noodzakelijk is om er een
afschrikkend karakter aan te verlenen ;

c) volledige of gedeeltelijke intrekking van een bij de
communautaire regeling toegekend voordeel, ook al

1.

Onverminderd de communautaire administratieve

maatregelen en sancties die zijn vastgesteld op basis van
op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening
bestaande sectoriële regelingen, kan de oplegging van
financiële sancties, zoals administratieve boetes, bij besluit
van de bevoegde autoriteit worden geschorst, indien tegen
de betrokkene ter zake van dezelfde feiten een strafproce
dure is ingesteld. De schorsing van de administratieve
procedure heeft schorsing van de in artikel 3 bedoelde
verjaringstermijn tot gevolg.

2. Indien de strafprocedure niet wordt voortgezet,
wordt de geschorste administratieve procedure hervat.
3. Wanneer de strafprocedure is beëindigd, wordt de
geschorste administratieve procedure hervat voor zover de
algemene rechtsbeginselen zich daar niet tegen verzetten .
4. Indien de administratieve procedure wordt hervat,
ziet de administratieve autoriteit erop toe dat de opge
legde sanctie ten minste gelijkwaardig is met de sanctie
waarin de communautaire regeling voorziet, waarbij reke
ning kan worden gehouden met alle door de rechterlijke
instanties ter zake van dezelfde feiten

aan

dezelfde

persoon opgelegde sancties.

5. De leden 1 tot en met 4 gelden niet voor financiële
sancties die een integrerend bestanddeel uitmaken van
steunregelingen en kunnen onafhankelijk van eventuele
strafsancties worden toegepast, indien en voor zover ze
niet met deze sancties kunnen worden gelijkgesteld.

heeft de betrokkene dit voordeel slechts ten dele

wederrechtelijk genoten ;

d) uitsluiting of intrekking van het voordeel voor een
periode die volgt op die waarin de onregelmatigheid
heeft plaatsgevonden ;
e) tijdelijke intrekking van een voor deelneming aan een
communautaire steunregeling nodige goedkeuring of
erkenning ;

f) het verlies van een zekerheid of borgsom die is gesteld
ter waarborging van de naleving van de voorwaarden
waarin een regeling voorziet of het opnieuw

Artikel 7

Communautaire administratieve maatregelen en sancties
kunnen worden opgelegd aan de in artikel 1 bedoelde
marktdeelnemers — natuurlijke personen, rechtspersonen
of andere eenheden die naar nationaal recht als rechtssub

ject worden aangemerkt — die de onregelmatigheid
hebben begaan. Zij kunnen ook worden opgelegd aan de
personen die aan het begaan van de onregelmatigheid
hebben deelgenomen, alsmede aan de personen die voor
de onregelmatigheid aansprakelijk kunnen worden gesteld
of die het begaan ervan hadden moeten voorkomen.

Nr. L 312/4
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TITEL III

lingen verrichte controles en onverminderd de overeen

Controles

komstig de bepalingen van het EG-Verdrag, met name
artikel 188 C, door de Gemeenschapsinstellingen
verrichte controles, laat de Commissie onder eigen verant

Artikel 8

1 . De Lid-Staten nemen overeenkomstig hun nationale
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen de nodige
maatregelen om zich te vergewissen van de regelmatig
heid en het bestaan van de verrichtingen die de financiële
belangen van de Gemeenschappen raken.
2. De controlemaatregelen zijn aangepast aan het
specifieke karakter van elke sector en zijn evenredig aan
het nagestreefde doel. Rekening wordt gehouden met de
bestaande administratieve praktijken en structuren in de
Lid-Staten en de maatregelen worden zodanig bepaald dat
zij geen overmatige economische lasten en administra
tieve kosten veroorzaken.

De aard, de frequentie en de wijze van uitvoering van de
controles en verificaties ter plaatse door de Lid-Staten
worden, waar nodig, vastgesteld in sectoriële regelingen
teneinde een eenvormige en doeltreffende toepassing van
de betrokken regelingen te verzekeren en met name onre
gelmatigheden te voorkomen en op te sporen.
3. De sectoriële regelingen bevatten de nodige bepa
lingen om door de onderlinge aanpassing van de proce
dures en de controlemethoden te zorgen voor een gelijk
waardige controle.

woordelijkheid nagaan :
a) of de administratieve praktijken met de communau
taire voorschriften in overeenstemming zijn ;
b) of de nodige bewijsstukken beschikbaar zijn en of deze
overeenkomen met de in artikel 1 bedoelde ontvang
sten en uitgaven van de Gemeenschappen ;

c) hoe deze financiële verrichtingen worden uitgevoerd
en geverifieerd.

Zij kan bovendien onder de bij de sectoriële rege
lingen bepaalde voorwaarden controles en verificaties ter
plaatse verrichten.
2.

Voordat zij deze controles en verificaties verricht, brengt
de Commissie in overeenstemming met de geldende
regeling de betrokken Lid-Staat op de hoogte van dit
voornemen teneinde alle noodzakelijke hulp te verkrijgen.
Artikel 10

Aanvullende algemene bepalingen betreffende de
controles en verificaties ter plaatse worden op een later
tijdstip aangenomen volgens de procedures van
artikel 235 van het EG-Verdrag en artikel 203 van het
EGA-Verdrag.
Artikel 11

Artikel 9
1.

Onverminderd de door de Lid-Staten overeenkom

stig hun nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepa

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

tieblad van de Europese Gemeenschappen.

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

Gedaan te Brussel, 18 december 1995.
Voor de Raad
De Voorzitter

J. BORRELL FONTELLES
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VERORDENING (EG) Nr. 2989/95 VAN DE RAAD
van 19 december 1995

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1765/92 tot instelling van een
steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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

geteeld ; dat deze teelt, die in sommige regio s goed is
ingeburgerd, een belangrijke tak van de graanproduktie in
de betrokken regio is ; dat het derhalve wenselijk is deze
teelt in stand te houden door het betalen van een toeslag,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement ('),
Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 1 765/92 (2) is
bepaald dat, om de produktie van akkerbouwgewassen te
beperken tot een niveau dat overeenstemt met de afzet
mogelijkheden voor die gewassen, de producenten die
onder de algemene compensatieregeling vallen een bijko
mende braaklegging, met inachtneming van een verplicht
basispercentage, moeten toepassen ;
Overwegende dat het vrijwillig uit produktie nemen van
grond bovenop de braakleggingsverplichting bijdraagt tot
de beheersing van de akkerbouwproduktie ; dat het vrij
willig uit produktie genomen areaal evenwel niet leidt tot
een even grote produktievermindering als wordt
verkregen met de verplichte braaklegging ; dat daarmee
dan ook rekening moet worden gehouden door voor de
berekening van de bijkomende braaklegging slechts een
deel van de vrijwillig braakgelegde oppervlakte in minde
ring te brengen ;
Overwegende dat in de formulieren voor de steunaanvraag
niet altijd een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen
vrijwillige en verplichte braaklegging ; dat de Lid-staten
de nodige maatregelen moeten treffen om gegevens te
verkrijgen betreffende de vrijwillig braakgelegde opper
vlakte ; dat de nodige tijd moet worden gelaten voor het
uitvoeren van deze aanpassing ;

Overwegende dat door uitzonderlijke klimatologische
omstandigheden het gemiddeld rendement kan afnemen
en het basisareaal kan worden overschreden ; dat in deze

omstandigheden de betrokken regio's geheel of gedeelte
lijk dienen te worden uitgezonderd van de bijkomende
braaklegging ;

Overwegende dat de huidige situatie op de markt voor
akkerbouwgewassen zodanig is dat een overschrijding van
minder dan 1 % van het regionale basisareaal als te
verwaarlozen kan worden beschouwd ; dat in dat geval de
in artikel 2, lid 6, tweede streepje, van Verordening (EEG)
nr. 1765/92 bedoelde strafmaatregel niet moet worden
toegepast ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1765/92 derhalve
dient te worden gewijzigd ;

Overwegende dat in Oostenrijk vóór de toetreding op

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1765/92 wordt als volgt gewijzigd :
1 . artikel 2, lid 6, wordt vervangen door de volgende
tekst :

„6.

In het geval van een regionaal basisareaal en

indien het totaal van de individuele arealen waarvoor

een beroep op steun wordt gedaan krachtens de rege
ling van producenten van akkerbouwgewassen, met

inbegrip van de in het kader van deze regeling uit de
produktie genomen arealen, en voor de arealen die
worden meegerekend als uit produktie genomen uit
hoofde van artikel 7, lid 2, en krachtens de braakleg
gingsregeling overeenkomstig Verordening (EEG)
nr. 2328/91 van de Raad van 15 juli 1991 betreffende
de verbetering van de doeltreffendheid van de land
bouwstructuur (*), groter is dan het regionale basisare
aal, geldt daarvoor in de betrokken regio het volgende :
— gedurende hetzelfde verkoopseizoen wordt het
areaal dat per producent voor steun in aanmerking
komt proportioneel gewijzigd voor alle soorten
steun krachtens deze titel ;

— in het volgende verkoopseizoen zijn producenten
die onder de algemene regeling vallen, verplicht
zonder compensatie een bijkomend gedeelte van
hun grond uit de produktie te nemen. Het percen
tage voor het bijkomende uit de produktie te
nemen gedeelte is gelijk aan het percentage
waarmee de regionale basis is overschreden, waarbij
85 % van de overeenkomstig artikel 7, lid 6, vrij
willig uit produktie genomen oppervlakten wordt
afgetrokken. Dit percentage wordt toegevoegd aan
het in artikel 7 genoemde vereiste van uit de
produktie nemen.

Indien bijzondere klimatologische omstandigheden
de produktie van het verkoopseizoen waarin een
overschrijding is vastgesteld hebben beïnvloed en

betrekkelijk geringe oppervlakten durum tarwe werd

daardoor het gemiddeld rendement beduidend
lager is uitgekomen dan normaal en de betrokken

(■) PB nr. C 308 van 20. 11 . 1995.
(2) PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 12. Verordening laatstelijk

overschrijding is veroorzaakt, kan de Commissie
overeenkomstig artikel 23 van Verordening (EEG)
nr. 1766/92 de betrokken regio's geheel of gedeel
telijk uitzonderen van de bijkomende braaklegging.

gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1460/95 (PB nr. L 144 van
28 . 6. 1995, blz. 1 ).
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Indien de overschrijding van het regionale basis
areaal leidt tot een percentage buitengewone braak
legging voor de oogst van 1996 dat lager is dan
1 % , wordt deze buitengewone braaklegging niet
uitgevoerd.
De overeenkomstig het tweede streepje van de voor
gaande alinea bijkomend uit produktie genomen
gedeelten worden niet in aanmerking genomen voor
de toepassing van dit lid.

(*) PB nr. L 218 van 6. 8 . 1991 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2843/94 (PB
nr. L 302 van 25. 11 . 1994, blz. 1 ).".

2. aan artikel 4, lid 5, wordt de volgende alinea toege
voegd :
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„In Oostenrijk wordt de in de eerste alinea bedoelde

steun toegekend voor maximaal 5 000 ha, in regio's
waar deze produktie goed is ingeburgerd.".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 1 , lid 1 , is van toepassing op de vrijwillige braak
legging die in mindering wordt gebracht bij de bereke
ning van het percentage bijkomende oppervlakte die uit
produktie moet worden genomen in verband met de
vanaf het verkoopseizoen 1996/1997 ingediende compen
satieaanvragen. Indien een Lid-Staat aan de Commissie
gedetailleerde inlichtingen verstrekt over de voor de oogst
van 1995 vrijwillig braakgelegde oppervlakten, staat de
Commissie de genoemde Lid-Staat echter toe artikel 1 ,
lid 1 , één seizoen eerder toe te passen.

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

Gedaan te Brussel, 19 december 1995.
Voor de Raad
De Voorzitter
L. ATIENZA SERNA

23 . 12. 95
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Nr. L 312/7

VERORDENING (EG) Nr. 2990/95 VAN DE RAAD
van 18 december 1995

tot vaststelling van de compenserende steun in verband met aanzienlijke
verlagingen van de landbouwomrekeningskoersen vóór 1 juli 1996
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gezien het voorstel van de Commissie,

gegevens, het bedrag van de steun moet worden vastge
steld voor de Lid-Staten waarvoor daadwerkelijk een
aanzienlijke kans op verlaging van de landbouwomreke
ningskoers bestaat, zoals momenteel voor Finland en
Zweden het geval is,

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 9,
Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1 527/95 van de
Raad van 29 juni 1995 tot vaststelling van de compense
rende steun in verband met de verlaging van de land

bouwomrekeningskoersen voor bepaalde valuta's (2) de
bijzondere regels zijn vastgesteld die van 23 juni 1995 tot
1 januari 1996 van toepassing zijn voor de valuta's waar
voor de landbouwomrekeningskoers in die periode
aanzienlijk wordt verlaagd ; dat de landbouwomrekenings
koers van de Finse mark en de Zweedse kroon aanzienlijk

dreigt te worden verlaagd aangezien voor die valuta's
monetaire afwijkingen van meer dan 5 % zijn geconsta
teerd ; dat deze situatie kan leiden tot een aanzienlijke
verlaging van een landbouwomrekeningskoers na de in
Verordening (EG) nr. 1 527/95 bedoelde periode ;

Overwegende dat in artikel 9 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 is bepaald dat de Raad in geval van een
aanzienlijke revaluatie alle nodige maatregelen vaststelt,
hetgeen, in de eerste plaats in verband met de verplich
tingen op grond van de GATT-Overeen komst en de
begrotingsdiscipline, afwijkingen kan omvatten van de
bepalingen van genoemde verordening met betrekking tot
de steun en de afbraak van de monetaire afwijkingen,
maar niet mag leiden tot een verruiming van de fran
chise ; dat de in de artikelen 7 en 8 van genoemde veror
dening vastgestelde maatregelen derhalve niet zonder
meer kunnen worden toegepast ; dat op communautair
niveau maatregelen moeten worden genomen om distor
sies van monetaire oorsprong bij de tenuitvoerlegging van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid te voorkomen ;

Overwegende dat op basis van de momenteel beschikbare
gegevens niet kan worden vooruitgelopen op de situatie
na 30 juni 1996 ; dat het gerechtvaardigd zou zijn om in
de betrokken periode de bij Verordening (EG) nr. 1527/95

vastgestelde regels toe te passen in soortgelijke gevallen ;
dat de bedragen van de bij Verordening (EG) nr. 1 527/95
ingestelde steun moeten worden bepaald op basis van de
criteria die bij de vaststelling van die verordening zijn
aangehouden, inzonderheid in het licht van de meest
recente gegevens ; dat, op grond van de meest recente
(') PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 . Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 150/95 (PB nr. L 22 van
31 . 1 . 1995, blz. 1 ).

(J) PB nr. L 148 van 30. 6. 1995, blz. 1 .

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Deze verordening is van toepassing ingeval de land
bouwomrekeningskoersen vóór 30 juni 1996 aanzienlijk
worden verlaagd op grond van artikel 4 van Verordening
(EEG) nr. 3813/92.
Artikel 2

1.

Bij een verlaging van de landbouwomrekeningskoers

als bedoeld in artikel 1 kan de betrokken Lid-Staat, voor
zover voor die Lid-Staat in lid 2 een maximumsteunbe

drag is vastgesteld, aan de landbouwers compenserende
steun toekennen gedurende drie opeenvolgende periodes
van twaalf maanden, met ingang van de maand volgende
op die waarin de landbouwomrekeningskoers is verlaagd.
De compenserende steun mag niet worden toegekend in
de vorm van een aan de produktie gebonden bedrag,
tenzij aan de produktie in een bepaalde periode in het
verleden ; de steun mag niet gericht zijn op een bepaalde
produktie of een verplichting tot produktie na die
bepaalde periode inhouden.

2. Voor Zweden mag het totale bedrag van de compen
serende steun voor de eerste periode van twaalf maanden
niet meer bedragen dan 10,8 miljoen ecu, vermenigvul
digd met het percentage van de in artikel 1 bedoelde
verlaging van de landbouwomrekeningskoers, dat voor de
eerste aanzienlijke verlaging wordt verminderd met 1,564
punt als deze verlaging plaatsvindt vóór 13 januari 1996 of
met 1,043 punt als de verlaging later plaatsvindt.
Voor Finland mag het totale bedrag van de compense
rende steun voor de eerste periode van twaalf maanden
niet meer bedragen dan 14,6 miljoen ecu, vermenigvul
digd met het percentage van de in artikel 1 bedoelde
verlaging van de landbouwomrekeningskoers, dat voor de
eerste aanzienlijke verlaging wordt verminderd met 1,119
punt als deze verlaging plaatsvindt vóór 21 januari 1996 of
met 0,746 punt als de verlaging later plaatsvindt.
Het bedrag dat wordt toegekend voor de tweede en de
derde periode van twaalf maanden wordt ten opzichte van
het bedrag voor de voorafgaande periode verminderd met
ten minste een derde van het bedrag dat is toegekend
voor de eerste periode.
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3. De bijdrage van de Gemeenschap in de financiering
van de compenserende steun bedraagt 50 % van de
bedragen die kunnen worden toegekend.
Wat de financiering van het gemeenschappelijk land
bouwbeleid betreft, wordt deze bijdrage beschouwd als
een interventiemaatregel ter regulering van de landbouw
markten . Een Lid-Staat kan beslissen de steun niet te cofi
nancieren .

4. De Commissie stelt, volgens de procedure van
artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 3813/92, de bepa
lingen ter uitvoering van dit artikel vast, en met name de
voorwaarden voor de toekenning van de steun ingeval de
Lid-Staat niet deelneemt in de financiering ervan.

Artikel 3

1 . In het in artikel 1 bedoelde geval blijven de land
bouwomrekeningskoersen die op de datum van de
aanzienlijke verlaging op de in artikel 7 van Verordening
(EEG) nr. 3813/92 bedoelde bedragen van toepassing zijn,
ongewijzigd tot en met 1 januari 1999 .

23. 12. 95

2. De artikelen 7 en 8 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 zijn niet van toepassing voor de in artikel 1
van deze verordening bedoelde verlagingen van de land
bouwomrekeningskoersen.
Artikel 4

Vóór het einde van de derde periode waarin de compen
serende steun wordt toegekend, onderzoekt de Commissie
het effect van de in artikel 1 bedoelde verlaging van de
landbouwomrekeningskoers op het landbouwinkomen .
Als wordt geconstateerd dat de inkomensverliezen nog
kunnen voortduren, kan de Commissie, volgens de proce
dure van artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 3813/92,
de in artikel 2 bedoelde mogelijkheid tot toekenning van
compenserende steun verlengen voor ten hoogste twee
bijkomende periodes van twaalf maanden en voor een
totaalbedrag dat per periode ten hoogste gelijk is aan het
bedrag dat is toegekend tijdens de derde periode.
Artikel 5

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

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

Gedaan te Brussel, 18 december 1995.
Voor de Raad
De Voorzitter
L. ATIENZA SERNA

23. 12. 95
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Nr. L 312/9

VERORDENING (EG) Nr. 2991/95 VAN DE COMMISSIE
van 19 december 1995

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 334/93 tot vaststelling van
uitvoeringsbepalingen betreffende het gebruik van uit produktie genomen grond
voor de produktie van grondstoffen voor de vervaardiging, in de Gemeenschap,
van niet specifiek voor voeding of vervoedering bestemde produkten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende dat in sommige taalversies fouten zijn
geslopen ; dat die taalversies bijgevolg dienen te worden
gecorrigeerd ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1765/92 van de Raad van
30 juni 1992 tot instelling van een steunregeling voor
producenten van bepaalde akkerbouwgewassen ('), laatste
lijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2800/95 (2), en met
name op artikel 12,
Overwegende dat het blijkens de ervaring meer passend
zou zijn om voor de gevallen waarin een inzamelaar die
een zekerheid heeft gesteld, de grondstof vervolgens op
grond van een contract aan een eerste verwerker levert, de
mogelijkheid te openen dat de zekerheid wordt vrijge
geven als de eerste verwerker een gelijkwaardige zekerheid

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Gezamenlijk Comité van beheer voor granen, oliën en
vetten, gedroogde voedergewassen en suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 334/93 wordt als volgt gewijzigd :
1 . Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd :

bij zijn bevoegde autoriteit heeft gesteld, aangezien de
grondstof door de eerste verwerker — en niet door de
inzamelaar — tot het betrokken eindprodukt zal worden

— in lid 1 , eerste zin, wordt „bijlage II" vervangen
door „bijlage III" ;

verwerkt ;

— aan het eind van de eerste alinea van lid 3 wordt

„bijlage II" vervangen door „bijlage III".

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1870/95 van de
Commissie (3) tot wijziging van Verordening (EEG) nr.
334/93 (4) bepaalde uitvoeringsbepalingen betreffende het
gebruik van uit produktie genomen grond voor niet
voedingsdoeleinden zijn gewijzigd ; dat die wijzigingsver
ordening op 5 augustus 1995 in werking is getreden ; dat
het evenwel dienstig is de bepalingen ervan toe te passen
voor alle contracten die voor de oogst 1996 en de daarop
volgende oogsten zijn gesloten ; dat voor de contracten
die vóór de inwerkingtreding van die wijzigingsverorde
ning zijn gesloten, alleen die bepalingen behoren te
gelden die de partijen bij die contracten niet benadelen ;
dat het met het oog op de administratieve controle nood
zakelijk is dat de hele zekerheid uiterlijk op 15 april 1996
wordt gesteld, ongeacht of de voor de oogst 1996 gesloten
contracten vóór dan wel na de inwerkingtreding van die
wijzigingsverordening zijn gesloten ;

Overwegende dat voor sommige grondstoffen die niet
voor voeding of vervoedering kunnen worden gebruikt,
vereenvoudigde controles dienen te gelden ;

2. In artikel 8, lid 4 :

— wordt punt a) vervangen door :
„a) De inzamelaar dan wel de eerste verwerker die

de grondstof van de aanvrager heeft ontvangen,
stelt zijn bevoegde autoriteit in kennis van de
ontvangen hoeveelheid grondstof, met vermel
ding van soort en ras alsmede van de naam en
het adres van de contractsluitende partij die de
grondstof heeft geleverd, en van de plaats van
levering, een en ander binnen een zodanige,
door de Lid-Staten vast te stellen, termijn dat
de compensatie binnen de in artikel 10 van
Verordening (EEG) nr. 1765/92 bedoelde
periode kan worden betaald." ;
— wordt aan punt b) de volgende tekst toegevoegd :
„De eerste verwerker stelt op zijn beurt binnen 40
werkdagen na de datum waarop hij de grondstof

heeft ontvangen, zijn bevoegde autoriteit in kennis
van de naam en het adres van de inzamelaar die de

grondstof heeft geleverd, van de hoeveelheid en het

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 334/93 derhalve

type ontvangen grondstof en van de leveringsda

moet worden gewijzigd ;

tum .".

O
P)
O
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

181 van 1 . 7. 1992, blz. 12.
291 van 6. 12. 1995, blz. 1 .
179 van 29. 7. 1995, blz. 40.
38 van 16. 2. 1993, blz. 12.

3. Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd :
— aan het eind van lid 1 wordt de volgende tekst
toegevoegd :

Nr. L 312/ 10

NL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

„Indien echter voor contracten die vóór 5 augustus
1995 uit hoofde van de oogst 1995 zijn gesloten, de
inzamelaar of de eerste verwerker, al naar het geval,

binnen 20 werkdagen na de ondertekening van het
contract ten minste de helft van de zekerheid bij
de bevoegde autoriteit heeft gesteld of heeft
moeten stellen, stelt die partij het saldo van de
zekerheid binnen 20 werkdagen na de ontvangst
van de onder het contract vallende grondstof dan
wel, indien deze termijn reeds is verstreken, binnen
20 werkdagen na de inwerkingtreding van Verorde
ning (EG) nr. 2991 /95 van de Commissie (*).
O PB nr. L 312 van 23. 12. 1 995, blz. 9." ;
— aan het eind van lid 2 wordt de volgende tekst
toegevoegd :

uit hoofde van de oogst 1995 zijn gesloten, kunnen de
Lid-Staten evenwel sommige of alle bepalingen van die
wijzigingen slechts toepassen voor zover die bepa
lingen de partijen bij die contracten niet benadelen ".

6. In bijlage I wordt „GN-code 0602 99 59 | Andere
planten voor de open grond (b.v. Kenaf hibiscus
cannabinus en chenopodium)" vervangen door „GN

code ex 0602 99 59 | Andere planten voor de open
grond (b.v. Kenaf hibiscus cannabinus en cheno
podium) met uitzondering van Euphorbia lathyris,
Calendula officinalis, Sylibum marianum en Isatis tinc
toria".

7. Aan bijlage II wordt het volgende toegevoegd :

„GN-code ex 0602 99 59 | Euphorbia lathyris, Calen
dula officinalis, Sylibum marianum en Isatis tinctoria".

„Onverminderd de eerste alinea wordt in de

gevallén waarin de inzamelaar de zekerheid stelt,
die zekerheid vrijgegeven nadat de betrokken
grondstof aan de eerste verwerker is geleverd, op
voorwaarde dat de bevoegde autoriteit van de inza
melaar beschikt over het bewijs dat de eerste
verwerker een gelijkwaardige zekerheid bij zijn
bevoegde autoriteit heeft gesteld.".
4. Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd :
— in lid 2 wordt de tweede zin vervangen door :
„De verwerking tot een of meer van de in bijlage
III vermelde eindprodukten moet plaatsvinden
uiterlijk op 31 juli van het tweede jaar na het jaar
waarin de aanvrager de grondstof aan de inzamelaar
of de eerste verwerker heeft geleverd." ;
— in lid 2 wordt aan het eind van de eerste alinea de

volgende tekst toegevoegd :
„Voor de contracten die vóór 5 augustus 1995 zijn
gesloten, moet deze verwerking evenwel plaats
vinden binnen ten hoogste drie jaar te rekenen
vanaf de datum waarop de grondstof aan de eerste
verwerker is geleverd.";
— in lid 6 wordt in de eerste en in de laatste zin „bij

lage IF telkens vervangen door „bijlage III".
5. Het volgende artikel 25 wordt toegevoegd :
„Artikel 25
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Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 334/93 wordt als volgt gewijzigd :
1 . In artikel 6, lid 1 , onder c), van de Duitse versie wordt
„Flurstücksnummer" vervangen door „Flachenidentifi
zierung".
2. In artikel 8, lid 5, van de Duitse versie wordt de laatste

zin van de eerste alinea geschrapt.
3. Aan het eind van artikel 9, lid 2, van de Duitse versie

wordt de volgende tekst toegevoegd :
„Indien het contract is gewijzigd of geannuleerd
voordat de aanvrager een steunaanvraag „oppervlakte"
heeft ingediend of indien is voldaan aan de in artikel
7, lid 2, bepaalde voorwaarden, wordt de gestelde
zekerheid naar evenredigheid van de vermindering van
de oppervlakte verlaagd ".
4. In de Zweedse versie wordt artikel 21 vervangen door :
„Artikel 21
Grondstoffen die worden verbouwd op braakgelegde
grond waarvoor de compensatie wordt betaald en uit
dergelijke grondstoffen verkregen produkten, komen
niet in aanmerking voor maatregelen die worden gefi
nancierd door het Europees Oriëntatie- en Garantie
fonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, en
evenmin voor communautaire steun als bedoeld in de

Verordeningen (EEG) nr. 2078/92 en (EEG) nr. 2080/
92 ".

Tenzij in deze verordening anders is bepaald, zijn de

wijzigingen die bij Verordening (EG) nr. 1870/95 in
deze verordening zijn aangebracht, van toepassing voor
alle contracten die voor de oogst 1996 en de daarop
volgende oogsten zijn gesloten. Voor de contracten die

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag

volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.

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

Gedaan te Brussel, 19 december 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

23. 12. 95
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Nr. L 312/11

VERORDENING (EG) Nr. 2992/95 VAN DE COMMISSIE
van 19 december 1995

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1863/90 houdende uitvoeringsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 4045/89 van de Raad inzake de door de Lid-Staten uit
te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling
van de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de
Landbouw en houdende intrekking van Richtlijn 77 /435/EEG
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

2. Voor artikel 2 wordt de volgende tekst ingevoegd :

GEMEENSCHAPPEN,
„TITEL I

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 4045/89 van de Raad van
21 december 1989 inzake de door de Lid-Staten uit te

voeren controles op de verrichtingen in het kader van de
financieringsregeling van de afdeling Garantie van het

Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw
en houdende intrekking van Richtlijn 77/435/EEG ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3235/94 (2),
en met name op artikel 19,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 4045/89 de Lid
Staten ertoe verplicht een uitvoerig jaarlijks verslag over
de toepassing van die verordening, een jaarlijks controle
programma en een lijst van de in een derde land geves
tigde ondernemingen waarvoor bedragen zijn of hadden
moeten worden betaald en/of ontvangen, bij de
Commissie in te dienen, alsmede een lijst van de onder
nemingen die in een andere Lid-Staat zijn gevestigd dan
die waar bedragen zijn of hadden moeten worden betaald
en/of ontvangen, aan de betrokken Lid-Staten en aan de
Commissie te doen toekomen ;

Overwegende dat een standaardisering van de vorm en
inhoud van dergelijke mededelingen het gebruik ervan
zou vergemakkelijken en tot een uniforme aanpak zou
leiden ;

Overwegende dat derhalve uitvoeringsbepalingen met
betrekking tot de vorm en inhoud van die mededelingen
dienen te worden vastgesteld ;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1863/90 van de
Commissie (3) bijgevolg moet worden gewijzigd ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

De financieringsregeling van de Gemeenschap".
3. Na artikel 4 wordt volgende tekst ingevoegd :
„TITEL II

Inhoud van de documenten

Artikel 4 bis

1 . Het in artikel 9, lid 1 , van Verordening (EEG) nr.
4045/89 bedoelde jaarlijkse verslag bevat uitvoerige
informatie over ten minste elk van de in bijlage II van
deze verordening vermelde aspecten van de toepassing
van Verordening (EEG) nr. 4045/89 ; deze informatie
wordt opgenomen in duidelijk aangegeven hoofd
stukken die van de vermelde titel zijn voorzien.

2. Het in artikel 10 van Verordening (EEG) nr.
4045/89 bedoelde jaarlijkse controleprogramma wordt
opgesteld volgens het in bijlage III opgenomen model.
3 . De in artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
4045/89 bedoelde lijst van ondernemingen wordt
opgesteld volgens het in bijlage IV opgenomen model.
4. De in artikel 7, lid 3, van Verordening (EEG) nr.
4045/89 bedoelde lijst van ondernemingen wordt
opgesteld volgens het in bijlage V opgenomen model.
5.

Een verzoek van een Lid-Staat om een onderne

ming in een andere Lid-Staat bij voorrang te controle
ren, zoals bedoeld in artikel 7, leden 2 en 4, van Veror

dening (EEG) nr. 4045/89, wordt opgesteld volgens het
in bijlage VI opgenomen model.
Artikel 4 ter

Comité van het Fonds,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 1863/90 wordt als volgt gewijzigd :
1 . Artikel 1 wordt vervangen door :

De krachtens artikel 4 bis te verstrekken gegevens
kunnen worden medegedeeld op papier of in de vorm
van een computerbestand in een tussen afzender en
ontvanger overeen te komen formaat ".

4. De bijlage wordt bijlage I genummerd en de bijlage A,
B, C, D en E bij deze verordening worden toegevoegd
als, respectievelijk, de bijlagen II tot en met VI.

„Artikel 1

Bij deze verordening worden uitvoeringsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 4045/89 vastgesteld.".
(') PB nr. L 388 van 30. 12. 1989, blz. 18 .
(2) PB nr. L 338 van 28. 12. 1994, blz. 16.

¥) PB nr. L 170 van 3. 7. 1990, blz. 23.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag

volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.

Nr. L 312/12
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 december 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

23 . 12. 95
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BIJLAGE A
„ BIJLAGE II

Gegevens die moeten worden verstrekt in het jaarlijkse verslag dat de Lid-Staten krachtens artikel 9,
lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 4045/89 (hierna „de verordening" genoemd), indienen.
1 . Beheer van de verordening

Het beheer van de verordening, met inbegrip van de wijzigingen in de met de controles belaste
organisaties en in de met de voortgangscontrole op de uitvoering van de verordening belaste speci
fieke dienst zoals bedoeld in artikel 11 , alsmede in de bevoegdheden van die organisaties.
2. Wijzigingen in de wetgeving

Voor de toepassing van de verordening relevante wijzigingen in de nationale wetgeving die sinds
het vorige jaarlijkse verslag hebben plaatsgevonden.

3. Wijzigingen in het controleprogramma

Een beschrijving van de wijzigingen die in het krachtens artikel 10, lid 2, van de verordening bij
de Commissie ingediende controleprogramma zijn aangebracht sinds de datum waarop dat
programma is ingediend.

4. Uitvoering van het controleprogramma

De uitvoering van het controleprogramma met betrekking tot de periode die is geëindigd op 30
juni vóór de in artikel 9, lid 1 , van de verordening bedoelde uiterste datum voor indiening van dit
verslag, waarbij de volgende gegevens worden verstrekt, zowel in totaal als per controleorgaan
(indien door meer dan één orgaan controles in het kader van de verordening worden verricht) :
a)
b)
c)
d)
e)

het aantal verrichte controles,
het aantal nog in uitvoering zijnde controles,
het aantal voor de betrokken periode geplande, doch niet uitgevoerde controles,
de redenen waarom de onder c) bedoelde controles niet zijn uitgevoerd,
de uitsplitsing van de onder a), b) en c) bedoelde controles volgens de aard van de financiële
transacties (ontvangen of betaalde bedragen) en per maatregel,
f) enigerlei actie die eventueel is ondernomen als gevolg van de onder a) bedoelde controles
waarbij geen onregelmatigheden zijn ontdekt,
g) de resultaten van de controles die zijn uitgevoerd met betrekking tot de controleperiode die
voorafging aan die waarop dit verslag betrekking heeft, voor zover het gaat om resultaten die
nog niet beschikbaar waren toen het verslag over die controleperiode werd ingediend,
h) de moeilijkheden die bij de uitvoering van de onder a) en b) bedoelde controles zijn ondervon
den, en

i) een indicatie van de gemiddelde duur van de controles in mandagen, onder vermelding — voor
zover dit praktisch uitvoerbaar is — van de tijd die is besteed aan de planning, voorbereiding en
uitvoering van de controles en aan de rapportering erover.
5. Wederzijdse bijstandsverlening

Verzoeken in het kader van de wederzijdse bijstandsverlening die overeenkomstig artikel 7 van de
verordening zijn gedaan en ontvangen, met inbegrip van de resultaten van de overeenkomstig
artikel 7, leden 2 en 4, bij voorrang uitgevoerde controles en een samenvatting van de overeen
komstig artikel 7, leden 2 en 3, verstrekte en ontvangen lijsten.
6. Middelen

Bijzonderheden over de middelen die voor de uitvoering van de controles in het kader van de
verordening beschikbaar zijn, met inbegrip van :
a) de voor controles in het kader van de verordening toegewezen aantallen personeelsleden per
controleorgaan en, voor zover relevant, per regio, uitgedrukt in manjaren,
b) de opleiding van het bij controles in het kader van de verordening betrokken personeel, met
een indicatie van het deel van het onder a) genoemde personeel dat is opgeleid, en van de aard
van de betrokken opleiding, en
c) de computerfaciliteiten die ter beschikking van het bij de controles in het kader van de verorde
ning betrokken personeel staan.

Nr. L 312/ 13

Nr. L 312/ 14
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7. Moeilijkheden bij de toepassing van de verordening
De moeilijkheden die bij de toepassing van de verordening zijn ondervonden, en de genomen
maatregelen of de voorstellen voor de oplossing daarvan.

8 . Suggesties voor verbeteringen
In voorkomend geval, suggesties om verbetering te brengen in de toepassing van de verordening of
om de verordening zelf te verbeteren."

23 . 12. 95

(Artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 4045/89)

VOORGESTELD CONTROLEPROGRAMMA VOOR DE PERIODE

A (6) < 30 000 ecu

tenzij de door hen ontvangen bedragen verband hielden met een maatregel of maatregelen waarvoor is besloten tot de toepassing van selectietechnieken op basis van een risicioanalyse.
A (6) Ondernemingen in deze categorie behoeven slechts te worden gecontroleerd om speciale redenen die moeten worden vermeld op blad D van deze bijlage.

A (2) De ondernemingen in deze categorie die in de twee aan deze controleperiode voorafgaande controleperioden niet in het kader van deze verordening zijn gecontroleerd, moeten in ieder geval worden gecontroleerd,

A (5) Totaal aantal op basis
van een risicoanalyse

te controleren ondernemingen :

Europese Gemeenschappen

Opmerkingen over de in te vullen vakken :

A (4) Totaal aantal

3. Voorgesteld totaal aantal in

de volgende aantallen ondernemingen per categorie als hierboven aangegeven te controleren

300 000 ecu

A (3) Ten minste 300 000 en ten
hoogste 30 000 ecu

Totale aantallen waarvan de ontvangsten of de betalingen of beide tezamen behoren tot de volgende categorieën :

de

A (2) Meer dan

van

Het ligt in de bedoelding in

A (1 ) Totaal aantal

in het kader van de financieringsregeling van de afdeling Garantie van het EOGFL bedragen heeft ontvangen of betaald, is als

Publikatieblad

volgt :

Het aantal ondernemingen dat in het begrotingsjaar

2. Voor maatregelen waarvoor een risicoanalyse niet het voornaamste selectiecriterium is :

x '/, =

NL

dat is

betalingen of beide te zamen hoger waren dan 1 00 000 ecu voor het EOGFL-begrotingsjaar

1 . Maatstaf voor de berekening van het minimumaantal ondernemingen dat moet worden gecontroleerd : niet minder dan de helft van het aantal ondernemingen waarvan de ontvangsten of de

BLAD A

„ BIJLAGE III

BIJLAGE B
23 . 12. 95
Nr. L 312/ 15

van het
EOGFL

of -post

artikel

B (1 )
Begrotings

BLAD B

aantal
controles

B (2)
Gepland

(ii)
Daardoor gecon
troleerde

uitgaven (ecu)

Aantal

onder

nemingen

(i)

EOGFL-begrotingsjaar . . .
hoger waren dan 300 000 ton

of beide te zamen in het

B (3)
Geplande controles
van ondernemingen
waarvan de ontvangsten
of de betalingen

nemingen

onder

uitgaven (ecu)

troleerde

(«)
Daardoor gecon

nemingen

Aantal
onder

uitgaven (ecu)

troleerde

B (7)

(ecu)

begrotingsjaar . .

(ecu)

van het
EOGFL

van het
EOGFL
in het
EOGFL

uitgaven per
begrotingslijn

Totale

totale uitgaven per
begrotingslijn

controleren

B (6)
In de periode ... te

NL

Aantal

(0
(")
Daardoor gecon

EOGFL-begrotingsjaar . . .
lager waren dan 30 000 ecu

EOGFL-begrotingsjaar . . .
binnen de categorie 30 000 0)

of beide te zamen in het

of beide te zamen in het

300 000 ecu vielen

B (5)
Geplande controles
van ondernemingen
waarvan de ontvangsten
of de betalingen

B (4)
Geplande controles van
ondernemingen waarvan de
ontvangsten of de betalingen

Alleen voor maatregelen
waarvoor geen risicoanalyse wordt toegepast

Indeling van de controles volgens de begrotingslijnen van het EOGFL-Garantie

(Artikel 10 van Verordening (EEG) Nr. 4045/89)

VOORGESTELD CONTROLEPROGRAMMA VOOR DE PERIODE

Nr. L 312/ 16
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(Artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 4045 /89)

VOORGESTELD CONTROLEPROGRAMMA VOOR DE PERIODE

Sector waarvoor de controle wordt voorgesteld
(dezelfde begrotingslijn van het EOGFL vermelden als in
kolom B ( 1 ) van blad B van deze bijlage)

Toelichting op de gehanteerde risico- en selectiecriteria (beknopte informatie verstrekken,
b.v. ontdekte onregelmatigheden of een ongewone stijging van de uitgaven)

Criteria voor de opstelling van het programma in de sector uitvoerrestituties en de andere sectoren waarvoor tot de toepassing van selectietechnieken op basis van een risicoanalyse is besloten, voor
zover die criteria verschillen van die welke zijn opgenomen in de op grond van artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4045/89 bij de Commissie ingediende voorstellen voor een risicoanalyse

BLAD C

23 . 12. 95
NI

Publikatieblad
van

de

Europese Gemeenschappen
Nr. L 312/ 17

(Artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 4045/89)

VOORGESTELD CONTROLEPROGRAMMA VOOR DE PERIODE

(dezelfde als in kolom B ( 1 ) van blad B)

Begrotingscode van het EOGFL

Voorgesteld aantal te controleren ondernemingen

lager waren dan 30 000 ecu

Speciale reden voor de controle

In voorkomend geval, voorgestelde controles van ondernemingen waarvan de ontvangsten of de betalingen of beide te zamen in het EOGFL-begrotingsjaar .

BLAD D
Nr. L 312/ 18
NL
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Controleorgaan
(uitsplitsing per regio en per kantoor)

BLAD E

Gepland aantal controles

(voor controleurs die slechts in deeltijd bij de controles in het kader van Verordening
(EEG) nr. 4045/89 worden betrokken, mag alleen het betrokken deel van hun arbeidsjaar worden meegerekend)"

besteed

Totaal aantal controleurjaren dat aan de controles in het kader van Verordening (EEG) nr. 4045/89 zal worden

(Artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 4045/89)

VOORGESTELD CONTROLEPROGRAMMA VOOR DE PERIODE

VO
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00
door de

onderneming

onderneming

afdeling G-3).

Commissie (Directoraat-general VI (Landbouw), afdeling G-3)."

D. Wordt na de verzending van deze lijst om een controle van een onderneming overeenkomstig artikel 7, lid 2, verzocht, dan moet toch een kopie van het volgens bijlage VI opgestelde verzoek worden bezorgd aan de

Europese Gemeenschappen

C. Zijn er voor uw land geen gevallen van ondernemingen die in een andere Lid-Staat zijn gevestigd, dan moet zulks worden meegedeeld aan alle andere Lid-Staten en aan de Commissie (Directoraat-generaal VI (Landbouw),

betrokken onderneming correct te identificeren .
B. Een kopie van deze lijst moet worden bezorgd aan de Commissie (Directoraat-generaal VI (Landbouw), afdeling G-3).

de

A. Is dit het geval, dan moet met gebruikmaking van het in bijlage V van deze verordening opgenomen model een specifiek verzoek worden ingediend dat alle nodige gegevens bevat om de ontvanger in staat te stellen de

bedrag is ontvangen

betaald of van wie een

(i)
aan de

4

Wordt verzocht om controle van de onderneming
overeenkomstig artikel 7, lid 2 ?
(zie opmerking A)

van

Opmerkingen

(ü)

van degene aan
wie een bedrag is

( 2)

Aard van de uitgave
(elke financiële transactie afzonderlijk omschrijven
aan de hand van de begrotingslijn van het
EOGFL en de aard van de transactie)

(3)
Bedrag (in nationale valuta) per afzonderlijke
financiële transactie waarbij gedurende het EOGFL
begrotingsjaar . . . een bedrag is betaald

Publikatieblad

is gevestigd

in de
Lid-Staat
waar deze

van de onderneming

Naam en adres

Datum van verzending van deze lijst

NL

O)

Lid-Staat waar de onderneming is gevestigd :

Lid-Staat waar het bedrag is betaald of ontvangen :

(Artikel 7 , leden 1 en 2, van Verordening ( EEG) nr. 4045/89)

WORDEN BETAALD OF ONTVANGEN

LIJST VAN DE ONDERNEMINGEN DIE ZIJN GEVESTIGD IN EEN ANDERE LID-STAAT DAN DIE WAAR HET BETROKKEN BEDRAG IS OF HAD MOETEN

„ BIJLAGE IV

BIJLAGE C
Nr. L 312/20
23 . 12. 95

0)

(«)
door de

onderneming

(i)
aan de

onderneming

de risicoanalyse, enz.)

de

Europese Gemeenschappen

Zijn er voor uw land geen gevallen van ondernemingen die in een derde land zijn gevestigd, dan moet dit duidelijk worden vermeld in deze bijlage, die vervolgens moet worden bezorgd aan de Commissie (Directoraat
generaal VI (Landbouw), afdeling G-3)."

een bedrag is betaald
of van wie een bedrag
is ontvangen

(4)

Aanvullende toelichtingen
(b.v . eventuele moeilijkheden bij de controle,
een vermoeden van een onregelmatigheid,

van

Opmerking

(»)

van degene aan wie

(2)

Aard van de uitgave
(elke financiële transactie afzonderlijk omschrijven
aan de hand van de begrotingslijn van het
EOGFL en de aard van de transactie)

(3)
Bedrag (in nationale valuta) per afzonderlijke
financiële transactie waarbij gedurende het
EOGFL-begrotingsjaar . . . een bedrag is betaald

Publikatieblad

is gevestigd

in het
derde land
waar deze

van de onderneming

Naam en adres

Datum van verzending van deze lijst

NL

(1 )

Derde land waar de onderneming is gevestigd :

Lid-Staat waar het bedrag is betaald of ontvangen :

(Artikel 7, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 4045/89)

WORDEN BETAALD OF ONTVANGEN

LIJST VAN DE IN EEN DERDE LAND GEVESTIGDE ONDERNEMINGEN WAARVOOR HET BETROKKEN BEDRAG IN EEN LID-STAAT IS OF HAD MOETEN

„BIJLAGE V

BIJLAGE D
23 . 12. 95
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Nr. L 312/22
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BIJLAGE E
„ BIJLAGE VI
VERZOEK EEN CONTROLE TE VERRICHTEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7, LID 2 OF
LID 4, VAN VERORDENING ( EEG) Nr. 4045/89

(De van een asterisk voorziene gegevens moeten altijd worden verstrekt ; de overige gegevens
moeten worden verstrekt voor zover dat relevant is.)

Dit verzoek is gebaseerd op :

— artikel 7, lid 2
— artikel 7, lid 4

A. Q
(*)
(*)
(*)

1.
2.
3.
4.

Lid-Staat die het verzoek doet :
Naam van de specifieke dienst :
Adres :
Telefoonnummer :

5. Faxnummer :
6. Telexnummer :

7. Verantwoordelijke functionaris :
8 . Naam van de met de controle belaste instantie :
9 . Adres :

10 . Telefoonnummer :
1 1 . Faxnummer :
12. Telexnummer :

13. Verantwoordelijke functionaris :

B. (*) 1 . Lid-Staat waaraan het verzoek is gericht :
(*) 2. Instantie :
C. (*) 1 . Datum van het verzoek :
(*) 2. Controleprogramma :

D. Gegevens over de begunstigde
(*) 1 . Naam :
a) in de Lid-Staat die het verzoek doet

b) in de Lid-Staat waaraan het verzoek is gericht
f) 2. Referentienummer :
(*) 3. Adres :
a) in de Lid-Staat die het verzoekt doet

b) in de Lid-Staat waaraan het verzoek is gericht
E. Alleen voor verzoeken op grond van artikel 7, lid 2
Gegevens over de financiële transactie

(*) 1 . Met de uitvoering van de transactie belast orgaan (betaal
orgaan) :

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Referentienummer van de transactie :
Aard van de transactie :
Bedrag (valuta specificeren) :
Datum van de boeking :
Datum van de transactie :
Begrotingscode van het EOGFL (hoofdstuk — artikel —
post — lijn) :

(*) 8 . Verkoopseizoen of periode waarop de transactie betrek
king heeft :

(*) 9. Als

rechtsgrond

EG-verordening :

voor

de

transactie

gebruikte

23 . 12. 95
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F. Bijzonderheden over de verrichting :
1 . Nummer van de aangifte (ten uitvoer) of de aanvraag :
2. Contract :
— nummer

— datum

— hoeveelheid
— waarde

3. Factuur :
— nummer

— datum

— hoeveelheid
— waarde

4. Datum van aanvaarding van de aangifte :

5. Kantoor van machtiging :

6. Nummer van het certificaat of de vergunning :
7. Datum van het certificaat of de vergunning :
Voor opslagregelingen
8. Nummer van de inschrijving :
9. Datum van de inschrijving :

1 0. Prijs per eenheid :
11 . Datum van de inslag :

12. Datum van de uitslag :

1 3. Verbetering of achteruitgang van de kwaliteit :
Voor uitvoerrestituties

14. Nummer van de aanvraag (indien verschillend van het
nummer van de aangifte ten uitvoer) :
15. Douanekantoor waar het produkt onder douanecontrole is
geplaatst :
1 6. Datum van de douanecontrole :

1 7. Vooruitbetaling (code) :

18. Code van de uitvoerrestitutie (elf cijfers):
19. Code van de bestemming :
20. Vooraf vastgesteld bedrag :
— in ecu

— in nationale valuta

21 . Datum van de vaststelling vooraf :
G. Risicoanalyse

(*) 1 . Beoordeling van het risico :
hoog
middelmatig
laag

(*) 2. Motivering van de beoordeling van het risico :
(Zo nodig een apart blad gebruiken)

Nr. L 312/23
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| NL I

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

H. Omvang en doel van de controle
1 . Voorgestelde omvang :

2. Doeleinden en technische bijzonderheden ter staving daar
van :

(Zo nodig een apart blad gebruiken)

I. 0 Lijst van de verstrekte bewijsstukken
(Zo nodig een apart blad gebruiken)
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Nr. L 312/25

VERORDENING (EG) Nr. 2993/95 VAN DE COMMISSIE
van 19 december 1995

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1518/95 tot vaststelling van
uitvoeringsbepalingen van de Verordeningen (EEG) nr. 1418 /76 en (EEG) nr.
1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoer- en uitvoerregeling voor
verwerkte produkten op basis van granen en rijst en tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1162/95 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake
het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
3 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1863/95 (2), en met name op de arti
kelen 11 , 13 en 16,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1518/95 van de
Commissie (3) de uitvoeringsbepalingen van Verorde
ningen (EEG) nr. 1418/76 van de Raad (4), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1530/95 (*), en (EEG)
nr. 1766/92 ten aanzien van de invoer- en uitvoerregeling
voor verwerkte produkten op basis van rijst, respectievelijk
granen zijn vastgesteld ;

Overwegende dat met ingang van 1 januari 1996 Verorde
ning (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met
betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur f) en
het gemeenschappelijk douanetarief bij Verordening (EG)
nr. 2448/95 van de Commissie (6) gewijzigd is, met name
ten aanzien van bepaalde graanprodukten van GN-code

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 1518/95 met
ingang van 1 januari 1996 aan deze wijzigingen moet
worden aangepast ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1518/95 wordt als
volgt gewijzigd :
1 . Produktcode 1104 22 10 100 wordt vervangen door
produktcode 1 104 22 20 100.
2. Produktcode 11042299100 en de daarbij behorende
gegevens worden geschrapt.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1996.

1104 :

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

Gedaan te Brussel, 19 december 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .

h) PB nr. L 179 van 29. 7. 1995, blz. 1 .

O
(«)
0
M
P)

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L

147
166
148
259
256

van
van
van
van
van

30. 6. 1995, blz. 55.
25. 6. 1976, blz. 1 .
30. 6. 1995, blz. 5.
30. 10. 1995, blz. 1 .
7. 9. 1987, blz. 1 .
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VERORDENING (EG) Nr. 2994/95 VAN DE COMMISSIE
van 19 december 1995

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de
landbouwproduktennomenclatuur voor de uitvoerrestituties
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen (l), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1 863/95 (2), en met name op artikel

(EG) nr. 2838/95 0, op basis van de gecombineerde
nomenclatuur een landbouwproduktennomenclatuur voor
de uitvoerrestituties is vastgesteld ; dat het dienstig is deze
nomenclatuur overeenkomstig bovengenoemde wijzi
gingen aan te passen ;

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

13,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2448/95 van de
Commissie van 10 oktober 1995 tot wijziging van bijlage
I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met
betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het
gemeenschappelijk douanetarief (3) met ingang van 1
januari 1996 wijzigingen zijn vastgesteld voor bepaalde
graanprodukten van GN-code 1104, zoals gepelde en
ontpunte haver ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 van
de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

In de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 wordt
sector 3 gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze
verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1996.

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

Gedaan te Brussel, 19 december 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .
O PB nr. L 179 van 29. 7. 1995, blz. 1 .

h) PB nr. L 259 van 30. 10. 1995, blz. 1 .
(«) PB nr. L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1 .

O PB nr. L 296 van 9. 12. 1995, blz. 1 .
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Nr. L 312/27

BIJLAGE

1 . GN-code ex 1 104 22 10 en de bijbehorende gegevens worden vervangen door de onderstaande GN-code
en bijbehorende gegevens :
GN-code

ex 1104 22 20

Omschrijving

Produktcode

— — — gepeld :
_ _ _ _ met een asgehalte, berekend op de droge stof,
van ten hoogste 2,3 gewichtspercenten en
met een gehalte aan doppen van 0,5 ge
wichtspercent of minder, met een vochtge

1104 22 20 100

halte van 11 % of minder en waarvan de

Peroxydase praktisch onwerkzaam is (2)
2. GN-code ex 1104 22 99 en de bijbehorende gegevens worden geschrapt.

Nr. L 312/28
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VERORDENING (EG) Nr. 2995/95 VAN DE COMMISSIE
van 19 december 1995

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 3254/93 voor wat de specifieke
regeling voor de voorziening met bepaalde soorten groenten en fruit ten behoeve
van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee voor 1996 betreft
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2019/93 van de Raad van
19 juli 1993 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de kleinere
eilanden in de Egeïsche Zee ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2417/95 van de Commissie (2), en
met name op artikel 4,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2958/93 van
de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1802/95 (4), de gemeenschappelijke toepassings
bepalingen zijn vastgesteld voor de specifieke regeling
voor de voorziening van de kleinere eilanden in de Egeï
sche Zee met bepaalde landbouwprodukten, alsmede de
steunbedragen die voor de groep waartoe het eiland waar
het produkt wordt afgezet, behoort, op grond van artikel
3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2019/93 voor de voor
ziening met deze produkten worden toegekend ; dat op
grond van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2019/93
voor 1996 ramingsbalansen inzake de voorziening van de

kleinere eilanden in de Egeïsche Zee met groenten en
fruit van elders uit de Gemeenschap dienen te worden
opgesteld ;

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 3254/93 van de
Commissie ^, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 997/95 (% derhalve dient te worden gewijzigd ;

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

Artikel 1

De bijlagen I en II van Verordening (EG) nr. 3254/93
worden vervangen door de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1996.

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

Gedaan te Brussel, 19 december 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
O
(3)
<)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

184
248
267
174

van
van
van
van

27.
14.
28.
26.

7. 1993, blz. 1 .
10. 1995, blz. 39.
10. 1993, blz. 4.
7. 1995, blz. 27.

O PB nr. L 293 van 27. 11 . 1993, blz. 34.
(s) PB nr. L 101 van 4. 5. 1995, blz. 16.
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Nr. L 312/29

BIJLAGE
„BIJLAGE I

Ramingsbalans voor de kleinere eilanden van groep A (') voor 1996
(in ton)
GN-code

Omschrijving

Aardappelen

0701 10 00
0701 90 51

3 000

0701 90 59
0701 90 90

Groenten

0702 t/m 0709 Q

Verse citrusvruchten

ex 0805

Druiven

0806 10

Appelen

0808 10 31 t/m 0808 10 89

Peren

0808 20 31 t/m 0808 20 39

Abrikozen, kersen, perziken, pruimen en
sleepruimen, vers

0809

Aardbeien

0810 10

Meloenen (watermeloenen
begrepen)
Verse vijgen
Kiwi's

Hoeveelheid

1 000

2 000

daaronder
080711 00 en 0807 19 00
0804 20 10
0810 50 00

(') Met uitzondering van groenten van de GN-codes 0709 60 91 , 0709 60 95, 0709 60 99 (behalve eetbare pepers), 0709 90 31 ,
0709 90 39 en 0709 90 60 .

(') De kleinere eilanden van groep A zijn vermeld m bijlage

I

van Verordening (EEG) nr. 2958/93.

Nr. L 312/30

NL

rublikatieblad van de Europese Gemeenschappen

23 . 12. 95

BIJLAGE II

Ramingsbalans voor de kleinere eilanden van groep B (') voor 1996
fin ton)
GN-code

Omschrijving

Aardappelen

0701
0701
0701
0701

10
90
90
90

00
51
59
90

Groenten

0702 t/m 0709 Q

Verse citrusvruchten

ex 0805

Druiven

0806 10

Appelen

0808 10 31 t/m 0808 10 89

Peren

0808 20 31 t/m 0808 20 39

Abrikozen, kersen, perziken, pruimen en
sleepruimen, vers

0809

Aardbeien

0810 10

Meloenen (watermeloenen
begrepen)
Verse vijgen
Kiwi's

Hoeveelheid

10 000

5 300

7518

daaronder
0807 11 00 en 0807 19 00
0804 20 10
0810 50 00

(") Met uitzondering van groenten van de GN-codes 0709 60 91 , 0709 60 95, 0709 60 99 (behalve eetbare pepers), 0709 90 31 ,
0709 90 39 en 0709 90 60.

(') De kleinere eilanden van groep B zijn vermeld in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 2958/93.
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Nr. L 312/31

VERORDENING (EG) Nr. 2996/95 VAN DE COMMISSIE
van 19 december 1995

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de
landbouwproduktennomenclatuur voor de uitvoerrestituties
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van
18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit ('), laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1363/95 van de
Commissie (2), en met name op artikel 30, lid 4,
Overwegende dat er bij Verordening (EG) nr. 2448/95 van

nomenclatuur een landbouwproduktennomenclatuur is
vastgesteld voor de restituties ; dat deze nomenclatuur aan
bovengenoemde wijzigingen moet worden aangepast ;

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

Artikel 1

de Commissie van 10 oktober 1995 tot wijziging van de

bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad
met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en
het gemeenschappelijk douanetarief (3) wijzigingen zijn
aangebracht voor sinaasappelen van GN-code 0805 10 ;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van
de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 2994/95 (% op basis van de gecombineerde

In de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 wordt
sector 11 gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze
verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1996.

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

Gedaan te Brussel, 19 december 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
O
(4)
f5)

PB
PB
PB
PB
Zie

nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1 .
nr. L 132 van 16. 6. 1995, blz. 8.
nr. L 259 van 30. 10. 1995, blz. 1 .
nr. L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1 .
bladzijde 26 van dit Publikatieblad.
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BIJLAGE
„ 11 . Groenten en fruit

Omschrijving

GN-code

ex 0702 00

Tomaten, vers of gekoeld :

ex 0702 00 15

—
—
—
—

ex 0702 00 20

ex 0702 00 25

van 1 januari tot en met 1 maart
— van de categorieën „extra", I en II (')
van 1 tot en met 30 april :
— van de categorieën „extra", I en II (')

Produkt
code

0702 00 15 100

0702 00 20 100

— van 1 tot en met 14 mei :

— — van de categorieën „extra", I en II (')

0702 00 25 100

ex 0702 00 30

— van 15 tot en met 31 mei :
0702 00 30 100

ex 0702 00 35

— — van de categorieën „extra", I en II (')
— van 1 juni tot en met 30 september :
— — van de categorieën „extra", I en II (')

0702 00 35 100

ex 0702 00 40

— van 1 tot en met 3 1 oktober :

— — van de categorieën „extra", I en II (')
ex 0702 00 45

— van 1 november tot en met 20 december :

— — van de categorieën „extra", I en II (')
ex 0702 00 50

0702 00 45 100

— van 21 tot en met 31 december :

— — van de categorieën „extra", I en II (')
ex 0802

0702 00 40 100

0702 00 50 100

Andere noten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal, al dan niet gepeld :
— amandelen :

ex 0802 12
0802 12 90

— — zonder dop :
— — — andere :

0802 12 90 000

— hazelnoten (Corylus spp.) :
0802 21 00

— — in de dop :

0802 21 00 000

0802 22 00

— — zonder dop :

0802 22 00 000

— Walnoten (okkernoten) :
0802 31 00
ex 0805
ex 0805 10

ex 0805 10 01

— — in de dop

0802 31 00 000

Citrusvruchten, vers of gedroogd :
— sinaasappelen :
andere dan pomeransen (bittere oranjeappelen), vers :
— — — van 1 januari tot en met 31 maart :
— — — — bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen :
— — — — — van de categorieën „extra", I en II (2)

0805 10 01 200

—

ex 0805 10 05

— andere :

— — — — — navels, navelines, navelates, salustiana's, verna's, valencia lates, maltaises, shamoutis,
ovalis, trovita en hamlins :

— — — — — — van de categorieën «extra", I en II (2)
ex 0805 10 09

0805 1005200

andere :

— — — — — — van de categorieën „extra", I en II (2)

0805 1009200

— — — van 1 tot en met 30 april :

ex 080510 11

bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen :
— — — — — van de categorieën „extra", I en II (2)
— — — — andere :

0805 10 11 200

23. 12. 95
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GN-code

ex 080510 15

Omschrijving

Nr. L 312/33

Produkt
code

— — — — — navels, navelines, navelates, salustiana's, verna's, valencia lates, maltaises, sahmoutis,
ovalis, trovita en hamlins :

— — — — — — van de categorieën „extra", I en II (2)
ex 0805 10 19

0805 10 15 200

— — — — — andere :

— — — — — — van de categorieën „extra", I en II (2)

0805 10 19 200

— — — van 1 tot en met 1 5 mei :
ex 0805 10 21

_ _ _ _ bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen :
— — — — — van de categorieën „extra", I en II (2)
—

ex 0805 10 25

0805 10 21 200

— andere :

— — — — — navels, navelines, navelates, salustiana's, nera's, valencia lates, maltaises, shamoutis,
ovalis, trovita en hamlins :

— — — — — — van de categorieën „extra", I en II (2)
ex 0805 10 29

0805 10 25 200

— — — — — andere :

—

— — — van de categorieën „extra", I en II (2)

0805 10 29 200

— — — van 16 mei tot en met 31 mei :
ex 0805 10 31

— — — — bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasppelen :
— — — — — van de categorieën „extra", I en II (2)

0805 10 31 200

— — — — andere :
ex 0805 10 33

_____ navels, navelines, navelates, salustiana's, vernas, valencia lates, maltaises, shamoutis,
ovalis, trovita en hamlins :

— — — — — — van de categorieën „extra", I en II (2)
ex 0805 10 35

0805 10 33 200

— — — — — andere :

— — — — — — van de categorieën „extra", I en II (2)

0805 10 35 200

— — — van 1 juni tot en met 30 september :
ex 0805 10 37

— — — — bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen :
— — — — — van de categorieën „extra", I en II (2)

0805 10 37 200

— — — — andere :
ex 0805 10 38

— — — — — navels, navelines, navelates, salustiana's, vernas, valencia lates, maltaises, shamoutis,
ovalis, trovita en hamlins :

— — — — — — van de categorieën „extra", I en II (2)
ex 0805 10 39

0805 10 38 200

— — — — — andere :

— — — — — — van de categorieën „extra", I en II (2)

0805 10 39 200

— — — van 1 tot en met 1 5 oktober :
ex 0805 10 42

—

— bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen :
_ van ¿g categorieën „extra", I en II (2)

0805 10 42 200

— — — — andere :
ex 0805 10 44

— — — — — navels, navelines, navelates, salustiana's, vernas, valencia lates, maltaises, shamoutis,
ovalis, trovita en hamlins :

— — — — ^ — van de categorieën „extra", I en II (2)
ex 0805 10 46

0805 10 44 200

— — — — — andere :

— — — — — — van de categorieën „extra", I en II (2)

0805 10 46 200

_ _ _ van 16 oktober tot en met 30 november :
ex 0805 10 51

— — — — bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen :
— — — — — van de categorieën „extra", I en II (2)

0805 10 51 200

— — — — andere :

ex 0805 10 55

_____ navels, navelines, navelates, salustiana's, verna's, valencia lates, maltaises, shamoutis,
ovalis, trovita en hamlins :

— — — — — — van de categorieën „extra", I en II (2)

0805 10 55 200

Nr. L 312/34
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Omschrijving

GN-code

ex 0805 10 59
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Produkt
code

_____ andere :

— — — — — — van de categorieën «extra", I en II (2)

0805 10 59 200

— — — van 1 tot en met 31 december :
ex 0805 10 61

— — — — bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen :

— — — — — van de categorieën „extra", I en II (2)

0805 10 61 200

— — — — andere :
ex 0805 10 65

— — — — — navels, navelines, navelates, salustiana's, verna's, valencia lates, maltaises, shamoutis,
ovalis, trovita en hamlins :

— — — — — — van de categorieën „extra", I en II (2)
ex 0805 10 69

0805 10 65 200

— — — — — andere :

— — — — — — van de categorieën „extra", I en II (2)

0805 10 69 200

ex 0805 30

— citroenen (Citrus limon, Citrus limonum) en lemmetjes (Citrus aurantifolia) :
— — citroenen (Citrus limon, Citrus limonum) :

ex 0805 30 20

— — — van 1 januari tot en met 31 mei :

_ _ _ _ vers, van de categorieën „extra", I en II (2)
— — — van 1 juni tot en met 31 oktober :

0805 30 20 100

ex 0805 30 30

— — — — vers, van de categorieën „extra", I en II (2)

0805 30 30 100

ex 0805 30 40

— — — van 1 november tot en met 31 december :

— — — — vers, van de categorieën „extra", I en II (2)
ex 0806

Druiven, vers of gedroogd :

ex 0806 10

— vers :

ex 0806 10 21

— — voor tafelgebruik :
— — — van 1 januari tot en met 14 juli :
— — — — van de soort Empereur (Vitis vinifera c.v.), van 1 januari tot en met 31 januari :
— — — — — van de categorieën „extra" en I (3)

ex 0806 10 29

0806 10 30 200

— — — van 21 juli tot en met 31 oktober :
— — — — van de categorieën „extra" en I (3)

ex 0806 10 50

0806 10 29 200

— — — van 15 juli tot en met 20 juli :

— — — — van de categorieën „extra" en I (3)
ex 0806 10 40

0806 10 21 200

— — — — andere :

— — — — — van de categorieën „extra" en I (3)
ex 0806 10 30

0805 30 40 100

0806 10 40 200

— — — van 1 november tot en met 20 november :

— — — — van de categorieën „extra" en I (3)

0806 10 50 200

— — — van 21 november tot en met 31 december :
ex 0806 10 61

— — — — van de soort Empereur (Vitis vinifera c.v.), van 1 tot en met 31 december :
— — — — — van de categorieën „extra" en I (3)

ex 0806 10 69

— — — — andere :

— — — — — van de categorieën „extra" en I (3)
ex 0808
ex 0808 10

0806 10 61 200

0806 10 69 200

Appelen, peren en kweeperen, vers :
— appelen :
— — andere :

— — — van 1 januari tot en met 31 maart :
ex 0808 10 51

— — — — van de variëteit Golden Delicious :

_____ ciderappelen
— — — — — andere :

— — — — — — van de categorieën „extra", I en II (2)

0808 10 51 910
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Omschrijving

GN-code

ex 0808 10 53

Nr. L 312/35

Produkt
code

— — — — van de variëteit Granny Smith :

— — — — — ciderappelen
— — — — — andere :

— — — — — — van de categorieën „extra", I en II (2)
ex 0808 10 59

0808 10 53 910

— — — — andere :

— — — — — ciderappelen
— — — — — andere :

— — — — — — van de categorieën »extra", I en II (2)

0808 10 59 910

— — — van 1 april tot en met 30 juni :
ex 0808 10 61

— — — — van de variëteit Golden Delicious :

— — — — — ciderappelen
— — — — — andere :

|

— — — — — — van de categorieën »extra", I en II (2)
ex 0808 10 63

0808 10 61 910

— — — — van de variëteit Granny Smith :
— — — — — ciderappelen
— — — — — andere :

______ van ¿e categorieën »extra", I en II (2)
ex 0808 10 69

0808 10 63 910

— — — — andere :

— — — — — ciderappelen
— — — — — andere :

— — — — — — van de categorieën »extra", I en II (2)
— — — van 1 tot en met 31 juli :
ex 0808 10 71

0808 10 69 910

— — — — van de variëteit Golden Delicious :

— — — — — ciderappelen
_____ andere :

— — — — — — van de categorieën »extra", I en II (2)
ex 0808 10 73

0808 10 71 910

— — — — van de variëteit Granny Smith :

— — — — — ciderappelen
_____ andere :

— — — — — — van de categorieën »extra", I en II (2)
ex 0808 10 79

0808 10 73910

— — — — andere :

— — — — — ciderappelen
_____ andere :

—

— — — van de categorieën »extra", I en II (2)

0808 10 79910

— — — van 1 augustus tot en met 3 1 december :
ex 0808 10 92

— — — — van de variëteit Golden Delicious :

— — — — — ciderappelen, andere dan die van GN-code 0808 10 10
— — — — — andere :

— — — — — — van de categorieën »extra", I en II (2)
ex 0808 10 94

0808 10 92 910

— — — — van de variëteit Granny Smith :

_ ciderappelen, andere dan die van GN-code 0808 10 10
— — — — — andere :

— — — — — — van de categorieën »extra", I en II (2)
ex 0808 10 98

0808 10 94 910

— — — — andere :

_____ ciderappelen, andere dan die van GN-code 0808 10 10
— — — — — andere :

— — — — — — van de categorieën „extra", I en II (2)

0808 10 98 910

Nr. L 312/36
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GN-code

Produkt
code

Omschrijving

ex 0809

Abrikozen, kersen, perziken (nectarines daaronder begrepen), pruimen en sleepruimen, vers :

ex 0809 30

— perziken, (nectarines daaronder begrepen) :
— — van 1 januari tot en met 10 juni :

ex 0809 30 1 1

— — — nectarines :

— — — — van de categorieën „extra", I en II (4)
ex 0809 30 19

23. 12. 95

0809 30 11 100

— — — andere :

— — — — van de categorieën „extra", I en II (4)

0809 30 19 100

— — van 1 1 tot en met 20 juni :
ex 0809 30 21

— — — nectarines :

— — — — van de categorieën „extra", I en II (4)
ex 0809 30 29

0809 30 21 100

— — — andere :

— — — — van de categorieën „extra", I en II (4)
— — van 21 juni tot en met 31 juli :
ex 0809 30 31

— — — nectarines :

ex 0809 30 39

— — — andere :

0809 30 29 100

— — — — van de categorieën „extra", I en II (4)

0809 30 31 100

— — — — van de categorieën „extra", I en II (4)

0809 30 39 100

— — van 1 augustus tot en met 30 september :
ex 0809 30 41

— — — nectarines :

— — — — van de categorieën „extra", I en II (4)
ex 0809 30 49

0809 30 41 100

— — — andere :

— — — — van de categorieën „extra", I en II (4)

0809 30 49 100

— — van 1 oktober tot en met 31 december :
ex 0809 30 51

— — — nectarines :

— — — — van de categorieën „extra", I en II (4)
ex 0809 30 59

0809 30 51 100

— — — andere :

— — — — van de categorieën „extra", I en II (4)
(')
(2)
(3)
(*)

Overeenkomstig
Overeenkomstig
Overeenkomstig
Overeenkomstig

Verordening
Verordening
Verordening
Verordening

(EEG)
(EEG)
(EEG)
(EEG)

nr.
nr.
nr.
nr.

778 /83 van de Commissie (PB nr. L 86 van 31 . 3 .
920/89 van de Commissie (PB nr. L 97 van 11 . 4.
1730/87 van de Commissie (PB nr. L 163 van 23.
3596/90 van de Commissie (PB nr. L 350 van 14.

0809 30 59 100

1983, blz. 14).
1989, blz. 19).
6. 1987, blz. 25).
12. 1990, blz. 38).".
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Nr. L 312/37

VERORDENING (EG) Nr. 2997/95 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 1995

tot instelling van een voorlopig anti-dumpingrecht op de invoer van ruw
magnesium van oorsprong uit Rusland en Oekraïne
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

gevolg was, werd voldoende geacht om een proce

GEMEENSCHAPPEN,

dure in te leiden.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

(4)

Gelet op Verordening (EG) nr. 3283/94 van de Raad van
22 december 1994 inzake beschermende maatregelen

tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn
van de Europese Gemeenschap ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1251 /95 (2), inzonderheid op artikel
23,

Een aantal producenten in de betrokken landen en
verscheidene importeurs hebben hun standpunt
schriftelijk uiteengezet. Verscheidene belangheb
benden hebben verzocht om te worden gehoord.

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 (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 522/94 (4),
inzonderheid op artikel 11 ,

De Commissie heeft de haar bekende belangheb
bende producenten, exporteurs en importeurs, de
vertegenwoordigers van de exportlanden en de
indieners van de klacht officieel van de inleiding
van de procedure in kennis gesteld. De rechtstreeks
betrokken partijen werden in de gelegenheid
gesteld hun standpunt schriftelijk uiteen te zetten
en te verzoeken om te worden gehoord.

(5)

De Commissie heeft de haar bekende belangheb
benden vragenlijsten toegezonden en gedetailleerde
informatie ontvangen van de producent in de
Gemeenschap namens wie de klacht was inge
diend, van een in Kazachstan gevestigde producent,
van twee Russische en twee Oekraïense produ
centen en van drie onafhankelijke importeurs in de
Gemeenschap.

(6)

De Commissie heeft alle gegevens die zij voor haar
voorlopige bevindingen noodzakelijk achtte, inge
wonnen en geverifieerd. Voorts heeft zij bij de
volgende ondernemingen een onderzoek ter plaatse
ingesteld :

Na raadpleging van het Raadgevend Comité ;
Overwegende hetgeen volgt :
I. PROCEDURE

(1 )

Op 15 januari 1994 heeft de Commissie door
middel van een bericht in het Publikatieblad van

de Europese Gemeenschappen (*) de inleiding aange
kondigd van een anti-dumpingprocedure betref
fende de invoer van ruw magnesium van oorsprong
uit Kazachstan, Rusland en Oekraïne en is zij met
een onderzoek begonnen.

(2)

a) Producent in de Gemeenschap namens wie de
klacht was ingediend :
— PEM ;

De procedure werd ingeleid naar aanleiding van

b) Producent in een vergelijkbaar land :

een klacht van het „Comité de Liaison des Indus

tries de Ferro-Alliages" namens de producent
Péchiney Electrométallurgique, Frankrijk, hierna
„PEM" genoemd, in de Gemeenschap.

— Hydro Magnesium, Porsgrunn, Noorwegen ;

c) Onafhankelijke importeurs in de Gemeenschap :

Dit bedrijf is naar beweren thans de enige produ
cent van ruw magnesium in de Gemeenschap nadat
de „Societa Italiana per il magnesio e leghe di
magnesio SpA", Bolzano, Italië, hierna „SAIM"
genoemd, in het begin van 1992 de produktie van
ruw magnesium had stopgezet.

(3)

Het bij de klacht gevoegde bewijsmateriaal inzake
dumping van bedoeld produkt uit bovengenoemde

— Ayrton & Partners,
Koninkrijk,

PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
C

349 van 31 . 12. 1994, blz. 1
122 van 2. 6. 1995, blz. 1 .
209 van 2. 8. 1988, blz. 1 .
66 van 10. 3. 1994, blz. 10.
11 van 15. 1 . 1994, blz. 4.

Verenigd

— Deutsche Erz- und Metal-union, Hannover,
Duitsland,

— Sassoon Metals & Chemicals, Brussel, België.

(7)

Het onderzoek naar dumping had betrekking op de
periode 1 januari 1993 tot en met 31 december
1993, hierna het „onderzoektijdvak" genoemd.

(8)

Door problemen bij het vaststellen van de normale
waarde die op de situatie in een vergelijkbaar land
is gebaseerd, heeft het onderzoek meer tijd gevergd
dan het normale tijdsbestek van één jaar.

landen en de aanmerkelijke schade die daarvan het
(')
0
P)
(♦)
O

Londen,

Nr. L 312/38
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II. ONDERZOCHT

PRODUKT

EN

SOORT

gelijksoortig zijn. Het kan derhalve als een soortge

GELIJK PRODUKT

(9)

De klacht en het bericht van inleiding hebben
betrekking op ruw magnesium dat in verschillende
graden van zuiverheid op de markt wordt gebracht,

lijk produkt worden beschouwd.

(14)

van gelegeerd magnesium dat ook aluminium en
zink bevat, tot zuiverder magnesium dat slechts
sporen van onzuiverheden bevat. Ruw magnesium
is ingedeeld onder de GN-codes 810411 00 en

dure betrokken landen dat in de Gemeenschap
schap verkochte magnesium, ondanks het feit dat
er enige verschillen waren in de vorm en de zuiver

heidsgraad van het ruwe magnesium dat op beide
markten werd verkocht, omdat het in het algemeen
identiek was aan of gelijksoortig met het door de
bedrijfstak van de Gemeenschap geproduceerde en
verkochte ruwe magnesium wat fysieke kenmerken,
marketingmethoden en gebruiksmogelijkheden

Ruw magnesium kan verkregen worden :

— door een thermisch procédé, en
— door elektrolyse .

Bij beide produktieprocessen kunnen verschillende
grondstoffen worden gebruikt, bij voorbeeld dolo
miet, carnalliet, zeewater of een mengsel daarvan,
om ruw magnesium te verkrijgen. Verschillen in
grondstoffen of produktieprocessen hebben geen
invloed op de fysieke kenmerken of de toepassings
mogelijkheden van het eindprodukt. Ruw magne
sium wordt gewoonlijk in de vorm van „ingots"
(staven) verkocht. Het gewicht van deze „ingots"

betrof.

(15)

magnesium, in de zin van artikel 2, lid 12, van
Verordening (EEG) nr. 2423/88, hierna «basisveror
dening" genoemd, een produkt is dat soortgelijk is
met het in het vergelijkbare land verkochte produkt
en met het produkt dat uit de onderzochte landen
naar de Gemeenschap werd uitgevoerd.

Ruw magnesium wordt, in afnemende volgorde van
belang, voornamelijk gebruikt :

III . DUMPING

— als legeringselement bij de produktie van
aluminium (hiervoor kan zowel zuiver als gele
geerd ruw magnesium worden gebruikt),

A. Kazachstan

(16)

— voor constructiewerken (ook hiervoor kan zowel
zuiver als gelegeerd ruw magnesium worden
gebruikt),

dan een marktaandeel van 1 % in de Gemeenschap

ovens,

naast heeft de Commissie in het kader van deze

— chemische reductie, of

anti-dumpingprocedure informatie ontvangen dat
de produktie van ruw magnesium van deze produ
cent aanzienlijk is gedaald ten gevolge van de alge
mene economische situatie in zijn land. Op grond
hiervan, en ondanks strijdige informatie van deze
producent en uit de invoerstatistieken over uitge

— nodulaire gietprocessen.

Ondanks enige verschillen in samenstelling en
fysieke kenmerken, geldt voor de verschillende
soorten ruw magnesium dat zij voor dezelfde
doeleinden worden gebruikt, in hoge mate onder
ling verwisselbaar zijn en bijgevolg met elkaar
concurreren en niet gedifferentieerd kunnen

voerde hoeveelheden is de Commissie van oordeel
dat de invoer uit Kazachstan te verwaarlozen is.

Overeenkomstig de vaste praktijk van de Gemeen
schap werd de dumpingmarge ten aanzien van de
invoer van magnesium uit dit land dus niet bere

worden.

(13)

De Commissie heeft aan de hand van Eurostat
cijfers vastgesteld dat de invoer uit dit land minder

vertegenwoordigt. Uit de antwoorden van de mede
werking verlenende producent uit Kazachstan
bleek overigens dat hij geen ruw magnesium voor
export naar de Gemeenschap heeft verkocht. Daar

— voor de ontzwaveling van gietstukken in hoog

(12)

De Commissie is derhalve van oordeel dat het in

de Gemeenschap geproduceerde en verkochte ruwe

varieert van enkele honderden gram tot honderden
kilogram.

(11 )

Voorts bleek bij het onderzoek dat het ruwer
magnesium dat in het vergelijkbare land werd
verkocht (zie punt 20) een produkt van dezelfde
soort was als het magnesium uit de bij deze proce
werd verkocht en het door de bedrijfstak van de
Gemeenschap geproduceerde en in de Gemeen

8104 19 00.

(10)

23 . 12. 95

Op grond van het onderzoek luidde de conclusie

kend.

dat het in Kazachstan, Rusland en Oekraïne gepro

duceerde en uit deze landen uitgevoerde ruw
magnesium in het algemeen in de bovenom
schreven categorie ruw magnesium valt.

B. Rusland en Oekraïne
1 . Normale waarde

Geconstateerd werd dat de technische basisken

merken en toepassingen van het uit de betrokken
landen naar de Gemeenschap uitgevoerde ruwe
magnesium en het in de Gemeenschap geprodu
ceerde en verkochte ruwe magnesium identiek of

(17)

Daar Rusland noch Oekraïne in het kader van deze
anti-dumpingprocedure als landen met een markte
conomie worden beschouwd, werden de met de

exportprijzen te vergelijken normale waarden, over

23 . 12. 95
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eenkomstig artikel 2, lid 5, van de basisverordening,

de keuze van een vergelijkbaar land zoals toegang
tot grondstoffen, produktietechnologie en omvang

door de Commissie vastgesteld aan de hand van de
normale waarde in een vergelijkbaar land met

van de verkoop op de binnenlandse markt, besloot
de Commissie dat Noorwegen in het kader van het
voorlopig onderzoek als een vergelijkbaar land kon

markteconomie.

(18)

worden beschouwd.

De indiener van de klacht had als vergelijkbaar
land Japan voorgesteld. Dit was volgens hem een
redelijke keuze daar de Japanse markt voldoende
groot was in vergelijking met de geëxporteerde
hoeveelheden waarmee dumping geschiedt. De
indiener van de klacht stelde voorts dat prijzen en
kosten op de Japanse markt het resultaat waren van
normale marktkrachten, daar de Japanse markt
voor dit produkt als open voor invoer en concurre

Opgemerkt dient te worden dat er op de gehele
wereld slechts een beperkt aantal magnesiumpro
ducenten zijn met als gevolg dat alle producenten
en de door hen gebruikte produktieprocessen
binnen de bedrijfstak bekend zijn.
Bij de keuze van Noorwegen als vergelijkbaar land
hebben de volgende factoren de doorslag gegeven :

rend kon worden beschouwd.

— de binnenlandse markt voor het betrokken

De Commissie heeft de indiener van de klacht
evenwel verzocht aanvullende informatie te

(19)

produkt is voldoende groot ;

verstrekken over andere vergelijkbare landen, daar
zij van oordeel was dat Japan niet met Rusland en
Oekraïne vergelijkbaar was wat toegang tot de voor
de produktie van ruw magnesium benodigde
grondstoffen en produktietechnologie betrof.
Volgens de Commissie was Japan dus geen
passende keuze.

— deze markt is representatief in vergelijking met

In het bericht van inleiding van de procedure
werden Canada en de Verenigde Staten als andere
mogelijkheden genoemd.

voerd, zodat deze markt als concurrerend kan
worden beschouwd ;

de

— de betrokken Noorse producent is voldoende
groot en produceert in alle produktiestadia
uiterst efficiënt en heeft in de loop der jaren

voor die produktie voortdurend investeringen
gedaan ;

— de basisproduktietechnologie van de Noorse
producent is in wezen gelijk aan die van de
Oekraïense en de Russische producenten, en

— de situatie ten aanzien van de toegang tot
grondstoffen is in Noorwegen zeer vergelijkbaar
met die in Rusland en in Oekraïne, zo niet

gunstiger, daar namelijk de voornaamste grond
stoffen (dolomiet en zeewater) in Noorwegen
aanwezig zijn, waar ook voldoende energie
tegen lage kosten geleverd kan worden. De
fabriek is voor het vervoer van zowel de grond
stoffen als het eindprodukt gunstig gelegen.

noch de Verenigde Staten als passend vergelijkbaar
land in aanmerking.

Zoals in punt 14 vermeld, zijn er kleine verschillen
tussen het in Noorwegen en het in de betrokken
exportlanden geproduceerde magnesium wat vorm

Na de inleiding van de procedure heeft de
Commissie een vierde produktieland overwogen,
namelijk Noorwegen. Hoewel Noorwegen niet

en zuiverheidsgraad betreft. Gezien bovenstaande
overwegingen is de Commissie echter van oordeel
dat het in het geheel genomen passend is Noor
wegen te kiezen als land dat vergelijkbaar is met de
bij deze procedure betrokken twee exportlanden.

expliciet als mogelijk vergelijkbaar land in het
bericht van inleiding was genoemd, is de
Commissie op grond van beschikbare algemene

De enige bekende Noorse producent was bereid
aan het onderzoek mee te werken. Na onderzoek

van de verschillende aspecten die een rol spelen bij

of uit

— uit derde landen worden aanzienlijke hoeveel
heden ruw magnesium in Noorwegen inge

wordt gebruikt. Derhalve kwamen noch Canada

dienen .

uit Oekraïne

lijk meer dan 5 % van deze uitvoer bedragen ;

Een in Canada gevestigde producent was bereid aan
de procedure mede te werken. De verkoop van deze
producent op de binnenlandse markt werd echter
niet als voldoende representatief beschouwd om
met de export uit de bij de procedure betrokken
landen vergeleken te kunnen worden en voorts
verschilde het produktieproces van deze producent
te veel van het produktieproces dat door de in de
betrokken exportlanden gevestigde producenten

industriële informatie van oordeel dat dit land

die

hoeveelheden worden verhandeld die aanzien

werken.

eveneens als mogelijk vergelijkbaar land kon

hoeveelheden

Rusland worden uitgevoerd, daar op deze markt

De Commissie heeft om gegevens verzocht van alle
bekende producenten in bovengenoemde vergelijk
bare landen. Er is contact opgenomen met één
producent in de Verenigde Staten, maar deze heeft
uiteindelijk besloten niet aan de procedure mede te

(20)

Nr. L 312/39

(21 )

Dat voor beide exportlanden hetzelfde land als
vergelijkbaar land is gekozen, wordt gerechtvaar
digd door het feit dat de fabrieken in Rusland en in
Oekraïne destijds beide in de voormalige Sowjet
unie werden opgericht en nog steeds van dezelfde
produktietechnologie gebruik maken, zoals ook uit
de verstrekte gegevens bleek.

Nr. L 312/40
(22)

("NLI
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Bij het bepalen van de normale waarde heeft de
Commissie eerst vastgesteld of de totale verkoop
van ruw magnesium door de Noorse producent op
de binnenlandse markt representatief was in verge
lijking met de export uit elk van beide betrokken
exportlanden naar de Gemeenschap.

of het aldaar in douane-entrepot opslaan na het
fob-exportland te hebben aangekocht.

Afhankelijk van de vraag wordt het produkt dan
weer vanuit het douane-entrepot verkocht, zowel in
als buiten de Gemeenschap. De producenten en
exporteurs in de betrokken exportlanden die aan
deze procedure hebben medegewerkt, verklaarden

De verkoop van de Noorse producent op de
binnenlandse markt bleek aanzienlijk meer te

meermaals aan afnemers in en buiten de Gemeen

bedragen dan 5 % van de hier bedoelde export.
(23)

schap te hebben verzocht zonder de uiteindelijke
bestemming van het produkt te weten (zie de

De Commissie heeft voorts onderzocht of de
binnenlandse verkoop van de Noorse producent in
het

kader

van

normale

handelstransacties

had

plaatsgevonden, dat wil zeggen met winst en aan
onafhankelijke afnemers.

punten 30 tot en met 33).

(26)

Deze producent bleek het betrokken produkt
tijdens het onderzoektijdvak niet in voldoende
hoeveelheden met winst te hebben verkocht.

De normale waarde werd derhalve geconstrueerd
overeenkomstig artikel 2, lid 3, onder b), ii), van de
basisverordening. Uitgegaan werd van de kosten
van de producent in het kader van normale handel
stransacties, dit wil zeggen aan de vaste en variabele
produktiekosten werd een bedrag voor verkoop- en
administratiekosten en andere algemene kosten
toegevoegd alsmede een redelijke winst. Bij het
onderzoek bleek dat de produktie tijdens het
onderzoektijdvak veel lager dan normaal was
geweest omdat ook voor deze onderneming de
marktomstandigheden slechter waren geworden ten
gevolge van de steeds stijgende invoer uit de bij
deze procedure betrokken exportlanden. Om de
produktiekosten van de onderneming in het kader

was er niet langer sprake van een centraal toezicht

op de strategische voorraden ruw magnesium en
een gedeelte daarvan is voor export verkocht. Dit
magnesium zou tegen zeer lage prijzen zijn
verkocht, daar het dikwijls van inferieure kwaliteit
was en de verkoop vaak langs niet-traditionele
kanalen verliep. De verkoop van dit soort magne
sium naar de Gemeenschap was echter marginaal
omdat het in de Gemeenschap slechts zeer beperkt
economisch bruikbaar is. De „ingots" van dit
magnesium zijn voor opslag elk afzonderlijk met
paraffine tegen oxidatie behandeld en verpakt. Zij
moeten worden schoongemaakt alvorens gebruikt
te kunnen worden, een proces dat zeer arbeidsin
tensief en in de Gemeenschap duur is. Daarom had
geen van de medewerkende importeurs dit mate

de Commissie derhalve correcties moeten toepas
sen .

Zoals hierboven is uiteengezet, had de betrokken
onderneming onvoldoende hoeveelheden met
winst verkocht, maar gezien het feit dat het de
enige magnesiumproducent in Noorwegen was en

er geen andere gegevens voor dezelfde bedrijfstak
beschikbaar waren, moest de Commissie de winst

marge, overeenkomstig artikel 2, lid 3, onder b), ii),
van de basisverordening, op een andere redelijke
grondslag vaststellen. Om de in punt 76 uiteenge
zette redenen heeft de Commissie een winstmarge
van 5 % aangehouden, welke winstmarge als
voldoende werd beschouwd om ook verder nog de
nodige investeringen te doen.
2. Exportprijs
a) Algemeen

(25)

Een bijzonder kenmerk van de handel in magne
sium tijdens het onderzoektijdvak was dat de haven
van Rotterdam de draaischijf van de wereldhandel
in dit produkt vormde, en met name ook van de
handel in de Gemeenschap. Bij het onderzoek
bleek dat bepaalde kopers, vooral handelaars, het
produkt in douane-entrepot te Rotterdam aankopen

Voorts hebben de exporteurs en producenten in de
betrokken exportlanden op een bijzonder voorval
gewezen dat tijdens het onderzoektijdvak op de
magnesiummarkt heeft plaatsgevonden. In die
periode werd namelijk ruw magnesium op de
markt gebracht dat afkomstig was uit de door de
autoriteiten van de voormalige Sowjetunie aange
houden strategische voorraden. Na het uiteenvallen

van de Sowjetunie in een aantal zelfstandige staten

van normale handelstransacties vast te stellen, heeft

(24)
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riaal aangekocht.
(27)

Bij de vaststelling van de prijzen bij uitvoer uit
Rusland en uit Oekraïne, heeft de Commissie met

name rekening gehouden met de argumenten die
de Russische exporteurs en autoriteiten naar voren
hebben gebracht. Deze stelden dat de nadelige
gevolgen van de invoer in de Gemeenschap van
ruw magnesium uit de strategische voorraden
buiten beschouwing moesten worden gelaten daar
de export van dit produkt tegenwoordig weer onder
toezicht stond.

Voorts stelden deze partijen dat eventuele nadelige
gevolgen van deze export in het verleden de
perspectieven niet mochten schaden van de produ
centen van ruw magnesium in Rusland die aan een
dergelijke export niet hadden deelgenomen. Deze
export was verlopen via partijen die normaal niet in
deze sector werkzaam zijn.
Hoewel de Commissie de betrouwbaarheid van

deze beweringen niet kan nagaan, met name ook
omdat sommige ervan betrekking hebben op feiten
na het onderzoektijdvak, heeft zij getracht een
raming te maken van de gevolgen van de invoer
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van ruw magnesium uit de strategische voorraden
van de voormalige Sowjetunie. Uit de cijfers van
Eurostat over de invoer van ruw magnesium uit alle
landen op het grondgebied van de voormalige
Sowjetunie blijkt dat er invoer in de Gemeenschap
is geweest die is aangegeven als van oorsprong uit
landen die, volgens de beschikbare gegevens, geen

Nr. L 312/41

b) Rusland

(29)

Bij het onderzoek van de invoer van ruw magne
sium uit Rusland heeft de Commissie gebruik
gemaakt van de Eurostat-gegevens en van die welke
door de medewerking verlenende Russische expor
teurs zijn verstrekt. De gegevens uit beide bronnen
bleken sterk uiteen te lopen : uit Eurostat kwamen
duidelijk hogere invoercijfers naar voren dan uit de
cijfers van de Russische exporteurs. De Commissie
heeft getracht de oorzaken van dit verschil te

magnesium produceren. Uit deze landen werd
ongeveer 1 000 ton in de Gemeenschap ingevoerd

tegen een gemiddelde prijs van 1 700 ecu per ton.
Volgens dezelfde bron was de gemiddelde invoer
prijs van magnesium van oorsprong uit Rusland of
uit Oekraïne aanzienlijk hoger.

achterhalen en heeft met name onderzocht of dit

verschil door de verkoop uit de strategische voor
raden verklaard kon worden. Daar reeds was vastge

steld dat magnesium uit deze voorraden typerend
90 % van het ruw magnesium uit de hierbovenbe
doelde niet-producerende landen was afkomstig uit

tegen aanzienlijk lagere prijzen werd verkocht dan
de prijzen voor nieuw geproduceerd magnesium

Estland, Ledand en Litouwen. Deze hoeveelheid

(zie punt 26) en daar de invoerstatististieken van
Eurostat exportprijzen geven van ongeveer 1 900

kwam overeen met ongeveer 11 % van de totale
invoer in de Gemeenschap van ruw magnesium
van oorsprong uit de landen op het grondgebied
van de voormalige Sowjetunie.

ecu per ton, welke prijzen dicht bij die liggen
welke door de medewerkende Russische produ
centen zijn opgegeven, achtte de Commissie het
niet realistisch dat dit verschil door de invoer van

Er waren echter geen aanwijzingen dat dit inge
voerde magnesium geheel of grotendeels uit de
strategische voorraden afkomstig was daar het om
aanzienlijke hoeveelheiden ging, terwijl dergelijk
magnesium, zoals in punt 26 vermeld, in de
Gemeenschap slechts beperkt bruikbaar lijkt. Mede

ruw magnesium uit de strategische voorraden werd
veroorzaakt.

(30)

gezien het feit dat verreweg het grootste deel van
deze export uit de drie Baltische Staten afkomstig

buiten de Gemeenschap had verkocht en dat deze

verkoop zijn totale export vertegenwoordigde.
Hoewel het magnesium steeds naar een douane
entrepot in Rotterdam was verscheept, was de
factuur aan de afnemers buiten de Gemeenschap
gezonden. Op grond hiervan was de betrokken
producent van oordeel dat het produkt niet naar de
Gemeenschap was uitgevoerd en stelde hij dat de
desbetreffende verkoopprijzen en hoeveelheden
niet bij de vaststelling van exportprijzen of
-hoeveelheden in aanmerking moesten worden
genomen . Uit de beschikbare informatie bleek dat
de betrokken afnemers handelsmaatschappijen zijn
die niet zelf het produkt verwerken maar dit aan
andere gebruikers doorverkopen. De producent
verklaarde evenwel de eindbestemming van het
produkt niet te kennen.

was, via welke de Russische producenten, volgens
hun antwoorden op de vragenlijst, ook een deel van
hun produkten naar de Gemeenschap hebben
uitgevoerd, is het mogelijk dat het hier om de
export van nieuw geproduceerd materiaal ging dat
via genoemde niet-producerende landen alleen
maar werd doorgevoerd.

Anderzijds is bij het onderzoek gebleken dat in het
algemeen het magnesium uit de strategische voor
raden tegen lagere prijzen is verkocht. Het prijsver
schil tussen het magnesium uit de niet
producerende landen en dat uit de bij deze proce
dure betrokken exportlanden zou erop kunnen
wijzen dat het magnesium uit de niet-producerende
landen uit de strategische voorraden afkomstig zou

De Commissie heeft evenwel vastgesteld dat een
van de betrokken ondernemingen (die in Zwitser
land was gevestigd) met de Russische producent
was gelieerd, zodat mag worden aangenomen dat de
producent wel degelijk op de hoogte was van de
eindbestemming van het produkt. Daar de

kunnen zijn.

(28)

De Commissie heeft voorts opgemerkt dat een
Russische exporteur in zijn antwoord op de vragen
lijst heeft aangegeven dat hij grote hoeveelheden
van het betrokken produkt aan twee afnemers

De Commissie heeft voorlopig de conclusie
getrokken dat bij het vaststellen van de export
prijzen van het magnesium uit de betrokken
exportlanden geen rekening dient te worden
gehouden met het magnesium waarvan werd aange
geven dat het uit niet-producerende landen afkom
stig is. Gezien de lage prijzen van dit magnesium

betrokken

hoeveelheid

overeenstemt

met

het

verschil tussen de Eurostat-cijfers en de door de
Russische exporteurs opgegeven hoeveelheid, heeft
de Commissie de hoeveelheid die de Russische

producent aan het gelieerde bedrijf in Zwitserland

en de onduidelijke oorsprong, lijkt het mogelijk dat

heeft verkocht, als uitvoer naar de Gemeenschap

het uit de strategische voorraden afkomstig is. Dit
leek de meest redelijke oplossing gezien het reeds

beschouwd.

eerder vermelde feit dat deze voorraden nu sterk

zijn verminderd en de verkoop uit deze voorraden
slechts een verschijnsel van tijdelijke aard was.

(31 )

Als conclusie acht de Commissie het passend bij de
vaststelling van de exportprijzen en -hoeveelheden
zowel de gehele export van de ene Russische
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producent in aanmerking te nemen als de verkoop
van de andere producent aan de met hem gelieerde
onderneming in Zwitserland.

schap. Aldus was er nog slechts een te verwaarlozen
verschil tussen de cijfers van de Oekraïense produ
centen en de Eurostat-cijfers, hetgeen erop wijst dat
de gekozen benadering de werkelijke exporttransac

c) Oekraïne

ties voor ruw magnesium van oorsprong uit
Oekraïne naar de Gemeenschap weergeeft.

Een Oekraïense producent heeft aangevoerd dat :

d) Werkwijze

— hij magnesium aan afnemers in de Gemeen
schap heeft verkocht maar voor een groot deel
van deze verkoop niet wist of het produkt ook
in de Gemeenschap was ingevoerd, en dat

(34)

De Commissie heeft, om de beide beweringen van

importeurs.

3. Vergelijking
(35)

deze producent te onderzoeken, de Eurostat-cijfers
van de invoer van magnesium van oorsprong uit
Oekraïne nagegaan . Het volume van de invoer van
rond 3 000 ton gedurende het onderzoektijdvak lag
aanmerkelijk hoger dan de verkochte hoeveelheden
die de Oekraïense exporteurs hebben opgegeven als
naar klanten voor verbruik in de Gemeenschap te
zijn uitgevoerd.

Enkele producenten in de exportlanden stelden dat
correcties dienden te worden toegepast op de
normale waarde die berekend was aan de hand van

de situatie in een vergelijkbaar land, daar overeen
komstig de vaste communautaire praktijk rekening
moest worden gehouden met natuurlijke relatieve
voordelen in de exportlanden.

Hoewel dergelijke correcties in voorkomend geval
zijn toegepast, is het duidelijk dat dergelijke
natuurlijke relatieve voordelen geen voordelen op
het gebied van door de onderneming in landen

Voorts heeft de Commissie aan de hand van de

gegevens van de betrokken Oekraïense producent
over de verkoop aan bovengenoemde afnemer in
een derde land vastgesteld dat, ofschoon de factuur
naar de onderneming in het derde land was gezon
den, het produkt door de Oekraïense producent
toch naar eindverbruikers in de Gemeenschap was
verzonden . Hieruit bleek dus duidelijk dat de
Oekraïense producent van de eindbestemming van
het produkt op de hoogte was. Deze conclusie kon
worden bevestigd aan de hand van de gegevens die
door aan het onderzoek medewerkende importeurs

Daar de volledige export naar onafhankelijke
importeurs in de Gemeenschap gebeurde, werden
de exportprijzen vastgesteld aan de hand van de
werkelijk betaalde of te betalen prijzen zoals deze
door de medewerkende producenten in de export
landen waren aangegeven. Zo mogelijk werden
deze exportprijzen nagegaan door toepassing van
een kruiscontrole met gegevens van medewerkende

— hij een grote hoeveelheid magnesium aan een
buiten de Gemeenschap gevestigde afnemer
had verkocht, en dat deze verkoop niet als
export naar de Gemeenschap kon worden
beschouwd daar het produkt voor export naar
een derde land was bestemd en hij geen vat had
op de bestemming van het betrokken produkt.

(33)
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zonder markteconomie gehanteerde kosten of
prijzen geen rekening kunnen omvatten. In het
kader van deze anti-dumpingprocedure werd noch
Rusland noch Oekraïne als een land met markteco

nomie beschouwd omdat voor de berekening van
de normale waarde noch de binnenlandse prijzen
noch de kosten in die landen een betrouwbare

grondslag vormden, gezien de structuur van de
binnenlandse markt in die beide landen .

(36)

waren verstrekt.

De Commissie heeft hieruit geconcludeerd dat
hoewel de Oekraïense producent aanzienlijke
hoeveelheden via een onderneming in een derde
land heeft verkocht, hij bij verkoop volledig op de
hoogte was van het feit dat het produkt voor export
naar de Gemeenschap was bestemd.

Om deze reden konden bepaalde beweringen van
de betrokken exporteurs niet worden aanvaard,
omdat zij betrekking hadden op kostenvoordelen
op het gebied van, met name :
— loon -,

— afschrijvings-,
— milieu-,

— verkoop-, en
Dezelfde conclusie kon worden getrokken voor de
verkoop aan afnemers in de Gemeenschap waarvan
deze producent had gesteld dat hij de eindbestem
ming van het produkt niet kende.
Gezien het bovenstaande is de Commissie bij de

vaststelling van de exporthoeveelheden en export
prijzen van deze Oekraïense producent ervan uitge
gaan dat er voor alle verkooptransacties waarbij het
produkt naar een afnemer in de Gemeenschap was
gezonden, sprake is van uitvoer naar de Gemeen

— grondstoffenkosten.
(37)

Wat natuurlijke relatieve voordelen betreft, stelden
de producenten dat zij voordelen hebben op het
gebied van :
— toegang tot gronstoffen,

— energie-efficiëntie van het produktieproces, en
— het niveau van het ondersteunend personeel in
de betrokken ondernemingen.
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In het algemeen kan dienaangaande worden opge
merkt dat de betrokken producenten geen
voldoende gedetailleerd cijfermateriaal ter staving
van deze beweringen hebben voorgelegd. Twee
ondernemingen hebben zelfs geen nauwkeurige
informatie over hun produktieniveau verstrekt
omdat dit geheime informatie zou zijn. Zonder
dergelijke gegevens acht de Commissie het echter
niet mogelijk de uit de omvang van de produktie
voortvloeiende

voordelen

te

hetzelfde produktieproces volgen, namelijk het
elektrolytische dat als meer energie-efficiënt
dan het andere produktieproces wordt
beschouwd.

(39)

(38)

beoordelen . Voorts

toe te passen .

(40)

Desalniettemin heeft de Commissie de situatie van
de producenten in de exportlanden onderzocht
waarbij zij ook rekening heeft gehouden met alge
meen toegankelijke informatie van bedrijfstakana
listen. Dit onderzoek heeft tot de volgende conclu
sies geleid :

produktieproces

niet-gelieerde importeurs in de Gemeenschap,
terwijl de producent in het vergelijkbare land aan
eindgebruikers verkocht.

Met eventuele verschillen werd, overeenkomstig
artikel 2, leden 9 en 10, van de basisverordening,

voortvloeien,

wordt dus ten behoeve van de betrokken expor
teurs automatisch rekening gehouden.
— De producenten in de exportlanden gebruiken
carnalliet als voornaamste grondstof voor de
magnesiumproduktie, terwijl de producent in
het vergelijkbare land dolomiet en zeewater
gebruikt. Op grond van de technische infor
matie die tijdens het onderzoek werd verstrekt,
blijkt het gebruik van de ene of de andere
grondstof echter niet tot een duidelijk effi
ciënter produktieproces te leiden . Wat de
toegang tot grondstoffen betreft : dolomiet
wordt in het vergelijkbare land in dagbouw
verkregen. De andere grondstof, zeewater, is
overvloedig aanwezig daar de fabriek aan zee is
gelegen. Eventuele nadelen die aan het gebruik
van dolomiet zijn verbonden, worden gecom
penseerd door de zeer gemakkelijke toegang tot

rekening gehouden bij het berekenen van de
normale waarde voor de producent in het vergelijk
bare land op het niveau distributeur.

4. Dumpingmarge
(41 )

zeewater.

— Wat het energie-efficiëntie van het produktie
proces in het vergelijkbare land in vergelijking
met dat in de exportlanden betreft, heeft de
Commissie op grond van informatie die de
producent in het vergelijkbare land en de
producenten in de exportlanden hebben
verstrekt, vastgesteld dat de producent in het
vergelijkbare land hier niet in het nadeel was.
Het produktieproces in het vergelijkbare land
bleek daarentegen zeer efficiënt te zijn . Boven
dien mag niet uit het oog worden verloren dat
de producent in het vergelijkbare land en de
producenten in de exportlanden in wezen

Op de exportprijzen, vastgesteld op de hierboven
omschreven wijze, werden, overeenkomstig artikel
2, leden 9 en 10, van de basisverordening, correc
ties toegepast in verband met de kosten voor
vervoer, verzekering laden, lossen, op- en overslag
en aanverwante kosten, teneinde de exportprijzen
op het niveau franco grens te brengen, dat wil
zeggen op hetzelfde niveau als de normale waarde.

Enkele exporterende producenten stelden dat zij
voor de export niet op hetzelfde niveau verkochten
als de producent in het vergelijkbare land op de
binnenlandse markt. Zij verkochten namelijk aan

— De producent in de Gemeenschap gebruikt het
thermische proces om magnesium te produce
ren, welk produktieproces, volgens de produ
centen in de exportlanden, wat energie aangaat,
inefficiënt is. De producent in het vergelijkbare
land maakt daarentegen gebruik van elektrolyse,
zoals de producenten in de exportlanden . Met
de kostenvoordelen die uit het gebruik van
laatstgenoemd

De Commissie concludeert dat de verscheidene

beweringen van de producenten in de exportlanden
betreffende specifieke natuurlijke relatieve voor
delen niet gegrond zijn en dat er derhalve geen
redenen zijn om op de normale waarde correcties

hebben twee producenten gegevens toegezonden
over een periode die niet met het onderzoektijdvak
samenviel.

Nr. L 312/43

Bij vergelijking tussen exportprijs en normale
waarde bleek dat de prijs af fabriek van de produ
centen in de betrokken exportlanden voor alle
exporttransacties beneden de normale waarde lag.
De dumpingmarge was gelijk aan het bedrag
waarmee de normale waarde de exportprijs over
schreed. Deze bedragen werden voor alle export
transacties samengenomen en de totale dumping,
in procenten van de totale cif-waarde grens
Gemeenschap, bedroeg :
— 1 . Rusland :

55%

— 2. Oekraïne :

64 % .

IV. SCHADE

A. Omvang van markt in de Gemeenschap
(42)

Uitgaande van in het kader van deze procedure
verstrekte informatie inzake de verkoop van ruw
magnesium op de markt van de Gemeenschap en
van invoerstatistieken, was het totale verbruik van

ruw magnesium (in ton) in de Gemeenschap over
vier jaren als volgt :

Nr. L 312/44
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1990

1991

1992

1993

54 000

48 000

52 000

46 000
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met een vergroting van het marktaandeel van de
met dumping gebeurde invoer van 4% in 1991 ,

11 % in 1992 tot 20 % in het onderzoektijkdvak.
(47)
B. Cumulatie van de invoer uit de betrokken
landen

(43)

Volgens de vaste praktijk van de Instellingen van
de Gemeenschap heeft de Commissie onderzocht
of de gevolgen van de invoer van ruw magnesium
uit de twee betrokken landen voor de bedrijfstak
van de Gemeenschap als één geheel moesten
worden bezien. Zij gebruikte hiervoor de volgende
criteria :

D. Prijzen van de met dumping gebeurde
invoer

(48)

invoer tijdens het onderzoektijdvak uit de
betrokken exportlanden ;

— vergelijkbaarheid van de importprodukten wat
fysieke kenmerken en toepassingsmogelijk
heden betreft ;

— vergelijkbaarheid van het marktgedrag.

(45)

Het ruw magnesium uit Rusland en Oekraïne was

steeds aanzienlijk goedkoper dan het produkt van
de bedrijfstak van de Gemeenschap. Bij vergelijking
van de exportprijzen in het onderzoektijdvak met
de prijzen van de producent van de Gemeenschap
op een vergelijkbaar handelsniveau, en na de
nodige correcties voor eventuele kwaiteitsverschil
len, bleek de prijsonderbiedingsmarge 30 tot 40 %
te bedragen. De vergelijking geschiedde per trans
actie aan de hand van gedetailleerde gegevens per
verkooptransactie die afkomstig waren van de
Russische en de Oekraïense exporteurs en produ
centen en van de producent in de Gemeenschap.

— het absolute en het relatieve niveau van de

(44)

De Commissie is van oordeel dat de stijging van de
verkoop en van het marktaandeel in zulk een korte
periode een belangrijk element vormt bij de beoor
deling van de gevolgen van deze invoer voor de
magnesiumproducerende bedrijfstak van de
Gemeenschap.

Uit beide exporterende landen werden tijdens het
onderzoektijdvak hoeveelheden ingevoerd die in
vergelijking met de omvang van de markt voor de
Gemeenchap, niet te verwaarlozen waren daar het
Russische produkt een marktaandeel van ongeveer
13 % en het Oekraïense produkt een marktaandeel
van ongeveer 7 % had verworven. Bij het onder
zoek bleek tevens dat de produkten uit deze beide
landen een laag prijspeil hadden vergeleken met
dat van de produkten van de bedrijfstak van de
Gemeenschap. Tenslotte is bij het onderzoek vast
gesteld dat bij vergelijking ruw magnesium uit de
betrokken landen een produkt van dezelfde soort is
als het ruw magnesium dat door de bedrijfstak van
de Gemeenschap wordt verkocht (zie punt 14).

De prijsontwikkelingen over een langere periode,
namelijk van 1990 tot en met 1993, konden aan de

hand van de door de exporteurs verstrekte gegevens
niet worden beoordeeld. Uit de invoerstatistieken

van Eurostat voor 1990 en 1991 (waarin informatie
die betrekking had op de Sowjetunie was verwerkt)
en uit de door de exporteur verstrekte gegevens
voor 1992 en 1993 kwamen de volgende trends
naar voren (exportprijzen in ecu per ton ruw
magnesium, waarbij de prijs van 1990 op 100 wordt
gesteld) :

De Commissie is derhalve van oordeel dat in over
eenstemming met de vaste praktijk van de Instel
lingen van de Gemeenschap de invoer dient te
worden gecumuleerd.

1990

1991

1992

1993

100

95

94

91

E. Situatie
C. Hoeveelheden

en

marktaandeel

Gemeenschap van de met
geschiede invoer

(46)

in

de

van

de bedrijfstak
Gemeenschap

van

de

dumping

Rekening houdend met de beoordeling in de
punten 26 tot en met 33 betreffende de verschil
lende invoerkanalen, is de met dumping geschiede
invoer in de Gemeenschap van ruw magnesium uit
Rusland en Oekraïne aanzienlijk gestegen, namelijk
van ongeveer 2 000 ton in 1991 tot ongeveer 6 000
ton in 1992 en tot ongeveer 9 000 ton in het
onderzoektijdvak. De invoer was dus alleen al sinds
1992 met 50 % gestegen.
Gemeten aan het totale zichtbare verbruik in de

Gemeenschap stemt deze ontwikkeling overeen

(49)

De totale jaarproduktie van de producent van de
Gemeenschap in sinds 1990 voortdurend gedaald
en vooral in de periode van 1992 tot en met het
onderzoektijdvak (met 25,1 %, namelijk van 74 %
tot 56 % van het niveau van 1990).

(50)

Parallel aan de afnemende produktie, is vanaf 1990
ook het verkoopvolume van de producenten van de
Gemeenschap aan niet-gelieerde afnemers in de
Gemeenschap elk jaar gedaald. Deze verkoop
daalde in 1992 met 41,7 % ten opzichte van 1991
en met 36 % in het onderzoektijdvak ten opzichte
van 1992, dat wil zeggen van 50 in 1992 tot 32 in
het onderzoektijdvak bij een basis 100 voor 1990.
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Terwijl de produktie van de bedrijfstak van de
Gemeenschap aanzienlijk daalde en de verkoopcij
fers ervan een nog sterkere daling vertoonden,
namen de voorraden van deze bedrijfstak van 1991

schade heeft geleden in de zin van artikel 4, lid 1 ,
van de basisverordening.

op 1992 met 129,1 % toe en met nog eens 1,2 %
in het onderzoektijdvak.
(52).

(53)

De dalende verkoopcijfers leidden tot een inkrim
ping van het marktaandeel van de producent van
de Gemeenschap van 17% in 1991 , 9 % in 1992
tot, ten slotte, 7 % in het onderzoektijdvak.

V. OORZAKEN VAN DE SCHADE

A. Gevolgen van de invoer met dumping
(57)

korte periode tegen prijzen die aanzienlijk lager
waren dan die van de producenten van de

Gemeenschap valt samen met de verslechtering van
de positie van deze laatsten, en met name de
inkrimping van hun marktaandeel en het inzakken

van de marktprijzen voor magnesium in de
Gemeenschap tussen 1991 en het onderzoektijdvak.

met 1993 aanzienlijk gedaald, namelijk met onge

(58)

gegaan.

(54)

De sluiting bij een producent in de Gemeenschap,
de dalende produktie bij de andere producent
aldaar en de aanzienlijke stijging van de invoer van
goedkoop magnesium hebben tot een aanzienlijke
inkrimping van de werkgelegenh eid geleid. In de
periode van 1990 tot en met 1993 is het aantal
arbeidsplaatsen in de bedrijfstak meer dan gehal
De prijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap
hebben zich sinds 1990 als volgt ontwikkeld :
1990

1991

1992

1993

100

76

78

94

Hieruit blijkt dat de bedrijfstak van de Gemeen
schap heeft getracht de financiële verliezen te
beperken na de aanzienlijke prijsdalingen van 1991
en 1992 ten opzichte van 1990. De prijsstijging van
1993 heeft echter tot een verdere daling van de
afzet geleid.

(56)

tot een aanzienlijk verlies aan inkomsten leidde.

Tijdens het onderzoektijdvak heeft de bedrijfstak
van de Gemeenschap getracht zijn financiële situ
atie, na een herstructureringsprogramma, door een
prijsstijging te verbeteren, maar is als gevolg van de
sterke afzetdaling zware verliezen blijven lijden. Op
te merken valt dat de prijzen van de bedrijfstak van
de Gemeenschap in het onderzoektijdvak bij
verkoop aan afnemers buiten de Gemeenschap
aanzienlijk hoger waren. Uit dit prijsverschil blijkt
hoezeer de prijzen in de Gemeenschap waren inge
zakt.

(59)

Door de sterke daling van produktie en afzet, de
achteruitgang van de bezettingsgraad en de
toename van de voorraden hebben de producenten
van de Gemeenschap vanaf 1990 tot in het onder
zoektijdvak aanzienlijke verliezen geleden, ondanks
hun pogingen de kosten door het schrappen van
een groot aantal banen te verminderen, ondanks de
prijsstijging van 1993 ten opzichte van 1992 en
technische aanpassingen om het produktieproces
efficiënter te maken. Deze negatieve ontwikkeling
van de rentabiliteit heeft nu een punt bereikt
waarop de enige overblijvende producent in zijn
voortbestaan wordt bedreigd.
De Commissie is derhalve van oordeel dat de

bedrijfstak van de Gemeenschap aanmerkelijke

Grondstoffen zoals magnesium zijn prijsgevoelige
produkten, hetgeen betekent dat wanneer bepaalde
producenten de prijzen onderbieden, dit de prijzen
drukt op de gehele markt voor deze produkten.
Door de aanwezigheid op de markt van het goed
kope magnesium uit de betrokken exportlanden
werd de bedrijfstak van de Gemeenschap voor de
keuze gesteld zijn prijzen te handhaven en markt
aandeel te verliezen of de prijsdaling te volgen
zonder op de gevolgen voor zijn winstgevendheid
te letten. Uit de in punt 55 weergegeven ontwikke
ling van de prijzen van de bedrijfstak van de
Gemeenschap blijkt dat de bedrijfstak in 1991 en
1992 getracht heeft de prijzen te volgen, hetgeen

veerd.

(55)

De snelle stijging van de invoer met dumping van
ruw magnesium uit Rusland en Oekraïne over een

Door de sluiting van een produktie-eenheid van
een in de Gemeenschap gevestigde onderneming
was de totale produktiecapaciteit van de bedrijfstak
van de Gemeenschap in de periode van 1990 tot en

veer 30 % . Ondanks deze verminderde produktie
capaciteit is de bezettingsgraad van de enige over
blijvende producent in de Gemeenschap achteruit

Nr. L 312/45

De Russische producenten stelden dat de
bedrijfstak van de Gemeenschap door de invoer van
hun produkt geen schade kon hebben geleden, daar
zij op verschillende segmenten van de magnesium
markt actief waren en dat de rechtstreekse concur

rentie tussen henzelf en de genoemde bedrijfstak
dus zeer beperkt was.
(60)

De Commissie merkt in dit verband op dat magne
sium voor verschillende doeleinden kan worden

gebruikt (zie punt 11 ), maar dat er echter geen
onderscheid kan worden gemaakt tussen het ruw
magnesium dat voor die verschillende doeleinden
wordt gebruikt. Voorts is bij het onderzoek
gebleken dat het magnesium uit Rusland en uit
Oekraïne van standaardkwaliteit is en door de

importeurs aan afnemers wordt verkocht die in
dezelfde industriesectoren actief zijn als die van de
bedrijstak van de Gemeenschap.

Nr. L 312/46
(61 )

(""N LI
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De Russische exporteurs hebben met name gesteld
dat de onderneming namens welke de klacht werd
ingediend, PEM, deel uitmaakt van een concern en
dat deze de andere ondernemingen van het
concern van ruw magnesium voorziet. Bij deze
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Gemeenschap zelf, de ontwikkelingen op de
betrokken markt van de Gemeenschap of enige
andere factor.

(65)

Zoals in punt 42 vermeld, wordt de markt van de
Gemeenschap voor ruw magnesium wegens onsta

leveringen heeft die onderneming dus van invoer
uit de tweede betrokken exportlanden geen concur

biliteit gekenmerkt wegens een algemene daling

rentie te vrezen .

van de vraag die tot een algemene inkrimping van
de markt leidde .

(62)

Met betrekking tot dit argument dient te worden
opgemerkt dat alle evalueringen van de afzet in het
raam van het onderhavige onderzoek betrekking
hebben op de situatie van de bedrijfstak van de
Gemeenschap op het stuk van zijn verkoop aan
niet-gelieerde afnemers. Gegeven de omvang van
de door de bedrijfstak van de Gemeenschap
geleden schade met betrekking tot louter de afzet
van de bedrijfstak aan niet-gelieerde klanten,
hetgeen ongeveer de helft van de afzet van de
bedrijfstak vertegenwoordigt, weid het onnodig
geoordeeld om nader uit te zoeken of de verkoop

Deze algemene inkrimping van de vraag moest wel
van invloed zijn op produktie- en afzetvolume van
de bedrijfstak van de Gemeenschap, maar de nega
tieve ontwikkeling van het marktaandeel van deze
bedrijfstak kon niet slechts met de daling van de
vraag alleen worden verklaard.

Wat de prijsbewegingen betreft, blijkt uit de in
punt 58 genoemde prijsverschillen dat de prijzen
op de markt van de Gemeenschap bijzonder sterk
onder druk stonden .

transacties met tot het concern behorende onderne

(66)

mingen al dan niet zijn geschied als betrof het niet
met het concern verbonden ondernemingen .
(63)

neergang op de magnesiummarkt te wijten was.
Deze exporteurs kwamen tot de gevolgtrekking dat

In ieder geval dient erop te worden gewezen dat de
markt voor ruw magnesium zeer transparent is
waardoor

de

invoer

in

hoeveelheden

die

de schade niet door uit Rusland stammende uitvoer

een

kon zijn veroorzaakt.

aanzienlijk marktaandeel vertegenwoordigen, tegen
aanzienlijk lagere prijzen dan die van de bedrijfstak
van de Gemeenschap onvermijdelijk voor de markt
in zijn geheel belangrijke gevolgen heeft voor de
op die markt verkregen prijzen .

(67)

De Commissie merkt in dit verband op dat welis
waar deze conjuncturele neergang zeker heeft bijge
dragen tot de moeilijkheden die door de bedrijfstak
van de Gemeenschap worden ondervonden, maar
dat deze moeilijkheden ten zeerste werden verer

gerd door de gevolgen van de invoer met dumping
op de magnesiummarkt van de Gemeenschap.

B. Andere factoren

(68)

(64)

De in Rusland gevestigde producenten stelden dat

de door de bedrijfstak van de Gemeenschap
geleden schade uitsluitend aan een conjuncturele

De Commissie heeft onderzocht of de schade die
de bedrijfstak van de Gemeenschap heeft geleden,
door andere factoren dan de hier bedoelde invoer

met dumping kon zijn veroorzaakt, zoals invoer uit
andere landen, het gedrag van de bedrijfstak van de

1990

Uit andere magnesiumproducerende landen dan
Rusland en Oekraïne is in de periode van 1990 tot
en met het onderzoektijdvak in de Gemeenschap
ruw magnesium ingevoerd. De ontwikkeling van
deze invoer is in de volgende tabel weergegeven in
ton, per land.

1991

1992

1993

Brazilië

4

10

48

0

Canada

844

604

1 137

1 502

10

0

159

204

India

0

0

0

0

Israël

0

16

247

0

Noorwegen

18 375

16 266

17919

11 503

Verenigde Staten van Amerika

13 082

7 332

8 953

7 180

3 526

3 126

2 765

366

China

(ex)-Joegoslavië
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Deze invoer vertegenwoordigt de volgende marktaandelen :
1990

1991

1992

1993

Brazilië

0,0 %

0,0 %

0,1 %

0,0 %

Canada

1,6 %

1,3 %

2,2%

3,2 %

China

0,0 %

0,0 %

0,3 %

0,4 %

India

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Israël

0,0 %

0,0 %

0,5 %

0,0 %

Noorwegen

34,3 %

34,2 %

34,3 %

24,9 %

Verenigde Staten van Amerika

24,4 %

15,4%

17,1 %

15,5%

6,6 %

6,6 %

5,3 %

0,8 %

(ex)-Joegoslavië

lijdt. Door dergelijke maatregelen dient de daad
werkelijke concurrentie weer te worden hersteld,
hetgeen als zodanig in het belang van de Gemeen
schap is.

Uit deze cijfers blijkt dat de invoer uit andere
landen in totaal is verminderd, waardoor het
marktaandeel van die andere landen in totaal ook is

verminderd. Hetzelfde geldt voor de afzonderlijke
landen, met uitzondering van de invoer uit Canada.
Uit de statistieken blijkt echter dat de invoer uit
Canada veel minder sterk gestegen is dan die uit
Rusland en uit Oekraïne, terwijl het marktaandeel
van Canada betrekkelijk klein is en de export
prijzen van het Canadese produkt aanzienlijk hoger
waren dan die van de exporteurs die aan dit onder
zoek zijn onderworpen . Teslotte beschikte de
Commissie niet over aanwijzingen dat de invoer uit
Canada tegen dumpingprijzen plaatsvond.
De

Commissie

is

derhalve

tot

de

(71 )

Bij het onderzoek is vastgesteld dat de bedrijfstak
van de Gemeenschap het hoofd heeft te bieden aan
een schade veroorzakende situatie in de vorm van

vermindering van afzet en van een geringer markt
aandeel, een geringere produktie en verlies van
arbeidsplaatsen, die alles bijeen genomen tot
aanzienlijke financiële verliezen hebben geleid. De
levensvatbaarheid van de bedrijfstak van de
Gemeenschap staat op het spel indien geen maatre
gelen worden genomen, waarop reeds het feit duidt
dat een producent in de Gemeenschap de
produktie heeft moeten stopzetten.

conclusie

gekomen dat de schade die de bedrijfstak van de
Gemeenschap heeft geleden, niet door de invoer
uit andere landen veroorzaakt kon zijn.
C. Conclusie

(69)

De Commissie is tot de conclusie gekomen dat de
invoer met dumping van grote hoeveelheden laag

geprijsd ruw magnesium uit Rusland en uit
Oekraïne, op zich genomen, de oorzaak is geweest
van de aanmerkelijke schade die de bedrijfstak van
de Gemeenschap heeft geleden . Deze bedrijfstak
heeft ook te lijden gehad van de dalende vraag op
de markt voor ruw magnesium ten gevolge van een
algemene conjuncturele neergang in de magnesi

umgebruikende industriën. De Commissie wijst er
echter op dat dit geen afbreuk doet aan de gevolg
trekking dat invoer met dumping uit de bij deze
procedure betrokken exportlanden de bedrijfstak
van de Gemeenschap aanmerkelijke schade heeft
toegebracht.
VI. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

(70)

Anti-dumpingmaatregelen hebben ten doel te voor
komen dat een bedrijfstak van de Gemeenschap
door oneerlijke handelspraktijken nog meer schade

(72)

De Russische producenten hebben aangevoerd dat
de produktiecapaciteit van de enig overgebleven
producent in de Gemeenschap niet voldoende was
om de markt van de Gemeenschap te bevoorraden
en dat invoer daarom noodzakelijk is om aan de
vraag naar ruw magnesium in de Gemeenschap te
voldoen .

Voorts hebben de Russische exporteurs en rege
ringsvertegenwoordigers aangevoerd dat het in
onderhavig geval niet in het belang van de
Gemeenschap zou zijn anti-dumpingmaatregelen te
nemen daar dit de concurrentie in de Gemeen

schap, waarin thans nog slechts één producent is
overgebleken, zou verminderen. De Russische
belanghebbenden stelden dat een dergelijke situatie
zich heel waarschijnlijk in de huidige marktsituatie
zou kunnen voordoen omdat deze, na de daling van
de vraag in de periode van 1991 tot en met het
onderzoektijdvak, weer sterk aantrekt, terwijl in de
wereld een aantal producenten hun produktie reeds
hebben stopgezet of voornemens zijn dit te doen,
waardoor de kloof tussen wereldvraag en -aanbod
van ruw magnesium steeds groter wordt.

Nr. L 312/48

(73)

| NL I

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

23. 12. 95

Wat de concurrentie in de Gemeenschap betreft,

ruw magnesium geen of slechts zeer beperkte

heeft

gevolgen zullen hebben .

de

Commissie

onderzocht

of

de

anti

dumpingmaatregelen tot een duidelijke verminde
ring van de concurrentie zouden kunnen leiden.
Ten eerste is de gevolgtrekking niet gerechtvaar
digd dat de Russische en de Oekraïense exporteurs
door deze maatregelen geen toegang meer zouden
hebben tot de markt van de Gemeenschap, daar
immers andere exporteurs die zich niet aan
dumping schuldig maken, wel op deze markt
aanwezig zijn. Voorts wordt traditioneel veel
magnesium vanuit derde landen in de Gemeen
schap ingevoerd, met name uit Noorwegen en uit
de Verenigde Staten van Amerika. Vanaf begin
1991 tot aan het einde van het onderzoektijdvak is
er echter een verschuiving opgetreden van de
andere exporterende landen naar invoer van
oorsprong uit de twee bij deze procedure betrokken
exportlanden.

De Commissie is derhalve, alles afwegende, van
oordeel dat de eventuele beperkte voordelen die de
gebruikers bij het voortbestaan van de huidige situ
atie hebben, niet opwegen tegen de nadelen die de
bedrijfstak van de Gemeenschap ondervindt door
de oneerlijk geprijsde invoer van ruw magnesium.
(75)

De Commissie heeft bijgevolg vastgesteld dat het in
het belang van de Gemeenschap is ervoor te zorgen
dat de verdere levensvatbaarheid van de enige
producent in de Gemeenschap wordt gewaarborgd
en dat derhalve anti-dumpingmaatregelen dienen te
worden genomen.

VIL VOORLOPIG RECHT

Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat anti
dumpingmaatregelen die worden genomen om
weer eerlijke handelsvoorwaarden te creëren niet
tot een vermindering van de concurrentie zullen
leiden, waardoor de bedrijfstak van de Gemeen
schap zijn marktpositie ten onrechte zou kunnen
versterken. Daarentegen valt te verwachten dat de

(76)

dumping, schade, oorzaken van schade en het
belang van de Gemeenschap heeft de Commissie
overwogen
welke
anti-dumpingmaatregelen
genomen moeten worden om de daadwerkelijke
concurrentie op de markt van de Gemeenschap
voor ruw magnesium te herstellen.

traditionele leveranciers uit andere dan de bij deze

procedure betrokken exportlanden hun export naar
de Gemeenschap weer zullen hervatten of deze
zullen opvoeren. Hoewel de produktie in Japan, in

Berekend werd op welk prijsniveau de bedrijfstak
van de Gemeenschap weer in staat zou zijn zijn
kosten te dekken en een redelijke winst te behalen .
Bij het vaststellen van de produktiekosten heeft de
Commissie bepaalde kosten van de producent van
de Gemeenschap, die verband hielden met zijn

het voormalige Joegoslavië, in de Gemeenschap en
in de Verenigde Staten van Amerika is gedaald,

heeft een producent in Canada in de afgelopen
jaren met een belangrijke produktie-eenheid gestart
en naar verwachting zal in 1996 in Israël een
geheel nieuwe fabriek in bedrijf worden gesteld.
Volgens de Commissie komt het derhalve niet

herstructureringsprogramma uitgesloten.
Deze
benadering werd redelijk geacht daar aldus ervoor
werd zorg gedragen dat kosten die zich in de
toekomst waarschijnlijk niet meer zullen voordoen,
niet in de richtprijs werden opgenomen. De
Commissie heeft erop toegezien dat de producent
van de Gemeenschap deze buitengewone kosten bij
het vaststellen van zijn interne exploitatie- en
winstprognoses buiten beschouwing heeft gelaten.

realistisch voor te veronderstellen dat er zich acute

tekorten op de markt voor ruw magnesium zullen
voordoen of dat het aantal concurrenten op deze
markt zal verminderen. Deze veronderstelling
wordt gesteund door het feit dat de voornaamste
afnemer van ruw magnesium de aluminiumindus
trie is, een bedrijfstak die wat onderhandelingspo
sitie betreft, niet voor die van de magnesiumprodu
centen onderdoet.

(74)

De Commissie heeft van geen enkel van de gebrui
kers van ruw magnesium over de gevolgen die
anti-dumpingmaatregelen voor hen zouden kunnen
hebben, opmerkingen ontvangen. Niettemin kan
worden aangenomen dat zij bij de goedkope import
op korte termijn voordeel hadden. Ruw magnesium
wordt echter voornamelijk gebruikt als legeringsbe
standdeel bij de aluminiumproduktie en voor de
ontzwaveling van gietstukken in hoogovens en
maakt bij deze toepassingen slechts een betrekke
lijk gering percentage van de totale produktie
kosten uit. Daarom kan worden aangenomen dat
anti-dumpingmaatregelen voor de gebruikers van

Gezien bovenstaande conclusies ten aanzien van

De Commissie heeft als redelijke winstmarge een
cijfer van 5 % op de omzet aangehouden, welk
percentage door de bedrijfstak van de Gemeen
schap als een strikt minimum wordt beschouwd
om het bedrijf voort te zetten. De Commissie is van
oordeel dat dit streefcijfer voor winst voldoende
moet zijn, gezien het feit dat het om een rijp
produkt gaat waarvoor slechts bescheiden investe
ringen voor onderzoek en ontwikkeling alsook voor
uitrusting behoeven te worden gedaan.
(77)

Gezien het bovenstaande en rekening houdend met
de produktiekosten van de bedrijfstak van de
Gemeenschap, werd een minimum-importprijs
berekend waarbij die bedrijfstak zijn prijzen tot een
winstgevend niveau zou kunnen optrekken.
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Daar de schademarge voor beide betrokken export
landen hoger was dan de dumpingmarge dient het
recht, overeenkomstig artikel 13, lid 3, van de
basisverordening, tot de dumpingmarge te worden
beperkt.

Gezien de aanmerkelijke schade die de bedrijfstak
van de Gemeenschap heeft geleden, de homogene
aard van het produkt en de mogelijke prijsschom
melingen door de vraag naar afgeleide produkten,
wordt een variabel recht het meest passend geacht.
Dit zal het mogelijk maken dat de Russische en de
Oekraïense exporteurs hun winsten optimaliseren,
terwijl toch aan schadeveroorzakende dumping een
einde wordt gemaakt.
Gezien

het bovenstaande

heeft

de

Commissie

besloten een variabel recht in te stellen dat geba
seerd is op een minimumprijs cif grens Gemeen
schap van 2 735, respectievelijk 2 701 ecu per ton
ruw magnesium van oorsprong uit, respectievelijk,
Rusland en Oekraïne .

(78)

In het belang van een deugdelijke administratie
dient een periode te worden vastgesteld waarbinnen
belanghebbenden hun opmerkingen kunnen
maken

en

kunnen

verzoeken

om

te

worden

gehoord. Voorts wordt erop gewezen dat alle bevin
dingen in het kader van deze verordening voorlopig
zijn en in het kader van een eventueel voorstel van
de Commissie tot instelling van een definitief recht
kunnen worden herzien,

Nr. L 312/49

uit Rusland en uit Oekraïne wordt een voorlopig anti
dumpingrecht ingesteld.

2. Voor het in lid 1 bedoelde produkt van oorsprong
uit Rusland is het anti-dumpingrecht het verschil tussen
de minimum-importprijs van 2 735 ecu per ton en de
cif-prijs grens Gemeenschap indien de cif-prijs grens
Gemeenschap per ton lager is dan de minimum
importprijs.
3. Voor het in lid 1 bedoelde produkt van oorsprong
uit Oekraïne is het anti-dumpingrecht het verschil tussen
de minimum-importprijs van 2 701 ecu per ton en de
cif-prijs grens Gemeenschap indien de cif-prijs grens
Gemeenschap per ton lager is dan de minimum
importprijs.
4. Tenzij anders vermeld, zijn de bepalingen inzake
douanerechten van toepassing.
5. De in lid 1 bedoelde produkten kunnen in de
Gemeenschap uitsluitend in het vrije verkeer worden
gebracht, nadat daarvoor ter hoogte van het bedrag van
het voorlopige recht zekerheid is gesteld.
Artikel 2

Onverminderd artikel 7, lid 4, onder b) en c), van Veror
dening (EEG) nr. 2423/88 kunnen belanghebbenden
binnen een maand na de inwerkingtreding van deze
verordening schriftelijk opmerkingen maken en
verzoeken om door de Commissie te worden gehoord.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 3

Artikel 1

1 . Op de invoer van ruw magnesium, ingedeeld onder
de GN-codes 8104 11 00 en 810419 00, van oorsprong

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

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

Gedaan te Brussel, 20 december 1995.
Voor de Commissie
Leon BRITTAN

Vice- Voorzitter
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VERORDENING (EG) Nr. 2998/95 VAN DE COMMISSIE
van 20 december 1995

tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 1912/92, (EEG) nr. 1913/92, (EEG)
nr. 2254/92, (EEG) nr. 2255/92, (EEG) nr. 2312/92 en (EEG) nr. 1148/93 houdende
uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de voorziening van de
Canarische eilanden, de Azoren, Madeira en de Franse overzeese departementen
met produkten van de sector rundvlees, wat betreft het bedrag van de steun
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

produkten uit de sector rundvlees moet worden vastge
steld op de in de bijlage vermelde bedragen ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Overwegende dat de voorzieningsbalansen voor sommige
overzeese departementen op basis van de door de
bevoegde autoriteiten overgelegde bewijsstukken moeten
worden bijgesteld met betrekking tot raszuivere fokdieren
en voor de mesterij bestemde mannelijke runderen ;

Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601 /92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Cana
rische eilanden ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 2537/95 van de Commissie (2), en met name op
artikel 4, lid 4, en artikel 5, lid 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Azoren
en Madeira (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2537/95, en met name op artikel 10,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3763/91 van de Raad van
16 december 1991 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Franse
overzeese departementen (4), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 2598/95 van de Commissie Q, en met
name op artikel 4, lid 5, artikel 7 en artikel 9,
Overwegende dat de steun voor de in de ramingsbalans
vermelde produkten van de markt van de Gemeenschap is
vastgesteld bij de Verordeningen (EEG) nr. 1912/92 (®) en
(EEG) nr. 2254/92 Q, laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 798/95 (8), (EEG) nr. 1913/92 (9) en (EEG) nr.
2255/92 (10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1668/95 ("), en (EEG) nr. 2312/92 (12) en (EEG) nr.
1 148/93 (13), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1669/95 H ;

Overwegende dat bij toepassing van de criteria voor de
vaststelling van de communautaire steun op de huidige
marktsituatie in de betrokken sector, en met name op de

noteringen en prijzen van deze produkten in het Euro
pese gedeelte van de Gemeenschap en op de wereldmarkt,
de steun voor de voorziening van de Canarische eilanden,
de Azoren en de Franse departementen overzee met
')
2)
3)
«)
*)
6)
7)

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L
L
L
L

173
260
173
356
267
192
219

van
van
van
van
van
van
van

27. 6. 1992, blz. 13 .
31 . 10. 1995, blz. 10.
27. 6. 1992, blz. 1 .
24. 12. 1991 , blz. 1 .
9. 11 . 1995, blz. 1 .
11 . 7. 1992, blz. 31 .
4. 8. 1992, blz. 34.

8) PB nr. L 80 van 8. 4. 1995, blz. 21 .
') PB nr. L 192 van 11 . 7. 1992, blz. 35.
10) PB nr. L 219 van 4. 8. 1992, blz. 37.
") PB nr. L 158 van 8. 7. 1995, blz. 28.
12) PB nr. L 222 van 7. 8. 1992, blz. 32.

•n PB nr. L 116 van 12. 5. 1993, blz. 15 .

") PB nr. L 158 van 8. 7. 1995, blz. 31 .

Overwegende dat het Comité van beheer voor rundvlees
geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voor
zitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De bijlagen II en II bis bij Verordening (EEG) nr.
1912/92 worden vervangen door bijlage I bij deze verorde
ning.
2. Bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 1913/92 wordt
vervangen door bijlage II bij deze verordening.

3. Bijlage II bij de Verordeningen (EEG) nr. 2254/92,
(EEG) nr. 2255/92 en (EEG) nr. 2312/92 wordt vervangen
door bijlage III bij deze verordening.

4. Het in bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 1912/92
vermelde steunbedrag wordt vervangen door het in bijlage
IV bij deze verordening aangegeven bedrag.
5. Bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 1913/92 wordt
vervangen door bijlage V bij deze verordening.

6. Bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 2312/92 wordt
vervangen door bijlage VI bij deze verordening.
7. De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1148/93 wordt
vervangen door bijlage VII bij deze verordening.
Artikel 2

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2312/92 wordt
vervangen door bijlage VIII bij deze verordening.
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag

volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad, van de Europese Gemeenschappen.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 december 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

Nr. L 312/51

Nr. L 312/52

I NL I

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

BIJLAGE I

„BIJLAGE II

Steunbedragen voor de in bijlage I genoemde produkten van
de markt van de Gemeenschap
(ecu/100 kg nettogewicht)
Produktcode

Steunbedrag

0201 10 00 110 (>)

65,5

0201 10 00 120

49,5
88,5
67,5
88,5

0201 10 00 130 (')
0201 10 00 140

0201 20 20 1 10 (')
0201 20 20 120

0201 20 30 1 10 (')
0201 20 30 120

0201 20 50 110 (')
0201 20 50 120

0201 20 50 130 (')
0201 20 50 140
0201 20 90 700

0201 30 00 100 (2)
0201 30 00 150 (6)
0201 30 00 190 (6)
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202

10
10
20
20
20
20
20

00
00
10
30
50
50
90

100
900
000
000

100
900
100

0202 30 90 400 (6)
0202 30 90 500 (6)
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1602

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

10 190
31 195
31 395
39 195
39 395
39 495
39 505
39 595
39 615
39 625
39 705
80 195
80 395
80 495
80 505
80 515
80 595
1602 50 80 615
1602 50 80 625
1602 50 80 705

67,5
65,5
49,5
111,5
85,0

65,5
49,5
49,5
159,5
95,5
64,0

49,5
67,5
67,5
49,5
85,0
49,5
49,5
95,5
64,0

45,0
33,5
33,5
33,5
33,5
33,5
33,5
33,5
33,5
15,0
17,5
33,5
33,5
33,5
33,5
15,0
33,5
33,5

15,0
17,5

NB : De produktcodes en de voetnoten zijn aangegeven in Verordening (EEG) nr.
3846/87 van de Commissie (PB nr. L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1 ), laatstelijk

gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2838/95 (PB nr. L 296 van 9. 12. 1995,
blz. 1 ).
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BIJLAGE // bis

Steunbedragen voor bepaalde in bijlage I bedoelde verwerkte produkten van de markt van
de Gemeenschap
(ecu/100 kg nettogewicht)
produktcode

Steunbedrag

1602 50 10 120
1602 50 10 140
1602 50 10 160
1602 50 10 170
1602 50 31 125
1602 50 31 135
1602 50 31 325
1602 50 31 335
1602 50 39 125
1602 50 39 135
1602 50 39 325
1602 50 39 335

95,5 (')
84,5 (9)
68,0 0
45,0 (')
107,5 0
68,0 f)
96,5 0
61,0 0
107,5 0
68,0 O
96,5 0
61,0 0

NB : De produktcodes en de voetnoten zijn aangegeven in Verordening (EEG) nr.
3846/87 van de Commissie (PB nr. L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1 ), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2838/95 (PB nr. L 296 van 9. 12. 1995,
blz. 1 )."

Nr. L 312/53

Nr. L 312/54
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BIJLAGE II
„ BIJLAGE II
Steunbedragen voor de in bijlage I genoemde produkten van de markt van de Gemeen
schap
(ecu/100 kg nettogewicht)
Produktcode

Steunbedrag

0201 10 00 1 10 (')

65,5

0201 10 00 120

49,5

0201 10 00 130 (')
0201 10 00 140

0201 20 20 110 (»)
0201 20 20 120

0201 20 30 1 10 (')
0201 20 30 120

0201 20 50 1 10 (')
0201 20 50 120

0201 20 50 130 (')
0201 20 50 140
0201 20 90 700

0201 30 00 100 i2)
0201 30 00 1 50 (')
0201 30 00 190 (6)
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202

10
10
20
20
20
20
20

00
00
10
30
50
50
90

88,5
67,5
88,5
67,5
65,5
49,5
111,5
85,0
65,5
49,5
49,5
159,5
95,5
64,0

100
900
000
000
100

49,5

900
100

49,5
49,5
95,5
64,0

0202 30 90 400 (6)
0202 30 90 500 (6)

67,5
67,5
49,5
85,0

NB : De produktcodes en de voetnoten zijn aangegeven in Verordening (EEG) nr.
3846/87 van de Commissie (PB nr. L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1 ), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2838/95 (PB nr. L 296 van 9. 12. 1995,
blz. 1 )."
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Nr. L 312/55

BIJLAGE III

„ BIJLAGE II

Steunbedragen voor mannelijke mestrunderen, afkomstig van de markt van de Gemeenschap
(in ecu/dier)
GN-code

Steunbedrag

ex 0102 90 05
ex 0102 90 29
ex 0102 90 49
0102 90 79

46,5
93,0
124,0

186,0"

BIJLAGE IV

BIJLAGE III

Steunbedrag toegekend aan de Canarische eilanden voor raszuivere fokrunderen van oorsprong
uit de Gemeenschap
(in ecu/dier)
GN-code

Omschrijving

Steunbedrag

Raszuivere fokrunderen (')

010210 00

750

(') Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen vastgesteld bij de op dit gebied
geldende communautaire bepalingen."

BIJLAGE V

„BIJLAGE III
DEEL 1

Levering aan de Azoren van raszuivere fokrunderen van oorsprong uit de Gemeenschap, voor de
periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996
(in ecu/dier)

\

\
GN-code

Omschrijving

\
Raszuivere fokrunderen (')

010210 00

Aantal
te leveren
dieren

Steunbedrag

1 150

600

(') Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen vastgesteld bij de op dit gebied
geldende communautaire bepalingen .
DEEL 2

Levering aan Madeira van raszuivere fokrunderen van oorsprong uit de Gemeenschap, voor de
periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996
(in ecu/dier)

\

\
GN-code

0102 10 00

Omschrijving

Raszuivere fokrunderen (')

Aantal
te leveren
dieren

Steunbedrag

200

650

(') Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen vastgesteld bij de op dit gebied
geldende communautaire bepalingen."

Nr. L 312/56
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BIJLAGE VI

„BIJLAGE III
DEEL 1

Levering aan Reunion van raszuivere fokrunderen van oorsprong uit de Gemeenschap, voor de
periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996
(in ecu/dier)
GN-code

0102 10 00

Omschrijving

Raszuivere fokrunderen (')

Aantal te leveren
dieren

Steunbedrag

300

1 000

DEEL 2

Levering aan Guyana van raszuivere fokrunderen van oorsprong uit de Gemeenschap, voor de
periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996
(in ecu/dier)
GN-code

0102 10 00

Aantal te leveren

Omschrijving

Raszuivere fokrunderen (')

dieren

Steunbedrag

350

1 000

DEEL 3

Levering aan Martinique van raszuivere fokrunderen van oorsprong uit de Gemeenschap, voor de
periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996
(in ecu/dier)
GN-code

0102 10 00

Aantal te leveren
dieren

Omschrijving

Raszuivere fokrunderen (')

40

Steunbedrag
1 000

DEEL 4

Levering aan Guadeloupe van raszuivere fokrunderen van oorsprong uit de Gemeenschap, voor de
periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996
(in ecu/dier)
GN-code

0102 10 00

Omschrijving

Raszuivere fokrunderen (')

Aantal te leveren
dieren

50

Steunbedrag
1 000

(') Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen vastgesteld bij de op dit gebied
geldende bepalingen."
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Nr. L 312/57

BIJLAGE VII

BIJLAGE
DEEL 1

Levering aan Guyana van raszuivere fokpaarden van oorsprong uit de Gemeenschap, voor de
periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996
(in ecu/stuk)
GN-code

0101 11 00

Omschrijving

Fokpaarden van zuiver ras (')

Aantal te leveren
dieren

Steunbedrag

16

1 000

DEEL 2

Levering aan Martinique van raszuivere fokpaarden van oorsprong uit de Gemeenschap, voor de
periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996
(in ecu/stuk)
GN-code

0101 11 00

Omschrijving

Fokpaarden van zuiver ras (')

Aantal te leveren
dieren

Steunbedrag

15

1 000

(') De indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen vastgesteld bij Richtlijn

90/427/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van zoötechnische en genealogische voorschriften voor het
intracommunautaire handelsverkeer in paardachtigen (PB nr. L 224 van 18. 8. 1990, blz. 55)."

Nr. L 312/58
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BIJLAGE VIII
BIJLAGE I
DEEL 1

Balans voor de voorziening van Reunion met mannelijke mestrunderen, voor de periode van 1 juli
1995 tot en met 30 juni 1996

Omschrijving

GN-code

ex 0102 90

Mannelijke mestrunderen

Aantal
dieren

600

DEEL 2

Balans voor de voorziening van Guyana met mannelijke mestrunderen, voor de periode van 1 juli
1995 tot en met 30 juni 1996

Omschrijving

GN-code

ex 0102 90

Mannelijke mestrunderen

Aantal
dieren

200"
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Nr. L 312/59

VERORDENING (EG) Nr. 2999/95 VAN DE COMMISSIE
van 22 december 1995

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de
steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de
Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3763/91 van de Raad van
16 december 1991 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Franse
overzeese departementen ('), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 2598/95 van de Commissie (2), en met
name op artikel 2, lid 6,
Overwegende dat de steunbedragen voor de levering van
graanprodukten aan de Franse overzeese departementen
(DOM) werden vastgesteld bij Verordening (EEG) nr.

de wereldmarkt, het gepast is de steun voor de voorzie
ning van de DOM opnieuw vast te stellen op de in de
bijlage vermelde bedragen ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bijlage bij de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 391 /92
wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

391 /92 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij

Verordening (EG) nr. 2757/95 (4) ; dat, gezien de wijzi
gingen in de noteringen en de prijzen van de graanpro
dukten in het Europese deel van de Gemeenschap en op

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1996.

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

Gedaan te Brussel, 22 december 1995 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 356 van 24. 12. 1991 , blz. 1 .
(2) PB nr. L 267 van 9. 11 . 1995, blz. 1 .
(3 PB nr. L 43 van 19. 2. 1992, blz. 23.
4 PB nr. L 288 van 1 . 12. 1995, blz. 1 .

Nr. L 312/ 60
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 22 december 1995 tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten
van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen
(in ecu/ton)

Bedrag van de steun
Produkt

Bestemming

(GN-code)

Frans

Réunion

Guadeloupe

Martinique

Guyana

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

6,00

6,00

9,00

36,00

36,00

36,00

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zachte tarwe

(1001 90 99)
Gerst

( 1003 00 90)
Maïs

(1005 90 00)
Harde tarwe

(1001 10 00)
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Nr. L 312/61

VERORDENING (EG) Nr. 3000/95 VAN DE COMMISSIE
van 22 december 1995

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de
steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de
Gemeenschap aan de Canarische eilanden
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

eilanden opnieuw vast te stellen op de in de bijlage

GEMEENSCHAPPEN,

vermelde bedragen ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601 /92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Cana
rische eilanden ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 2537/95 van de Commissie (2), en met name op

Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

artikel 3, lid 4,

Artikel 1

Overwegende dat de steunbedragen voor de levering van
graanprodukten aan de Canarische eilanden werden vast
gesteld bij Verordening (EEG) nr. 1832/92 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2758/95 (4) ; dat, gezien de wijzigingen in de note
ringen en de prijzen van de graanprodukten in het Euro
pese deel van de Gemeenschap en op de wereldmarkt, het
gepast is de steun voor de voorziening van de Canarische

De bijlage bij de gewijzigde Verordening (EEG)
nr. 1832/92 wordt vervangen door de bijlage bij deze
verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1996.

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

Gedaan te Brussel, 22 december 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 13.
(2) PB nr. L 260 van 31 . 10. 1995, blz. 10.
(3) PB nr. L 185 van 4. 7. 1992, blz. 26.

h) PB nr. L 288 van 1 . 12. 1995, blz. 3.

Nr. L 312/62
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 22 december 1995 tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van
graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden
(tn ecu/ton)
Produkt

(GN-code)
Zachte tarwe
Gerst
Maïs

Durum tarwe
Haver

( 1001 90 99)
( 1003 00 90)
( 1005 90 00)
( 1001 10 00)
( 1004 00 00)

Bedrag van de steun

0,00
3,00

33,00
0,00
8,00
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Nr. L 312/63

VERORDENING (EG) Nr. 3001/95 VAN DE COMMISSIE
van 22 december 1995

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de
steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de
Gemeenschap aan de Azoren en Madeira
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

Madeira opnieuw vast te stellen op de in de bijlage

GEMEENSCHAPPEN,

vermelde bedragen ;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

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

Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1 600/92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Azoren
en Madeira ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2537/95 van de Commissie (2), en met name op

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

artikel 10,

Artikel 1

Overwegende dat de steunbedragen voor de levering van
graanprodukten aan de Azoren en Madeira werden vastge
steld bij Verordening (EEG) nr. 1833/92 van de
Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2759/95 (4) ; dat, gezien de wijzigingen in de note
ringen en de prijzen van de graanprodukten in het Euro
pese deel van de Gemeenschap en op de wereldmarkt, het
gepast is de steun voor de voorziening van de Azoren en

De bijlage bij de gewijzigde Verordening (EEG)
nr. 1833/92 wordt vervangen door de bijlage bij deze
verordening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1996.

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

Gedaan te Brussel, 22 december 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

173
260
185
288

van
van
van
van

27. 6. 1992, blz. 1 .
31 . 10. 1995, blz. 10,
4. 7. 1992, blz. 28.
1 . 12. 1995, blz. 5.

Nr. L 312/ 64
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 22 december 1995 tot wijziging van Verordening
(EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van
graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira
(tn ecu/ton)

Bedrag van de steun
Produkt

Bestemming

(GN-code)

Azoren

Madeira

Zachte tarwe

( 1001 90 99)

0,00

0,00

Gerst

(1003 00 90)

3,00

3,00

Maïs

(1005 90 00)

33,00

33,00

Durum tarwe

( 1001 10 00)

0,00

0,00

23 . 12. 95
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Nr. L 312/65

VERORDENING (EG) Nr. 3002/95 VAN DE COMMISSIE
van 22 december 1995

tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van
oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601 /92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Cana
rische eilanden ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 2537/95 van de Commissie (2), en met name op

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. 1068/93 van de
Commissie f), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2853/95 (8) ;

Overwegende dat luidens artikel 3 van Verordening (EEG)
nr. 1601 /92 de eindgebruiker van rijst op de Canarische

Overwegende dat de toepassing van die bepalingen op de
noteringen of de prijzen van rijst in het Europese deel van
de Gemeenschap en op de wereldmarkt er, bij de huidige
marktsituatie, toe leidt de steun voor de voorziening van
de Canarische eilanden vast te stellen op de in de bijlage
vermelde bedragen ;

eilanden, zowel wat de hoeveelheden, de prijs als de
kwaliteit betreft, voorziening met rijst van oorsprong uit
de Gemeenschap wordt gewaarborgd tegen condities die

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het

overeenkomen met die bij vrijstelling van de heffing, wat
impliceert dat er voor leveringen van oorsprong uit de
Gemeenschap steun wordt verleend ; dat bij de vaststel
ling van die steun met name rekening moet worden
gehouden met de kosten van de verschillende mogelijke
leveranciers en de bij uitvoer naar derde landen toegepaste
prijzen ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

artikel 3,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2790/94 van de
Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2883/
94 (4), de gemeenschappelijke bepalingen zijn vastgesteld
ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorzie
ning van de Canarische eilanden met bepaalde landbouw
produkten, waaronder rijst ;
Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad (*), laatstelijk gewijzigd bij Veror

dening (EG) nr. 1 50/95 (% gedefinieerde representatieve

Comité van beheer voor granen,

Artikel 1

De op grond van artikel 3 van Verordening (EEG)
nr. 1601 /92 toe te kennen steunbedragen bij de levering
van rijst uit de Gemeenschap in het kader van de speci
fieke regeling voor de voorziening van de Canarische
eilanden worden vastgesteld in de bijlage bij deze verorde
ning.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1996.

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

Gedaan te Brussel, 22 december 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(>)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

173
260
296
304

van
van
van
van

27.
31 .
17.
29.

6. 1992, blz. 13.
10. 1995, blz. 10.
11 . 1994, blz. 23.
11 . 1994, blz. 18.

(Ó PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
(6) PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .

(*) PB nr. L 108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.
(8) PB nr. L 299 van 12. 12. 1995, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 22 december 1995 tot vaststelling van de
steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan
de Canarische eilanden

(in ecu/ion)
Produkt

(GN-code)

Volwitte rijst
(1006 30)

Breukrijst
(1006 40)

Bedrag van de steun
Canarische eilanden

269,00
59,00
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VERORDENING (EG) Nr. 3003/95 VAN DE COMMISSIE
van 22 december 1995

tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van
oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van
15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor
bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Azoren
en Madeira ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2537/95 van de Commissie (2), en met name op
artikel 10,

Overwegende dat luidens artikel 10 van Verordening
(EEG) nr. 1600/92 de eindgebruiker op de Azoren en
Madeira, zowel wat de hoeveelheden, de prijs als de kwali
teit betreft, voorziening met rijst van oorsprong uit de
Gemeenschap wordt gewaarborgd tegen condities die

overeenkomen met die bij vrijstelling van de heffing, wat
impliceert dat er voor leveringen van oorsprong uit de

Gemeenschap steun wordt verleend ; dat bij de vaststel

ling van die steun met name rekening moet worden
gehouden met de kosten van de verschillende mogelijke
leveranciers en de bij uitvoer naar derde landen toegepaste
prijzen ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1696/92 van

voorzieningsbalans (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1683/94 (6) ;
Overwegende dat de in artikel 1 van Verordening (EEG)
nr. 3813/92 van de Raad Q, laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EG) nr. 1 50/95 (8), 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. 1068/93 van de
Commissie ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2853/95 (10) ;
Overwegende dat de toepassing van die bepalingen op de
noteringen of de prijzen van de rijst in het Europese deel
van de Gemeenschap en op de wereldmarkt er, bij de
huidige marktsituatie, toe leidt de steun voor de voorzie
ning van de Azoren en Madeira vast te stellen op de in de
bijlage vermelde bedragen ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening

(EEG) nr. 2596/93 (4), de gemeenschappelijke bepalingen
zijn vastgesteld ter uitvoering van de specifieke regeling
voor de voorziening van de Azoren en Madeira met
bepaalde landbouwprodukten, waaronder rijst ; dat bepa
lingen waarbij voornoemde verordening wordt aangevuld
of ervan wordt afgeweken, zijn vastgesteld bij Verordening
(EEG) nr. 1983/92 van de Commissie van 16 juli 1992
houdende toepassingsbepalingen voor de specifieke rege
ling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met
produkten van de rijstsector, en tot vaststelling van de

Artikel 1

De op grond van artikel 10 van Verordening (EEG)
nr. 1600/92 toe te kennen steunbedragen bij de levering
van rijst uit de Gemeenschap in het kader van de speci
fieke regeling voor de voorziening van de Azoren en
Madeira worden vastgesteld in de bijlage bij deze verorde
ning.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1996.

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

Gedaan te Brussel, 22 december 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 1 .
(2) PB nr. L 260 van 31 . 10. 1995, blz. 10.
(3) PB nr. L 179 van 1 . 7. 1992, blz. 6.

b) PB nr. L 238 van 23. 9. 1993, blz. 24.

O PB
(<) PB
f) PB
(8) PB
(9) PB
(10) PB

nr. L 198 van 17. 7. 1992, blz. 37.
nr. L 178 van 12. 7. 1994, blz. 53.
nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
nr. L 108 van 1 . 5. 1993, blz. 106.
nr. L 299 van 12. 12. 1995, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 22 december 1995 tot vaststelling van de
steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan
de Azoren en Madeira

(m ecu/ton)

Bedrag van de steun
Produkt

(GN-code)

\
Volwitte rijst
(1006 30)

Bestemming
Azoren

Madeira

269,00

269,00
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VERORDENING (EG) Nr. 3004/95 VAN DE COMMISSIE
van 22 december 1995

tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector slachtpluimvee ('), laatste
lijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk,
Finland en Zweden, en bij Verordening (EG) nr. 3290/
94 (2), en met name op artikel 8, lid 3,

Overwegende dat de bij uitvoer in de sector slacht
pluimvee toe te passen restituties vastgesteld zijn bij
Verordening (EG) nr. 2864/95 van de Commissie (3),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2902/95 (4) ;

ding geeft tot wijziging van de op dit tijdstip geldende
restituties bij uitvoer in de zin als vermeld in de bijlage bij
deze verordening,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 , lid 1 , van

Verordening (EEG) nr. 2777/75 bedoelde produkten, die
vastgesteld zijn in de bijlage van de gewijzigde Verorde
ning (EG) nr. 2864/95, worden in overeenstemming met
de bijlage van deze verordening gewijzigd.
Artikel 2

Overwegende dat de toepassing van de in artikel 8 van
Verordening (EEG) nr. 2777/75 vermelde criteria op de
gegevens waarover de Commissie heden beschikt, aanlei

Deze verordening treedt in werking op 25 december
1995 .

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

Gedaan te Brussel, 22 december 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(•) PB nr. L 282 van 1 . 11 . 1975, blz. 77.
O PB nr. L 349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
(3) PB nr. L 300 van 13. 12. 1995, blz. 9.

b) PB nr. L 304 van 16. 12. 1995, blz. 30.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 22 december 1995 tot wijziging van de
uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee

Produktcode

Bestemming (')

Bedrag van de
restitutie (2)
in ecu/ 100 stuks

010511 11 000

01

2,00

0105 11 19 000

01

2,00

0105 11 91 000

01

2,00

0105 11 99 000

01

0105 19 10 000

01

0207 21 90 190

Bestemming (')

l

Bedrag van de
restitutie (2)
in ecu/100 kg

0207 22 10 000

04

8,00

0207 22 90 000

04

8,00

2,00

0207 41 1 1 900

04

6,50

3,50

0207 41 51 900

04

6,50

0207 41 71 190

04

6,50

0207 41 71 290

04

6,50

0207 42 10 990

04

15,00

0207 42 51 000

04

6,50

0207 42 59 000

04

6,50

in ecu/100 kg
0207 21 10 900

Produktcode

02

30,00

03

8,00

02

33,00

03

8,00

(') Verklaring van de code :

01 voor de uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika,
02 voor de uitvoer naar Angola, Saoedi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Katar, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië, Jemen, Libanon, Iran,
Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Rusland, Oezbekistan en Tadzjikistan,
03 voor de uitvoer naar alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika, Bulgarije, Polen, Hongarije, Roemenië, Slowakije,
Tsjechië en de bestemmingen bedoeld onder 02,
04 alle bestemmingen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika, Bulgarije, Polen, Hongarije, Roemenië, Slowakije en Tsjechië.
(2) De restituties voor uitvoer naar de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) mogen slechts worden toegekend met inachtneming van het
bepaalde in de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 990/93 en Verordening (EG) nr. 2815/95.

NB : Produktcodes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie.
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VERORDENING (EG) Nr. 3005/95 VAN DE COMMISSIE
van 22 december 1995

tot vaststelling van de mate waarin aan de aanvragen voor uitvoercertificaten in
de sector slachtpluimvee kan worden voldaan
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1372/95 van de Commissie
van 16 juni 1995 tot vaststelling van uitvoeringsbepa
lingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de
sector slachtpluimvee ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EG) nr. 2841 /95 (2), en met name op artikel 3, lid 4,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1372/95 is
voorzien in bijzondere maatregelen die worden getroffen
wanneer de aanvragen voor uitvoercertificaten betrekking
hebben op hoeveelheden en/of uitgaven die, in de
betrokken periode, de normale afzet, rekening houdend
met de in artikel 8, lid 12, van Verordening (EEG) nr.
2777/75 van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij de Akte
van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden en bij
Verordening (EG) nr. 3290/94 (4), bedoelde maxima, en/of,
de desbetreffende uitgaven, overschrijden of dreigen te
overschrijden ;
Overwegende dat de markt voor bepaalde produkten van
de sector slachtpluimvee gekenmerkt wordt door een
onzekere situatie ; dat in verband met de huidige restitu
ties voor deze produkten uitvoercertificaten zouden
kunnen worden aangevraagd ; dat de afgifte van certifi
caten voor de van 18 tot en met 20 december 1995 aange
vraagde hoeveelheden tot gevolg zou kunnen hebben dat
de hoeveelheden worden overschreden die overeenkomen

met de normale afzet van de betrokken produkten ; dat de
aanvragen waarvoor voor de betrokken produkten nog
geen uitvoercertificaten zijn afgegeven, dienen te worden
afgewezen en de op bepaalde aangevraagde hoeveelheden
toe te passen aanvaardingscoëfficiënten dienen te worden
vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor aanvragen voor uitvoercertificaten die op grond van
Verordening (EG) nr. 1372/95 in de sector slachtpluimvee
worden ingediend, geldt het volgende :
1 . de van 18 tot en met 20 december 1995 ingediende
aanvragen worden aanvaard, met toepassing van een
coëfficiënt van 100 % voor de in bijlage I bij deze
verordening bedoelde categorieën 3, 4, 5, 7 en 8 ;
2. er wordt geen gevolg gegeven aan de aanvragen die in
behandeling zijn en waarvoor de certificaten op of na
25 december 1995 hadden moeten worden afgegeven
voor de in bijlage I bij deze verordening bedoelde cate
gorie 6.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 25 december
1995 .

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

Gedaan te Brussel, 22 december 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
O
0
H

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

133 van 17. 6. 1995, blz. 26.
296 van 9. 12. 1995, blz. 8.
282 van 1 . 11 . 1975, blz. 77.

349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
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VERORDENING (EG) Nr. 3006/95 VAN DE COMMISSIE
van 22 december 1995

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1 530/95 (2), inzonderheid op artikel 14, lid 3,
tweede alinea,

Overwegende dat volgens artikel 14 van Verordening
(EEG) nr. 1418/76 het verschil tussen de noteringen of de
prijzen op de wereldmarkt van de in artikel 1 van deze
verordening bedoelde produkten en de prijzen van deze
produkten in de Gemeenschap kan worden overbrugd
door een restitutie bij uitvoer ;

Overwegende dat, krachtens artikel 14, lid 4, van Verorde
ning (EEG) nr. 1418/76, de restituties moeten worden
vastgesteld met inachtneming van de situatie en de voor
uitzichten ter zake van de beschikbare hoeveelheid rijst
en breukrijst en van de prijzen hiervan op de markt van
de Gemeenschap enerzijds en van de prijzen van rijst en
breukrijst op de wereldmarkt anderzijds ; dat het volgens
dit artikel eveneens noodzakelijk is om op de rijstmarkt
voor een evenwichtige situatie en een natuurlijke ontwik
keling van de prijzen en het handelsverkeer zorg te
dragen en bovendien rekening te houden met het eco
nomisch aspect van de voorgenomen uitvoer en met de
wenselijkheid om verstoringen op de markt van de
Gemeenschap te vermijden ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1361 /76 van
de Commissie (3) is vastgesteld welke de maximumhoe
veelheid breukrijst is die rijst, waarvoor de restitutie bij
uitvoer is vastgesteld, mag bevatten, terwijl daarbij tevens
het percentage is bepaald van de op deze restitutie toe te

passen vermindering, voor het geval dat de hoeveelheid

van de restitutie voor sommige produkten al naar gelang
van hun bestemming noodzakelijk kunnen maken ;
Overwegende dat, ten einde rekening te houden met de
bestaande vraag naar verpakte, langkorrelige rijst op
bepaalde markten, moet worden voorzien in de vaststel
ling van een specifieke restitutie voor dat produkt ;

Overwegende dat de restitutie minstens eenmaal per
maand moet worden vastgesteld ; dat de restitutie tussen
tijds kan worden gewijzigd ;

Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige situatie van de rijstmarkt, en met name op de
noteringen of prijzen van rijst en breukrijst in de
Gemeenschap en op de wereldmarkt voert tot het vast
stellen van de bedragen van de restitutie, zoals vermeld in
de bijlage van deze verordening ;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 990/93 van
de Raad (4), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1380/95 f),
een verbod is vastgesteld voor handelsverkeer tussen de
Europese Gemeenschap en de Federatieve Republiek
Joegoslavië (Servië en Montenegro); dat dit verbod niet
geldt voor bepaalde omstandigheden die limitatief zijn
opgesomd in de artikelen 2, 4, 5 en 7 en in Verordening
(EG) nr. 2815/95 van de Raad f5) ; dat daarmee rekening
moet worden gehouden bij de vaststelling van de restitu
ties ;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

breukrijst welke de uitgevoerde rijst bevat deze maximum
hoeveelheid overschrijdt ;

Overwegende dat in artikel 14, lid 5, van Verordening
(EEG) nr. 1418/76 de specifieke criteria zijn bepaald waar
mede bij de berekening van de restitutie bij uitvoer van
rijst en breukrijst rekening moet worden gehouden ;

De restituties bij uitvoer van de in artikel 1 van Verorde
ning (EEG) nr. 1418/76 genoemde produkten in ongewij
zigde staat worden, met uitzondering van de in lid 1 ,
onder c), van dat artikel genoemde produkten, op de in de
bijlage aangegeven bedragen vastgesteld.
Artikel 2

Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt en de
specifieke eisen van sommige markten een differentiatie
(') PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .
2 PB nr. L 148 van 30 . 6. 1 995, blz. 5.

(3) PB nr. L 154 van 15. 6. 1976, blz. 11 .

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1996.
(4) PB nr. L 102 van 28. 4. 1993, blz. 14.
(*) PB nr. L 138 van 21 . 6. 1995, blz. 1 .
(6) PB nr. L 297 van 9. 12. 1995, blz. 1 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 december 1995 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 22 december 1995 tot vaststelling van de
restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst
(m ecu / ton)

(in ecu / ton)

Produktcode

Bestemming (')

Bedrag
van de restituties (2)

Produktcode

Bestemming (')

1006 20 11 000

01

204,00

1006 30 65 100

01

204,00

01

204,00

01
02
03
04

255,00

1006 20 13 000

01
04

255,00
255,00

1006 20 15 000

1006 20 17 000

—

1006 30 65 900
01

204,00

1006 20 94 000

01

204,00

1006 20 96 000

01

204,00

—

—

1006 30 21 000

01

204,00

1006 30 23 000

01

204,00

1006 30 25 000

01

204,00

1006 30 42 000

01

204,00

1006 30 44 000

01

204,00

1006 30 46 000

01

204,00

1006 30 27 000

1006 30 48 000

—

—

01
02
03

04

255,00
261,00
266,00
255,00

1006 30 61 900

01
04

255,00
255,00

1006 30 63 100

01

255,00
261,00

1006 30 61 100

02
03
04

1006 30 63 900

01
04

261,00
266,00
255,00

—

1006 20 92 000

1006 20 98 000

Bedrag
van de restituties (2)

266,00
255,00
255,00
255,00

1006 30 67100
1006 30 67 900
1006 30 92100

_

——

01
02
03
04

255,00

1006 30 92 900

01
04

255,00
255,00

1006 30 94100

01
02
03
04

255,00

1006 30 94 900

01
04

255,00
255,00

1006 30 96 100

01
02
03
04

255,00
261,00
266,00
255,00

1006 30 96 900

01

255,00
255,00

04

1006 30 98 100
1006 30 98 900
1006 40 00 000

261,00
266,00
255,00

261,00
266,00
255,00

—

—

—

—

—

—

(') De bestemmingen zijn de volgende :
01 Liechtenstein, Zwitserland en het gebied van de gemeenten Livigno en Campione d'Italia
02 zones I, II, III, VI, Ceuta en Mehlla

03 zones IV, V, VII c), Canada en zone VIII, met uitzondering van Suriname, Guyana en Madagascar
04 de in artikel 34 van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 3665/87 van de Commissie bedoelde bestemmingen.

(2) De restituties voor uitvoer naar de Federatieve Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) mogen slechts worden toegekend met inachtneming van het
bepaalde in de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 990/93 en Verordening (EG) nr. 2815/95.

NB : De zones zijn die welke worden omschreven door de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2145/92 van de Commissie.
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VERORDENING (EG) Nr. 3007/95 VAN DE COMMISSIE
van 22 december 1995

tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van
communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde produkten van de
sectoren granen en riist
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1863/95 (2), en met name op
artikel 13, lid 2, derde alinea,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van
21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1530/95 (4), en met name op artikel 11 , lid 2,
Overwegende dat in artikel 2 van Verordening (EEG)

nr. 1766/92 en artikel 17 van Verordening (EEG) nr.
1418/76 voor de uitvoerrestituties zijn vastgesteld van
overeenkomstige toepassing zijn op bovenbedoelde trans
acties ;

Overwegende dat de specifieke criteria die in aanmerking
moeten worden genomen bij de berekening van de
uitvoerrestituties voor rijst zijn vastgesteld in artikel 3 van
Verordening (EEG) nr. 141 8/76 ;

Overwegende dat de bij deze verordening vastgestelde
restituties gelden voor alle bestemmingen, zonder diffe
rentiatie ;

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

nr. 2681 /74 van de Raad van 21 oktober 1974 betreffende

de communautaire financiering van de uitgaven in
verband met de levering van landbouwprodukten als
voedselhulp (*) is bepaald dat het Europees Oriëntatie- en
Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, het

gedeelte van de uitgaven financiert dat overeenkomt met
de desbetreffende restituties bij uitvoer die overeenkom
stig de betrokken communautaire voorschriften zijn vast
gesteld ;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De geldende restituties voor de produkten van de sectoren
granen en rijst geleverd voor de communautaire en natio
nale voedselhulpacties, uitgevoerd in het kader van inter

nationale verdragen of andere aanvullende programma's,

Overwegende dat, om de opstelling en het beheer van de
begroting voor de communautaire voedselhulpacties te
vergemakkelijken en om de Lid-Staten in staat te stellen
het bedrag van de communautaire deelname in de finan
ciering van de nationale voedselhulpacties te kennen, het
bedrag van de voor deze acties toegekende restituties moet

worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage.
Artikel 2

De bij deze verordening vastgestelde restituties worden
niet beschouwd als naar bestemming gedifferentieerde
restituties.

worden vastgesteld ;

Overwegende dat de algemene voorschriften en de uitvoe
ringsbepalingen die in artikel 13 van Verordening (EEG)

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1996.

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

Gedaan te Brussel, 22 december 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 181 van 1 . 7. 1992, blz. 21 .

M PB nr. L 179 van 29. 7. 1995, blz. 1 .

h) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1 .

(<) PB nr. L 148 van 30. 6. 1995, blz. 5.
O PB nr. L 288 van 25. 10. 1974, blz. 1 .
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Nr. L 312/75

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 22 december 1995 tot vaststelling van de restituties die
gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde
produkten van de sectoren granen en rijst
(in ecu/ton)
Produktcode

1001 10 00 400

Bedrag
van de restitutie

0,00

1001 90 99 000

0,00

1002 00 00 000

35,00

1003 00 90 000

0,00

1004 00 00 400

7,00

1005 90 00 000

30,00

1006 20 92 000

216,80

1006 20 94 000

216,80

1006 30 42 000
1006 30 44 000

—

—

1006 30 92100

271,00

1006 30 92 900

271,00

1006 30 94100

271,00

1006 30 94 900

271,00

1006 30 96 100

271,00

1006 30 96 900

271,00

1006 40 00 000

—

1007 00 90 000

30,00

1101 00 15 100

0,00

1101 00 15 130

0,00

1102 20 10 200

42,00

1102 20 10 400

36,00

1102 30 00 000

—

1102 90 10 100

0,00

1103 11 10 200

0,00

1103 11 90 200

0,00

1103 13 10 100

54,00

1103 14 00 000

—

1104 12 90 100

8,26

1104 21 50 100

0,00

NB : Produktcodes en voetnoten : zie Verordening (EEG) nr.
3846/87 van de Commissie (PB nr. L 366 van 24. 12. 1987,
blz. 1 ), gewijzigd.
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VERORDENING (EG) Nr. 3008/95 VAN DE COMMISSIE
van 22 december 1995

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de
invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet

de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn
vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen
vaststelt ;

Overwegende dat op grond van de bovenvermelde criteria

op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de

Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoerings
bepalingen van de invoerregeling voor groenten en
fruit ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1740/95 (2), en met name op artikel 4, lid 1 ,

de forfaitaire invoerwaarden moeten worden vastgesteld
op de in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

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),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 50/95 (4),
en met name op artikel 3, lid 3,
Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 3223/94 op
grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het
kader van de Uruguay-Ronde de criteria zijn vastgesteld
aan de hand waarvan de Commissie voor de produkten en

Artikel 1

De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94

bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld
zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze veror
dening.
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 23 december
1995.

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

Gedaan te Brussel, 22 december 1995.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 337 van 24. 12. 1994, blz. 66.
O PB nr. L 167 van 18. 7. 1995, blz. 10.
(3) PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .

b) PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
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Nr. L 312/77

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 22 december 1995 tot vaststelling van forfaitaire
invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en
fruit

(in ecu/100 kg)
GN-code

0702 00 50

Code

derde landen (')
052

060

064
066
068

67,0
80,2
59,6
41,7
62,3

080 5 30 40

l

73,4

052

72,7

204

53,2

388

67,5

400

98,6
54,8

117,9
345,9
1023
84,4
166,9
61,0
53,8
60,4
49,1
118,7

520

66,5

524

100,8

528

94,7

600

79,0

624

78,0

999

76,3

052

65,4

064

78,6

388

39,2

400

75,1

404

55,2

508

68,4

512

51,2

052

066
068
204

624
999

0808 10 98

204
412

54,2

524

57,4

624

172,6
95,9

528

48,0

728

107,3

800

78,0

804

21,0

999

62,1

052

143,7

064

73,6

220

052

999

0805 10 61 , 0805 10 65,
052
204

388
600

413

49,0
40,5

204

58,4
46,6
47,2
77,3
77,8

624

79,7

999

78,3

052

60,5
87,6
100,6
82,9

624
999

052

464
624
999

·

0808 10 92, 0808 10 94,

84,9
244,5
244,5
79,1
77,5

999

0805 20 33, 0805 20 35,
0805 20 37, 0805 20 39

022

512

060

0805 20 31

Forfaitaire
invoerwaarde

44,0

053

0805 10 69

derde landen (')

101,7

999

0709 90 79

Code

GN-code

208

624

0709 10 40

Forfaitaire
invoerwaarde

204

212

0707 00 40

(in ecu/100 kg)

0808 20 67

l

I

388

79,6

400

104,7

512

89,7

528

84,1

624

79,0

728

115,4

800

55,8

804

112,9

999

93,8

(') Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening ( E(J ) nr. 3079/94 van de Commissie (PB nr. L 325 van 17. 12. 1994, blz. 17). De code „999" staat voor
„andere oorsprong".
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II

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

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD

van 18 december 1995

houdende benoeming van leden van de Rekenkamer van de Europese
Gemeenschappen
(95/550/EG, Euratom, EGKS)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

BESLUIT :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op

Enig artikel

artikel 45 B, lid 3,

Voor de periode van 1 januari 1996 tot en met

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 188 B, lid 3,

benoemd :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op
artikel 160 B, lid 3,

Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één
Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen
hebben, inzonderheid op artikel 22,
Gezien de adviezen van het Europees Parlement ('),

Overwegende dat het mandaat van de heren Bernhard
Friedmann, Constantinos Androutsopoulos, Daniël Stras
ser, Maurice Thoss, André J. Middelhoek, Hubert Weber
en John Wiggins op 20 december 1995 verstrijkt,

Overwegende dat er derhalve moet worden overgegaan tot
nieuwe benoemingen,

(') Adviezen uitgebracht op 14 december 1995 (nog niet versche
nen in het Publikatieblad).

31 december 2001 worden tot lid van de Rekenkamer

— de heer Bernhard Friedmann,

— mevrouw Kalliopi Nikolaou,
— de heer Jean-Fran?ois Bernicot,
— de heer Frangois Colling,

— de heer Maarten B. Engwirda,
— de heer Hubert Weber,

— de heer John Wiggins.
Gedaan te Brussel, 18 december 1995.
Voor de Raad
De Voorzitter

J. BORRELL FONTELLES
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Nr. L 312/79

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 29 november 1995

inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EG-Verdrag
(IV/34.179, 34.202, 216 — Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf en de
Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven)
(Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

(95/551 /EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

verzoek om voorlopige maatregelen ingediend,
omdat zij van mening waren dat de Federatie van
Nederlandse Kraanverhuurbedrijven, hierna de
„FNK" genoemd, en de Stichting Certificatie
Kraanverhuurbedrijf, hierna de „SCK" genoemd, op
de mededingingsbepalingen van het EG-Verdrag
inbreuk hebben gemaakt door ondernemingen die
niet door de SCK zijn gecertificeerd, van de

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 17 van de Raad van 6 februari
1962, eerste verordening over de toepassing van de arti
kelen 85 en 86 van het Verdrag ('), laatstelijk gewijzigd bij
de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en
Zweden, en met name op artikel 3, lid 1 , en op artikel 15,

verhuur van mobiele kranen uit te sluiten en door

vaste prijzen op te leggen krachtens de statuten en
reglementen van deze beide organisaties.

lid 2,

Gezien de op 13 januari 1992 door M.W.C.M. van
Marwijk en anderen ingediende klacht, alsmede een
verzoek om voorlopige maatregelen, en gezien de op 15
januari 1992 door de Stichting Certificatie Kraanverhuur
bedrijf en op 6 februari 1992 door de Federatie van
Nederlandse Kraanverhuurbedrijven aangemelde statuten
en reglementen,

Na de betrokken partijen overeenkomstig artikel 19, lid 1 ,
van Verordening nr. 17 en overeenkomstig Verordening
nr. 99/63/EEG van de Commissie van 25 juli 1963 over

De aangemelde overeenkomsten

(2)

De statuten (3) en het Reglement Certificatie Kraan
verhuurbedrijf (4), hierna het «Reglement" genoemd,
van de SCK, met inbegrip van een aantal bijlagen
waarvan de belangrijkste de eisen voor de certifi
catie zijn, zijn op 15 januari 1992 bij de Commissie
aangemeld. De statuten (*) en het huishoudelijk

het horen van belanghebbenden en derden overeenkom
stig artikel 19, leden 1 en 2, van Verordening nr. 17 van
de Raad (2) in de gelegenheid te hebben gesteld hun
standpunt kenbaar te maken ter zake van de punten van
bezwaar welke de Commissie in aanmerking heeft geno

reglement (*) van de FNK zijn op 6 februari 1992
aangemeld. In beide gevallen werd om een nega
tieve verklaring, subsidiair, een ontheffing krach

men,

De FNK

Na het Raadgevend Comité voor mededingingsregelingen
en economische machtsposities te hebben geraadpleegd,
Overwegende hetgeen volgt :
I. DE FEITEN

De klacht

(1 )

Op 13 januari 1992 hebben M.W.CJM. van Marwijk
en tien andere bedrijven een klacht alsmede een

(') PB nr. 13 van 21 . 2. 1962, blz. 204/62.
(2) PB nr. 127 van 20. 8. 1963, blz. 2268/63.

tens artikel 85, lid 3, verzocht.

De FNK-regelingen bevatten in de aangemelde
versie ervan onder andere een verplichting voor
FNK-leden om aanvaardbare prijzen voor verhuur
te hanteren en om de door de FNK uitgegeven
algemene voorwaarden, die bepalingen ten aanzien
van de prijs bevatten, te hanteren (artikel 3, onder
b) en c), van het huishoudelijk reglement van de
FNK), en een verplichting voor FNK-leden om bij
(3) Gedateerd : 9 januari 1992.
(4) Gedateerd : 1 januari 1992.
(*) Gedateerd : 17 juli 1989.

h) Gedateerd : 31 oktober 1988.

Nr. L 312/80
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het huren van extra kranen bij voorrang beroep te
doen op andere leden (artikel 3, onder a), van het
huishoudelijk reglement van de FNK).
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van materiaal en optimale capaciteitsbenutting kan
tijdelijke huur van (extra) kranen aantrekkelijker
zijn dan het kopen ervan. Ten tijde van de aanmel
ding waren er, volgens de FNK, in Nederland
ongeveer 350 kraanverhuurbedrijven met een geza
menlijke omzet van ongeveer 450 miljoen ecu. Het

De SCK

De SCK-regelingen bevatten in de aangemelde
versie ervan onder andere voor bij de SCK aange
sloten ondernemingen een verbod om bij niet
aangesloten ondernemingen extra kranen te huren
(het zogenaamde „inhuurverbod" van artikel 7,
tweede gedachtenstreepje, van het SCK-reglement).

marktaandeel van de FNK-leden en van de SCK

certificaathouders werd volgens een onafhankelijk
bedrijfstakonderzoek uit 1990 op 78 % geschat (3).
De FNK en de SCK stellen dat hun marktaandeel

in 1992 ongeveer 51 % bedroeg, uitgaande van het
geschatte totale aantal in Nederland voor de kraan

verhuur bestemde kranen (ongeveer 3 000) en van
het aantal kranen in het bezit van FNK-leden

De partijen

(1 544) (4). Wegens transportproblemen worden,

De klagers zijn bedrijven die mobiele kranen
verhuren. Ten tijde van het indienen van de klacht
waren negen klagers in Nederland en twee in
België gevestigd en was geen der klagers lid van de
FNK, noch aangesloten bij de SCK. Sinds de indie
ning van de klacht in januari 1992 zijn drie
klagende kraanverhuurbedrijven lid van de FNK
geworden en heeft één zich tevens bij de SCK
aangesloten.

van ongeveer 50 km ingezet, waardoor de markt in
Nederland voor bedrijven uit andere Lid-Staten tot

aldus de FNK, de meeste kranen binnen een straal

(3)

(4)

De FNK is een vereniging van bedrijven die
mobiele kranen verhuren. De vereniging werd op
13 maart 1971 opgericht en heeft haar statutaire
zetel te Culemborg. Het statutaire doel van de FNK
is het behartigen van de belangen van kraanver
huurbedrijven, in het bijzonder van FNK-leden, en
het bevorderen van het contact en de samen

werking tussen de leden in de ruimste zin . Krach
tens de statuten kunnen buiten Nederland geves
tigde ondernemingen geen lid van de FNK zijn.
Medio 1994 telde de vereniging 196 leden.

(5)

De SCK, met statutaire zetel op hetzelfde adres te
Culemborg, werd op 13 juli 1984 opgericht. Statu
tair heeft deze organisatie het bevorderen en het
handhaven van de kwaliteit van kraanverhuurbe

drijven ten doel ('). Daartoe heeft de SCK, op basis
van vrijwilligheid, een op privaatrecht stoelend
certificatiesysteem opgezet. Medio 1994 waren 190
bedrijven bij de SCK aangesloten, voor het meren
deel bedrijven die tevens FNK-lid zijn (2).

gebieden nabij de Belgische en de Duitse grens
beperkt zou blijven.

Overheidstoezicht

(7)

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet,
hierna „Arbowet" genoemd, dient de werkgever
ervoor zorg te dragen, dat de werktuigen die hij
inzet, doelmatig en deugdelijk geconstrueerd zijn.
Hij is voorts verplicht deze werktuigen periodiek te
laten keuren. In diverse, op de Arbowet gebaseerde
veiligheidsbesluiten wordt deze norm nader uitge
werkt. Genoemd worden hier met name het Veilig
heidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen en het
Veiligheidsbesluit restgroepen, waarin voorschriften
worden gegeven met betrekking tot de veilige
constructie en het veilig gebruik van hijskranen en
hijsmiddelen . Deze voorschriften zijn voor de
verschillende kranen en de verschillende soorten

hijsgereedschappen in bijzonderheden uitgewerkt
in ministeriële regelingen en in diverse publikatie
bladen van de Arbeidsinspectie, met inachtneming
van de eisen die voortvloeien uit Richtlijn 89/392/
EEG van de Raad (*) met betrekking tot machines.
Duitsland en België kennen een vergelijkbaar
wettelijk systeem.
(3) Volgens dit door de Nederlandse Middenstandsbank (NMB)

De markt

(6)

De desbetreffende kranen worden voornamelijk
gebruikt in de bouw, in de petrochemische indus
trie en in de vervoersector in Nederland. In de

bedrijfstak van kraanverhuurbedrijven komt het bij
andere kraanverhuurders huren van kranen op

grote schaal voor. Uit het oogpunt van rationalisatie
(') Aanvankelijk had de SCK ten doel het bevorderen en het
handhaven van de kwaliteit van kraanverhuurbedrijven in Ne

derland. Bij statutenwijziging van 9 januari 1 992 zijn de woor
den „in Nederland" geschrapt

(2) Van de 190 ondernemingen die op 21 juli 1994 bij de SCK
waren aangesloten, zijn slechts zeven geen lid van de FNK.
Daartegenover waren op die datum slechts twaalf van de 196
FNK-leden niet door de SCK gecertificeerd.

uitgevoerde bedrijfstakonderzoek waren in 1990 240 a 280
kraanverhuurbedrijven actief, waarvan ruim 170 bij de FNK
waren aangesloten. Het marktaandeel van de FNK werd daar

bij voor 1989 door de NMB op 78 % geschat (344 miljoen a
440 miljoen Hfl.), uitgaande van een gemiddelde omzet van

254 000 Hfl. per kraan, van 1 354 kranen in bezit van FNK
leden en van het feit dat het bij niet-FNK-leden om relatief
kleine bedrijven gaat.
Volgens het eindrapport „Herbeoordeling SCK" van de Raad
voor de Certificatie van 11 januari 1993 is ongeveer 70 % van
de in Nederland verhuurde kranen van door de SCK gecertifi
ceerde ondernemingen.
(4) Volgens het KeBoMa-jaarverslag over 1992 zijn er in Neder
land 3 432 mobiele kranen, waarvan volgens de FNK7SCK
ongeveer 3 000 voor de kraanverhuur bestemd zijn.
(*) PB nr. L 183 van 29. 6. 1989, blz. 9. Richtlijn laatstelijk gewij
zigd bij Richtlijn 93/68/EEG (PB nr. L 220 van 30. 8. 1993,
blz. 1 ). Bij een eerdere wijziging (Richtlijn 91 /368/EEG — PB
nr. L 198 van 22. 7. 1991 , blz. 16) zijn hijskranen onder het
toepassingsgebied van de richtlijn gebracht.
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De wettelijke keuringen van kranen en hijsmid
delen geschieden vóór de eerste ingebruikname ('),
vervolgens eerst na drie jaar en daarna telkens om
de twee jaar. De Stichting KeBoMa (afkorting van
Keuring Bouwmachines) te Ede is in 1982 door de
Minister van Sociale Zaken, krachtens het Veilig
heidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen, erkend
als instelling voor het verrichten van onderzoe
kingen en beproevingen aan, onder andere,
mobiele kranen en hijsmiddelen (2). KeBoMa is de
enige keuringsinstelling die door de overheid voor
het verrichten van dergelijke keuringen is aange

door het bestuur van de SCK, tot 15 december

1987 in overleg met het dagelijks bestuur van de
FNK, en vanaf die datum tot 20 juni 1994 na
overleg met de FNK, dat zelf ook personen kan
voordragen . Het college bestaat uit acht leden,
waarvan er twee afkomstig zijn uit de FNK zelf,
drie uit aangesloten organisaties en (verenigingen
van) ondernemingen die opdrachten verstrekken
aan kraanverhuurbedrijven en drie overige leden.
De taak van het college is onder andere het
adviseren van het SCK-bestuur ten aanzien van de

aard en inhoud van het certificatiesysteem en de
vaststelling van de eisen en methoden van onder
zoek die aan het certificatiesysteem ten grondslag
liggen. Het advies van het college heeft een

wezen en erkend (3). Indien er sprake is van ernstige
tekortkomingen dient KeBoMa de Arbeidsinspectie

op de hoogte te stellen . Naast de wettelijke
keuringen door KeBoMa is de werkgever verplicht

bindend karakter (artikel 2 van het Reglement

om de kranen ten minste jaarlijks door een
deskundige, die daartoe naar de mening van de

College van Advies).

Individuele

Arbeidsinspectie voldoende gekwalificeerd is (4), te

bedrijfstak afkomstig zijn (maar waarvan één een
ex-vertegenwoordiger van een opdrachtgever is) en
de voorzitter van het college van deskundigen. De

De SCK is door de Raad voor de Certificatie als
certificatie-instelling erkend, hetgeen onder andere
inhoudt, dat zij volgens de Raad voor de Certificatie
aan de eisen van onafhankelijkheid voldoet.

certificatiecommissie wordt door het SCK-bestuur
benoemd.

In haar aanmelding heeft de SCK expliciet opge
merkt dat de SCK op initiatief van de FNK is
opgezet (*). Daarnaast blijkt duidelijk uit de oprich
tingsstatuten dat de SCK is opgericht namens de
FNK als lastgever. De twee organisaties hebben
hetzelfde adres (*) en secretariaat en tot 1 januari

Dat neemt niet weg dat er tussen de FNK en de
SCK nauwe banden zijn. Het bestuur van de SCK
werd volgens de statuten vanaf de oprichting van
de SCK tot 15 december 1987 volledig benoemd
en ontslagen door het dagelijks bestuur van de
FNK. Sinds de statutenwijziging van 15 december

1993 hetzelfde telefoonnummer. De statuten en

reglementen van beide organisaties werden door
dezelfde vertegenwoordiger en in dezelfde vorm

1987 voorziet het SCK-bestuur zelf in de vacatures,

maar de bestuursleden afkomstig uit de branche (de
helft van het SCK-bestuur) werden tot 20 juni 1994
op bindende voordracht van de FNK benoemd.
Eerst op 20 juni 1994 werd het bindende karakter
van deze voordracht geschrapt. Tot 20 juni 1994
had de FNK dus een doorslaggevende invloed op
de benoeming van ten minste de helft van het
SCK-bestuur. Aangezien besluiten door het SCK
bestuur statutair met gewone meerderheid worden

aangemeld.
Diezelfde
vertegenwoordiger
antwoordde namens zowel de FNK als de SCK op
de punten van bezwaar van 16 december 1992 en
op die van 21 oktober 1994. Tot september 1987
diende de aanvrager, om voor certificatie door de
SCK in aanmerking te komen, lid van de FNK te
zijn.
Tot
oktober
1993
waren
SCK
certificaathouders verplicht de door de FNK opge
stelde algemene voorwaarden te hanteren. Vanaf
september 1987 tot 1 januari 1992 was deelname in
het SCK-certificatieproject ongeveer driemaal zo
goedkoop voor FNK-leden als voor niet-FNK
leden en gedurende dezelfde periode ontving de
SCK een subsidie van de FNK. De SCK ontving

genomen, volgt hieruit dat het bestuur zonder
instemming van de FNK feitelijk geen enkel
besluit kon nemen .

Het bestuur wordt bijgestaan door een college van
advies, dat sinds 20 juni 1994 in de SCK-statuten
wordt aangeduid als het college van deskundigen,
en waarvan de leden worden benoemd en ontslagen

van 1985 tot 1987 eveneens een subsidie van de
Nederlandse overheid.

Gedrag van de FNK en de SCK

(') De verplichting van keuring voor eerste ingebruikname geldt
ingevolge Richtlijn 89/392/EEG (zie de voorgaande voetnoot)
vanaf 1 januari 1 993 niet meer voor hijskranen die zijn voor
zien van een EG-merkteken, welke term inmiddels bij artikel

6 van Richtlijn 93/68/EEG in „CE-markering" werd gewijzigd,
en vergezeld gaan van een EG-verklaring van overeenstem
ming zoals bedoeld in genoemde richtlijn.
(2) Erkenningsbeschikking nr. 230677 van de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 februari 1982 (Ne
derlandse Staatscourant nr. 77).

(3) KeBoMa-jaarverslag 1992, blz. 1 .

(4) Een dergelijke deskundige kan bij voorbeeld de kraanleveran
cier zijn, maar in de praktijk wordt ook hier veelal KeBoMa
ingeschakeld.

worden

uit twee leden van het bestuur die niet uit de

Structuur van de FNK en de SCK

(9)

certificatiebeslissingen

genomen door de certificatiecommissie die bestaat

laten beoordelen .

(8)

Nr. L 312/81

De FNK

(10)

Statutair heeft de FNK ten doel de bevordering van
de belangen van de kraanverhuurbedrijven in het

O Zie punt 4 van de aanmelding. Dit blijkt tevens expliciet uit
bladzijde 3 van het eindrapport «Herbeoordeling SCK" van de
Raad voor de Certificatie van 11 januari 1993. Zie voetnoot 3,
blz. 80 .

(') Wel gebruikt de SCK, blijkens een brief van 21 juli 1994,
sinds 1 januari 1993 een ander postadres.
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algemeen en van haar leden in het bijzonder,
alsmede van het onderlinge contact en de onder
linge samenwerking tussen de leden in de ruimste
zin. De doelstellingen en de wijze waarop deze
moeten worden verwezenlijkt, worden beschreven
in de statuten en het huishoudelijk reglement.
Krachtens artikel 6, lid 1 , van de statuten zijn
besluiten die in overeenstemming met de statuten
en reglement zijn genomen, bindend voor de leden.
Een lid dat hiermee in strijd handelt, kan krachtens
artikel 10, lid 1 , onder d), het lidmaatschap worden
ontnomen.

leden

in

te

schakelen,

alsmede

een

verplichting voor FNK-leden om „aanvaardbare"
tarieven te hanteren. Daartoe publiceerde de FNK
tot 1992 kostencalculaties met daaruit voortvloei

ende adviestarieven in het door haar uitgegeven
Handboek. Volgens een onafhankelijk onderzoek
in de bedrijfstak lagen deze adviestarieven in het
algemeen boven de markttarieven ('). Tot 1992
vond tussen kraanverhuurbedrijven met bepaalde
categorieën kranen regelmatig overleg plaats over
deze adviestarieven alsmede over verrekentarieven,

dit wil zeggen tarieven die gelden bij het tussen
kraanverhuurbedrijven onderling in- en verhuren
van kranen. Deze verrekentarieven lagen in het
algemeen iets onder de adviestarieven, maar boven
het markttarief (2). De betrokkenheid van de FNK
bij dat overleg blijkt onder andere uit het feit dat
de FNK ten behoeve van een dergelijk overleg haar
secretariaatskantoor ter beschikking stelde, alsmede
het feit dat een secretariaats medewerker van de

FNK met de verslaglegging en de overige admini
stratieve verwerking werd belast (3).

Daarnaast zijn FNK-leden op grond van het huis
houdelijk reglement verplicht om de door de FNK
opgestelde algemene voorwaarden toe te passen (4).
Deze algemene voorwaarden bevatten een gedetail
leerde bepaling inzake prijzen en tarieven ; zo
worden onder andere minimumhuurtijden, tarief
verhogingen voor zon- en feestdagen en annule
ringskosten voorgeschreven en wordt naar de door
de FNK opgestelde adviestarieven verwezen .

Bij vonnis in kort geding van de President van de
Utrechtse

De SCK

(11 )

Het statutaire doel van de SCK is het bevorderen
en het handhaven van de kwaliteit van kraanver

huurbedrijven. De doelstelling moet worden verwe
zenlijkt door middel van de vaststelling van richt
lijnen in de vorm van een reglement met betrek
king tot de inrichting van het kraanverhuurbedrijf,
een certificatiesysteem en een controlesysteem om
naleving van de richtlijnen te waarborgen. De certi

ficatie betreft de controle van een aantal aspecten
van het kraanverhuurbedrijf zelf : naleving van de

In het huishoudelijk reglement van de FNK was
van 15 december 1979 tot 28 april 1992 een
verplichting opgenomen voor FNK-leden om bij
het huren en verhuren van kranen bij voorkeur
andere
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Arrondissementsrechtbank

van

11

februari 1992 werd de FNK onder meer gelast de
voorrangsregeling en de door haar gehanteerde en
uitgewerkte regeling van advies- en verrekenprijzen
buiten toepassing te laten.
(') Bedrijfstakonderzoek van de NMB ten aanzien van kraanver
huurbedrijven van 15 december 1990, bladzijde 19.
(2) Bedrijfstakonderzoek van de NMB, bladzijden 4, 15 en 19, en
punt 19 van de FNK-aanmelding.
(3) Zie punt 19 van de FNK-aanmelding en de brief van FNK
van 3 maart 1992 aan diverse kraanverhuurbedrijven.

(4) Algemene voorwaarden voor de uitvoering van opdrachten
door kraanexploitanten, gedeponeerd op 1 januari 1991 ter
griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en
van die te Rotterdam .

wettelijke voorschriften inzake de afdracht van

belastingen en sociale premies, een bewijs van het
verzekerd zijn, kredietwaardigheid en liquiditeit,
alsmede een bewijs van vakbekwaamheid van de in
te zetten machinisten . Tevens dienden onderne

mingen aan te tonen dat zij in het register van de
Kamer van Koophandel waren ingeschreven,
hetgeen de toegang voor ondernemingen van

buiten Nederland praktisch uitsloot, althans ernstig
bemoeilijkte. Met ingang van 1 mei 1993 is dit
vereiste gewijzigd, in die zin dat van buitenlandse
ondernemingen ook het bewijs van hun inschrij
ving in een gelijkwaardig handelsregister wordt
geaccepteerd. Voorts heeft de certificatie betrekking
op de technische aspecten van de kranen zelf. Tot
slot waren de ondernemingen tot 21 oktober 1993
verplicht de algemene voorwaarden van de FNK
toe te passen. Deze omvatten, zoals vermeld in

overweging 10, voorwaarden met betrekking tot
prijzen.

Het opstellen van de certificatie-eisen geschiedt
door het college van deskundigen, terwijl de certifi
catiecommissie met de concrete uitvoering van de
certificering belast is. Met name in het college van
deskundigen zijn de leden die afkomstig zijn uit de
sector die opdrachten aan kraanverhuurbedrijven
verstrekt, prominent vertegenwoordigd. Onder
andere DSM en Shell hebben vertegenwoordigers
in het college van deskundigen van de SCK. Eén
lid en de voorzitter van het SCK-bestuur zijn
(ex-)vertegenwoordigers van Akzo. Bedrijven die
dergelijke opdrachten plaatsen, worden daardoor
aangemoedigd deze aan gecertificeerde bedrijven te
gunnen. Het systeem werd sluitend gemaakt met
het hierboven in overweging 2 genoemde „inhuur
verbod", dat met ingang van 1 januari 1991 in
werking is getreden, waardoor het gecertificeerde
bedrijven niet wordt toegestaan bij bedrijven die
niet bij de SCK zijn aangesloten extra kranen te
huren (*). Gezien het feit dat veel werk in de
bedrijfstak in onderaanneming wordt verricht, is
het aannemelijk dat daardoor de omzet van niet
aangesloten bedrijven zoals Van Marwijk aanmer
kelijk is teruggelopen. Ingevolge de uitspraak van
de nationale rechter (zie overweging 13) diende de
(*) Voordat het „inhuurverbod op 1 januari 1991 werd ingevoerd,
was een overgangsbepaling van kracht die erop neerkwam dat
een certificaathouder verplicht was bij het huren van kranen
te controleren of het gehuurde materiaal en personeel aan zo
danige eisen voldeden dat hij de verantwoordelijkheid daar
voor zou kunnen dragen .
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SCK het „inhuurverbod" buiten toepassing te laten,
waaraan zij op 4 november 1993 gevolg gaf.

Nr. L 312/83

1993 door het Gerechtshof te Amsterdam beves

tigd. De SCK heeft vervolgens, teneinde aan het
vonnis van het Gerechtshof te voldoen, een verkla

ring opgesteld en verspreid op 4 november 1993,
ertoe strekkende dat het „inhuurverbod" werd inge

Het verloop van de procedure voor de

trokken totdat de Commissie ter zake een definitief

Commissie

(12)

Na een voorlopig onderzoek van deze zaak heeft de
Commissie overwogen de immuniteit voor geld
boetes, zoals bepaald in artikel 1 5, lid 5, van Veror
dening nr. 17, krachtens lid 6 van dat artikel op te
heffen, daar zij van mening was dat artikel 85, lid 1 ,
van het Verdrag van toepassing was en dat de
toepassing van artikel 85, lid 3, niet gerechtvaardigd
was, hoofdzakelijk omdat de SCK de bij haar
aangesloten bedrijven verbood om bij de verhuur
van kranen niet-aangesloten bedrijven in te scha
kelen en aansluiting van buitenlandse bedrijven
uitsloot dan wel bemoeilijkte. Dit verbod had
verstrekkende gevolgen, in het bijzonder gelet op
de betrokkenheid bij de SCK van grote, regelmatig
en veelvuldig opdrachten aan kraanverhuurbe
drijven verstrekkende, ondernemingen . Na uitge
breide discussies, zowel mondeling als schriftelijk,
met de FNK en de SCK, heeft de Commissie op
13 april 1994 de op genoemd artikel 15, lid 6,
gebaseerde Beschikking 94/272/EG gegeven (').

standpunt zou innemen.

II. JURIDISCHE BEOORDELING

1 . Artikel 85, lid 1

Overeenkomsten tussen ondernemingen
besluiten van ondernemersverenigingen
De FNK

(14)

De FNK is derhalve een ondernemersvereniging in
de zin van artikel 85, lid 1 .

(15)

De FNK-statuten, die de basisregels van de FNK
vormen en de juridische betrekkingen tussen de
FNK en haar leden regelen, zijn overeenkomsten
in de zin van genoemd artikel (zie Beschikking
88/587/EEG van de Commissie (Hudson's Bay —
Dansk Pelsdyravlerforening) (2).

(16)

Het huishoudelijk reglement van de FNK vormt
een besluit van een vereniging van ondernemingen,
daar dit overeenkomstig de statuten van de FNK,

nale rechter

In een kort-gedingvonnis van 11 februari 1992
heeft de President van de Arrondissementsrecht

bank te Utrecht, op vordering van Van Marwijk en
anderen, de FNK gelast om de prioriteitsbepaling
alsmede de regeling van de advies- en verrekenta
rieven buiten toepassing te laten. De SCK werd

meer bepaald artikel 4 daarvan, wordt vastgesteld.
Het huishoudelijk reglement is bindend voor de

gelast het „inhuurverbod" buiten toepassing te
laten. Dit vonnis is op 9 juli 1992, eveneens in kort
geding, vernietigd door het Gerechtshof te Amster
dam, dat daarbij onder andere overwoog dat het
voorehands niet evident en boven iedere twijfel
verheven was, dat de bewuste regelingen geen
enkele kans maakten op ontheffing door de
Commissie. Daarop heeft de SCK op dezelfde dag

FNK-leden .

De SCK

(17)

(') PB nr. L 117 van 7. 5. 1994, blz. 30.

De SCK is een stichting naar Nederlands recht die
commerciële

en/of

economische

activiteiten

verricht. De stichting heeft als doel certificatie van
kraanverhuurbedrijven tegen betaling. De stichting
heeft geen grondslag in het publiek recht.

het „inhuurverbod" weer van kracht doen worden .

Na het uitbrengen van de punten van bezwaar van
16 december 1992 hebben Van Marwijk en anderen
zich opnieuw tot de President van de Arrondisse
mentsrechtbank te Utrecht gewend, die in een in
kort geding gewezen vonnis van 6 juli 1993
bepaalde dat het „inhuurverbod" buiten toepassing
diende te worden gesteld, aangezien de Commissie
inmiddels een standpunt over de betrokken rege
lingen kenbaar had gemaakt, en dat het op grond
daarvan duidelijk was, dat het „inhuurverbod" geen
enkele kans maakte op ontheffing door de
Commissie. Deze uitspraak werd op 28 oktober

De FNK is een vereniging. De leden van de vere
niging zijn ondernemingen die het kraanverhuur
bedrijf uitoefenen. Dit blijkt uit de artikelen 1 en 2
van de FNK-statuten en uit de toelichting bij de
aanmelding.

Het verloop van de procedure voor de natio
(13)

en/of

De SCK is herhalve een onderneming in de zin
van artikel 85, lid 1 .

(18)

Het feit dat de SCK een door de Raad voor de
Certificatie erkende certificatie-instelling is en aan
de Europese normen ter zake (de EN 45000-serie)
voldoet, staat de toepasselijkheid van artikel 85, lid
1 , niet in de weg. Het feit dat de SCK-regeling
door de Raad voor de Certificatie is erkend, bete

kent geenszins, dat in strijd met het mededingings
recht mag worden gehandeld.
(2) PB nr. L 316 van 23. 11 . 1988, blz. 43.
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De door de SCK gecertificeerde kraanverhuurbe
drijven zijn eveneens ondernemingen in de zin van

januari 1987 in zaak 45/85, Verband der Sachversi

artikel 85, lid 1 .

artikel 85, lid 1 .

Deelname aan het SCK-systeem, hetgeen aanvaar
ding van de statuten en de reglementen meebrengt,

cherer tegen Commissie (2), onder de reikwijdte van

(21 )

van een ondernemersvereniging in de zin van
artikel 85, lid 1 .

Het „ inhuurverbod " ( SCK)
(22)

Beperkingen van de mededinging

Tot de uitspraak van de nationale rechter van 11
februari 1992 waren de FNK-leden verplicht „aan

(23)

vaardbare" tarieven voor het inhuren van kranen te

hanteren. Daartoe publiceerde de FNK kostencal
culaties en beval zij daarop gebaseerde tarieven
aan ('). Deze tarieven alsmede die welke kraanver
huurbedrijven elkaar voor het huren van kranen in
rekening brengen, werden regelmatig door kraan
verhuurbedrijven van bepaalde categoriëen kranen
besproken . Zoals uit overweging 10 blijkt, was de
FNK bij deze besprekingen betrokken . Deze geza
menlijk aanbevolen prijzen, die al dan niet feitelijk
mochten worden nageleefd, maken het mogelijk
om met een redelijke mate van zekerheid te voor
spellen wat de prijspolitiek van concurrenten zou
zijn . Zelfs al zou, zoals de FNK beweert, de invul
ling van het begrip „aanvaardbaar" aan de kraanver
huurbedrijven zijn overgelaten ., hetgeen overigens
nergens uit blijkt, dan nog staat vast dat deze
aanvaardbaarheid van tarieven het voorwerp van
bespreking tussen de kraanverhuurbedrijven en de
FNK vormde. De bewering van de FNK dat het
slechts

aanbevolen

tarieven

„voor

(') Punten 17 en 18 van de FNK-aanmelding.

Het verbod om voor onderaanneming een beroep
te doen op niet door de SCK gecertificeerde onder
nemingen beperkt de vrijheid van handelen van
gecertificeerde ondernemingen. Of het verbod als
een verhindering, beperking of vervalsing van de
mededinging in de zin van artikel 85, lid 1 , kan
worden aangemerkt, dient te worden beoordeeld in
de juridische en economische context. Indien een
dergelijk verbod verbonden zou zijn aan een certifi
catiesysteem dat volledig open, onafhankelijk en
transparant is en dat in de aanvaarding van door
andere systemen geboden gelijkwaardige waar
borgen voorziet, zou kunnen worden verdedigd dat
het verbod geen beperkende uitwerking op de
concurrentie teweeg brengt, maar louter op het
volledig garanderen van de kwaliteit van de gecerti
ficeerde goederen of diensten gericht is.

Zoals hierna nader zal worden uiteengezet, valt het
„inhuurverbod" in dit geval onder het verbod van
aritkel 85, lid 1 , gegeven het feit dat het SCK
certificatiesysteem in ieder geval niet volledig open

intern

is, althans zeker tot 21 oktober 1993, en dat het de

gebruik" betrof, doet niets af aan het feit dat de
FNK-leden ingevolge artikel 3, onder b), van haar
huishoudelijk reglement verplicht waren „aanvaard
bare" tarieven te hanteren. De stelling van de FNK
dat kraanverhuurbedrijven in de vaststelling van
hun tarieven „geheel vrij" waren, is dan ook onjuist.
Ingevolge artikel 3, onder c), van genoemd regle
ment dienen FNK-leden de door de FNK opge
stelde algemene voorwaarden te hanteren, waarin
naar de FNK-adviestarieven wordt verwezen. Op
grond van artikel 10, lid 1 , onder d), van de statuten
kan ontzetting uit het lidmaatschap volgen
wanneer een lid in strijd handelt met, onder
andere, het huishoudelijk reglement. Daarmee valt
de regeling van advies- en verrekentarieven,
waarmee wordt beoogd aan het begrip „aanvaard
bare tarieven" een nadere inhoud te geven volgens
de beschikkingspraktijk van de Commissie en de
rechtspraak van het Hof van Justitie van de Euro
pese Gemeenschappen, met name zijn arrest van
17 oktober 1972 in zaak 8/72, Vereniging van
Cementhandelaren tegen Commissie, en van 27

SCK-certificaathouders was het krachtens artikel 7

van het reglement verboden om van niet bij de
SCK aangesloten ondernemingen kranen te huren .
Deze verplichting werd uiteindelijk op last van de
nationale rechter op 4 november 1993 ingetrokken .

De advies - en verrekentarieven ( FNK)

hier

De regeling kan de mededinging merkbaar beper
ken, gelet op de totale omzet in de bedrijfstak
kraanverhuur en op het marktaandeel van de
FNK-leden daarin (zie overweging 6).

vormt derhalve een overeenkomst en/of een besluit

(20)

23 . 12. 95

aanvaarding van gelijkwaardige waarborgen van
andere systemen niet toelaat.

(24)

Het SCK-certificatiesysteem vertoonde vanaf het
begin kenmerken van een gesloten systeem. FNK
leden waren reeds voordien (en tot 28 april 1992)
ingevolge artikel 3, onder a), van het huishoudelijk
reglement van de FNK verplicht voor het huren
van kranen zich bij voorrang tot andere leden te
richten. Vanaf haar oprichting op 13 juli 1984 tot
18 september 1987 kwamen slechts FNK-leden
voor SCK-certificatie in aanmerking (artikel 2 van
het Reglement Certificatie Kraanverhuurbedrijf).
Aangezien ingevolge artikel 4, onder a), van de
FNK-statuten tot de FNK alleen in Nederland

gevestigde kraanverhuurbedrijven worden toegela
ten, werden buitenlandse kraanverhuurbedrijven
daarmee

van

deelname

aan

het

SCK

certificatiesysteem uitgesloten. Weliswaar verdween
in september 1987 de uitdrukkelijke eis dat alleen
(2) Jurisprudentie 1972, bladzijde 977, met name rechtsoverwe
gingen 15 t/m 25, en Jurisprudentie 1987, bladzijde 405, met
name rechtsoverwegingen 34 t/m 43.
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FNK-leden door de SCK konden worden gecertifi
ceerd, maar in de praktijk bleef het voor
niet-FNK-leden moeilijker dan voor FNK-leden
om tot het certificatieproject toe te treden. Zo
waren de kosten van deelname voor niet-FNK

praktijk dan ook nauwelijks of geen gevolgen
hebben gehad.

(26)

leden tot januari 1992 aanzienlijk hoger dan voor
FNK-leden (zie overweging 9). De bij de SCK
aangesloten bedrijven blijken dan ook daadwerke
lijk grotendeels dezelfde bedrijven te zijn als de
FNK-leden (zie overweging 5). Voor buitenlandse
kraanverhuurbedrijven werd de toegang tot het
certificatiesysteem bovendien bemoeilijkt door het
feit dat de certificatie-eisen met name op de
Nederlandse situatie waren toegespitst. Zo werd bij
voorbeeld tot 1 mei 1993 de inschrijving in het
handelsregister bij de Kamer van Koophandel
vereist en dienden tot 21 oktober 1993 de alge
mene voorwaarden van de FNK verplicht te
worden toegepast (zie overweging 11 ).

(25)

Daarenboven voorziet het SCK-certificatiesysteem
niet in de aanvaarding van door andere systemen
geboden gelijkwaardige waarborgen, noch van certi
ficatiesystemen die door andere privaatrechtelijke
instellingen binnen de Gemeenschap zijn opgezet,
noch van regelingen van de zijde van de overheid
die in gelijkwaardige waarborgen met betrekking
tot de veiligheid op de kraanverhuurmarkt voor

Het „inhuurverbod" beperkte niet alleen de hande

lingsvrijheid van de aangesloten bedrijven, en
daarmee de concurrentie tussen die bedrijven zelf,
maar ook — en vooral — werd derden, en in het

bijzonder in een andere Lid-Staat gevestigde bedrij
ven, de toegang tot de Nederlandse markt aanzien

lijk bemoeilijkt (zie overweging 11 , eerste alinea).
De SCK heeft niet aangetoond dat het onderhavige
certificatiesysteem niet zonder genoemd „inhuur
verbod" en de overige beperkingen zou kunnen
functioneren. Het feit dat het SCK-systeem, na de
gedwongen intrekking van bedoelde beperkingen,
klaarblijkelijk nog steeds functioneert, duidt eerder
op het tegendeel.

(27)

certificatiesysteem moeten worden gezien in het
licht van het frequent gebruik van bij ander kraan
verhuurbedrijven gehuurde kranen, van het markt
aandeel van de bij de SCK aangesloten onderne
mingen en de positie van de FNK, en van de
betrokkenheid van de grootste ondernemingen die
gebruik maken van huurkranen, bij de SCK. De
aanwezigheid van deze ondernemingen in de
organen van de SCK heeft in de praktijk tot gevolg
dat SCK-certificaatbezitters voor het verkrijgen van
de grootste opdrachten in een gunstiger positie
verkeren . De interne instructies van, onder meer,

Shell en de Nederlandse Spoorwegen bepalen dat
alleen met door de SCK gecertificeerde kraanver
huurbedrijven mag worden gewerkt.
(28)

geschorst of gedecertificeerd. Opschorting of decer
tificatie van een aangeslotene wordt bekendge
maakt door middel van advertenties in vakbladen

(zie artikel 8 van het SCK-reglement), hetgeen op
de eerste plaats een dreiging met decertificatie van
andere aangesloten ondernemingen, die toch nog
zaken met de betreffende onderneming blijven
doen, inhoudt, en op de tweede plaats de algemene
suggestie wekt, dat men er beter aan doet om met
die onderneming geen zaken te doen. Dergelijke
advertenties zijn dus voor de betrokken onderne
mingen uiterst schadelijk.

men, omdat niet is komen vast te staan, dat een

privaatrechtelijk certificatiesysteem zoals door de
SCK in het leven is geroepen, aan de reeds
bestaande wettelijke eisen met betrekking tot hijs
kranen en hijsmiddelen iets wezenlijks toevoegt. Al
deze machines en onderdelen daarvan vallen onder

de reeds genoemde Richtlijn 89/392/EEG. Boven
dien kon KeBoMa, de door de Nederlandse over

daarmee aan alle wettelijke eisen ter zake voldeden,
nog steeds door het „inhuurverbod" werden getrof
fen . Het voorstel van de FNK en de SCK zou in de

In de artikelen 9 en 10 van het SCK-reglement is
bepaald dat aangesloten bedrijven in geval van
niet-nakoming van de verschillende verplichtingen,
waaronder het „inhuurverbod", kunnen worden

bezwaren van de Commissie niet worden weggeno

alleen over een KeMoBa-keurmerk beschikten en

De mededingingbeperkende aard en de gevolgen
van het „inhuurverbod" als deel van het SCK

Op 2 augustus 1993 heeft de Commissie de SCK
schriftelijk laten weten dat met dit voorstel de

heid erkende keuringsinstantie van hijskranen,
destijds niet als een gekwalificeerde certificatie
instelling worden aangemerkt, zodat hijskranen die

Het op 1 januari 1991 ingevoerde „inhuurverbod"
versterkte het gesloten karakter van het certificatie

systeem en bevorderde in feite de wederzijdse
exclusiviteit tussen de betrokken ondernemingen.

zien .

In een brief van 12 juli 1993, waarop bij brief van 3
augustus 1993 nadere bijzonderheden volgden,
heeft de SCK voorgesteld het „inhuurverbod" zoals
opgenomen in artikel 7, tweede gedachtenstreepje,
van het Reglement Certificatie Kraanverhuurbe
drijven in die zin te wijzigen dat slechts kranen
mogen worden ingezet „die voorzien zijn van een
geldig certificatiebewijs, op grond van een vooraf
gaande certificatie door hetzij de Stichting, hetzij
een andere certificatie-instelling — Nederlands of
buitenlands — welke gekwalificeerd is voor het
certificeren van kraanverhuurbedrijven en daarbij
aantoonbaar gelijkwaardige criteria hanteert".

Nr. L 312/85

(29)

Terwijl de FNK van haar leden eist dat zij in
Nederland gevestigd zijn (FNK-statuten, artikel 4,

onder a)), waren de SCK-eisen voor de certificatie
in de oorspronkelijk aangemelde versie uitsluitend
en geheel gebaseerd en afgestemd op de situatie in
Nederland, waardoor bedrijven uit ander Lid-Staten,

Nr. L 312/86
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met name uit België en uit Duitsland (zie overwe
ging 11 ), werden buitengesloten , althans de toegang
tot de Nederlandse markt voor deze in aanzienlijke
mate werd bemoeilijkt. Daarentegen blijken voor
Nederlandse kraanverhuurbedrijven die zich op, bij
voorbeeld, de Belgische of de Duitse markt wensen
te begeven, geen andere vereisten te gelden dan dat
zij aan de aldaar geldende wettelijke eisen dienen te
voldoen. Duiteland en België kennen voor wat de
wettelijke keuring van kranen betreft een met
Nederland vergelijkbaar systeem.
(30)
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dat de overeenkomsten en/of besluiten van onder

nemersverenigingen bijdragen tot een verbetering
van het kraanverhuurbedrijf en tevens een billijk
aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen aan

de afnemers ten goede komt. De verbetering moet
zodanige objectieve en merkbare voordelen met
zich brengen, dat daarmee de op het vlak van de
concurrentie optredende nadelen worden gecom

penseerd. (Zie het arrest van het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen van 13 juli 1966
in de gevoegde zaken 56-64 en 58-64, Consten en
Grundig tegen Commissie (2).

Het „inhuurverbod" van de SCK kan de mededin

ging merkbaar beperken, gelet op de totale omzet
in de bedrijfstak kraanverhuur, het marktaandeel

De advies- en verrekentarieven (FNK)

van de SCK-certificaathouders en de betrokkenheid

van de opdrachtgevers bij de SCK.

(34)

Beïnvloeding van de handel tussen de
Lid-Staten

(31 )

Door de FNK en de SCK wordt betwist dat er van
een ongunstige beïnvloeding van de handel tussen
de Lid-Staten sprake is. Zij beroepen zich daarbij
op de beperkte omvang van de grensoverschrij
dende activiteiten in deze bedrijfstak, aangezien
„mobiele kranen naar hun aard niet bedoeld zijn

Niet is vast te komen staan dat de verplichting om
„aanvaardbare" tarieven te hanteren, ongeacht het
beweerde oogmerk om de transparantie op de
markt te vergroten, tot een verbetering van het
kraanverhuurbedrijf bijdraagt en dat de afnemers, in
dit geval ondernemingen die hijskranen huren, een
billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voor
delen genieten. Integendeel, blijkens het in over
weging 10 genoemde onafhankelijke bedrijfstakon
derzoek lagen de gehanteerde advies- en verreken

tarieven, die door de FNK werden opgesteld
teneinde aan het begrip „aanvaardbare" tarieven een
nadere invulling te geven, in het algemeen boven

om te worden vervoerd". Niettemin kan uit het

Handboek van de FNK worden opgemaakt, dat
Krupp-kranen zich met een maximumsnelheid van
63 tot 78 km/u kunnen verplaatsen (Handboek
1991 , bladzijde 10). In een advertentie op bladzijde

de markttarieven. Als verklaring hiervoor gaven de
bedrijfstakonderzoekers met name het feit „dat men
in de markt te maken heeft met concurrentie".

124 van dat Handboek worden huurkranen met

een hijsvermogen van 12 tot 400 ton aangeboden
die „snel en overal inzetbaar" zijn . Dit betekent dat
het, zoals het woord „mobiel" overigens reeds
aangeeft, zeer wel mogelijk is om mobiele kranen
te verplaatsen en dat het systeem dus een poten
tiële belemmering voor het intracommunautaire

(35)

Een ontheffing krachtens artikel 85, lid 3, van het

Verdrag is op grond van het voorgaande uitgeslo
ten .

Het „ inhuurverbod " (SCK)

handelsverkeer vormt. Dat de betrokken onderne

mingen thans geen intracommunautaire activiteiten
ontplooien, doet daaraan niets af, zoals het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft
overwogen in zijn arrest van 25 oktober 1983 in
zaak 107/82, AEG-Telefunken legen Commissie (').
Het feit dat twee van de klagers uit België afkom

(36)

De vraag of het „inhuurverbod" voor een ontheffing
in aanmerking komt, dient te worden bezien in de
context van het certificatiesysteem waarin het
„inhuurverbod" functioneert.

Door de SCK is aangevoerd dat de doelstelling van
het certificatiesysteem het scheppen van transpa
rantie op de markt is en dat het „inhuurverbod"
dient te worden gezien als sluitstuk ter waarborging

stig zijn, wijst erop, dat intracommunautair verkeer
een reële mogelijkheid is. Om de in de overwe
gingen 21 en 30 aangegeven redenen is die (poten
tiële) handelsbeïnvloeding merkbaar.

van de kwaliteit van de kranen en van de dienstver

lening van de deelnemende ondernemingen . Het
door de SCK opgezette certificatiesysteem zou een
meerwaarde hebben boven de ter zake geldende bij
of krachtens de wet gestelde eisen. Het „inhuurver
bod" zou voorts de enige mogelijkheid zijn om

2. Artikel 85 , lid 3

(32)

(33)

De statuten en het huishoudelijk reglement van de
FNK, evenals de statuten en het reglement van de
SCK, werden bij de Commissie aangemeld
teneinde een negatieve verklaring, subsidiair een
ontheffing krachtens artikel 85, lid 3, te verkrijgen.

effectief te controleren of aan de door de SCK

gestelde eisen is voldaan. In feite zou het „inhuur
verbod" worden voorgeschreven door de erken
ningscriteria van de Raad voor de Certificatie, die
op de ISO-normen te aanzien van kwaliteitssy
stemen gebaseerd zijn.

Om voor een ontheffing in aanmerking te komen,
moeten de FNK en de SCK onder ander aantonen

(2) Jurisprudentie, bladzijde 450 en in het bijzonder bladzijde

(') Jurisprudentie, bladzijde 3151 ; rechtsoverweging 60.

522.
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Dit standpunt van de SCK wordt door de

nadelen ervan voor niet-aangesloten bedrijven, dan
nog is niet aannemelijk gemaakt dat het SCK
certificatiesysteem niet zonder het „inhuurverbod"
zou kunnen functioneren. Het systeem heeft dan

Commissie niet gedeeld. Vooreerst is niet vast
komen te staan dat het SCK-certificatiesysteem een

wezenlijk toegevoegde waarde heeft boven de ter
zake geldende wettelijke regels. De aan de aange
sloten bedrijven opgelegde verplichtingen zijn

ook sinds 4 november 1993 zonder het «inhuurver

bod" gefunctioneerd (zie overweging 11). Het
„inhuurverbod" wordt volgens de SCK voorge
schreven door paragraaf 2.5 van de erkenningscri

nagenoeg identiek aan de geldende wettelijke voor
schriften, in het bijzonder wat de belasting- en
sociale verzekeringswetgeving enerzijds en de nale
ving van de veiligheidsvoorschriften anderzijds
betreft (zie overweging 11 ). Dit werd expliciet door
de SCK in haar aanmelding erkend. De SCK
merkte met name het volgende op : „De SCK
beoogt slechts te bewerkstelligen, dat een gecertifi
ceerd bedrijf kan aantonen, dat hij aan die wette
lijke verplichtingen voldoet"^).

teria van de Raad voor de certificatie, dat van de

ISO-normen ten aanzien van kwaliteitssystemen is
afgeleid. Paragraaf 2.5 biedt echter drie mogelijk
heden om op de kwaliteit van het bedrijf van de
toeleverancier, in dit geval het in te huren kraan
verhuurbedrijf, controle uit te oefenen. Hij biedt
onder andere de mogelijkheid dat het inhurende
kraanverhuurbedrijf als opdrachtgever zelf onder
eigen verantwoordelijkheid beoordeelt of het colle
gakraanverhuurbedrijf dat ingehuurd wordt, aan
wettelijke kwaliteitseisen voldoet, bij voorbeeld
door overlegging van keuringsbewijzen, hijsbewijs
en dergelijke. Daarmee houdt een kraanverhuurbe
drijf dat zich om welke redenen dan ook niet bij de
SCK wil aansluiten, in beginsel toch de toegang tot

Het is de taak van de overheid toe te zien op de

naleving van dergelijke wettelijke voorschriften
door alle ondernemingen, ongeacht of deze bij het
certificatiesysteem aangesloten zijn of niet (zie het
arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van de
Europese Gemeenchappen van 12 december 1991
in zaak T-30/89, Hilti AG tegen Commissie (2)). De
klagers hebben de Commissie documenten over
handigd waaruit blijkt dat ondernemingen die niet
aan het SCK-certificatiesysteem deelnemen, even
zeer kunnen aantonen dat zij aan de wettelijke
eisen voldoen. De Commissie is volledig het

de markt, zonder dat aan de kwaliteit afbreuk wordt

gedaan.
(38)

SCK gestelde voordelen .

ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel,
het verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid,
het kredietwaardig zijn en de toepassing van de
c.a.o. (collectieve arbeidsovereenkomst), zijn over
wegend in wettelijke bepalingen terug te vinden.
Verder dan wettelijk vereist gaat de SCK door ook
eisen te stellen aan de wijze van bedrijfsvoering,
maar dat alleen is onvoldoende om de opgelegde
mededingingsbeperkingen te rechtvaardigen.

artikel 85, lid 1 , vallen , kunnen daarom niet

worden gerechtvaardigd op de enkele grond, dat
het invoeren van een certificatiesysteem als zodanig
in een certificatiebeleid van de Commissie zou
passen.

(39)

Een ontheffing krachtens artikel 85, lid 3, van het
Verdrag voor wat het „inhuurverbod" van de SCK
betreft, is op grond van het voorgaande uitgesloten .

3. Artikel 3 van Verordening nr. 17
(40)

Krachtens artikel 3, lid 1 , van Verordening nr. 17
kan de Commissie, indien zij een inbreuk op
artikel 85 heeft vastgesteld, de betrokken onderne
mingen bij beschikking verplichten aan de vastge
stelde inbreuk een einde te maken.

Zelfs al zouden de door de SCK gestelde voordelen
van het certificatiesysteem zwaarder wegen dan de
(') Punt 28 van de SCK-aanmelding. Zie ook de punten 26 en 27
van deze aanmelding. Blijkbaar distantieert de SCK zich nu
van haar eigen standpunt (antwoord op de punten van bezwaar
van 21 october 1994, bladzijde 19, voetnoot 3).
(2) Jurisprudentie 1991 , bldzijde 11-1439, rechtsoverweging 118.

Het feit dat het certificatiebeleid van de Commissie
ruimte laat voor privaatrechtelijke certificatie

systemen die op een aanvullende controle op de
naleving van wettelijke voorschriften gericht zijn,
laat onverlet dat de inhoud van dergelijke systemen
de mededingingsregels van het Verdrag dient te
respecteren . Mededingingsbeperkingen die onder

oordeel toegedaan dat de aan aangesloten bedrijven
opgelegde beperkingen en de nadelen die voor de
niet-aangesloten bedrijven daaruit voortvloeien,
duidelijk zwaarder wegen dan de eventuele, door de
Immers het grootste deel van de veiligheidseisen
die de SCK ten behoeve van de certificering van
een kraanverhuurbedrijf stelt, wordt ook door de op
de Arbowet gebaseerde veiligheidsbesluiten en de
diverse ministeriële regelingen ter zake opgelegd.
Toezicht op de naleving van deze voorschriften
wordt van overheidswege met name door KeBoMa
en de Arbeidsinspectie uitgeoefend. Ook de eisen
die de SCK buiten de sfeer van de veiligheid stelt,
zoals onder andere met betrekking tot de
afdrachten van loonbelasting en sociale lasten, het

Nr. L 312/87

4. Artikel 15 van Verordening nr. 17
(41 )

Krachtens artikel 15, lid 2, onder a), van Verorde
ning nr. 17 kan de Commissie bij beschikking aan
ondernemingen of ondernemersverenigingen die
opzettelijk of uit onachtzaamheid inbreuk maken

Nr. L 312/ 88
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op artikel 85, een geldboete opleggen van ten
minste 1 000 tot ten hoogste 1 000 000 ecu, of tot
een bedrag van ten hoogste 10 % van de omzet in
het voorafgaande boekjaar van elk der betrokken
ondernemingen. Bij de vaststelling van het bedrag
van de geldboete zal de Commissie alle relevante
factoren in beschouwing nemen, in het bijzonder

SCK-reglement is ingevoerd op 1 januari 1991 en
buiten toepassing verklaard tussen 1 7 februari en 9
juli 1992 en opnieuw, ingevolge uitspraken van de
nationale rechter, vanaf 4 november 1993 . De

periode tussen de aanmelding van de SCK
regelingen op 15 januari 1992 en de betekening op
22 april 1994 van Beschikking 94/272/EG aan de
SCK wordt bij de vaststelling van de hoogte van de
aan de SCK opgelegde boetes niet in aanmerking

de zwaarte en de duur van de inbreuk.

(42)

Krachtens artikel 15, lid 5, van Verordening nr. 17
kunnen geen geldboetes worden opgelegd voor
gedragingen in verband met overeenkomsten en
onderling afgestemde feitelijke gedragingen nadat
deze bij de Commissie zijn aangemeld en voordat
de Commissie ten aanzien hiervan een beschikking
heeft genomen krachtens artikel 85, lid 3. In voren
genoemde Beschikking 94/272/EG heeft de
Commissie deze bepaling echter krachtens artikel
15, lid 6, van genoemde verordening in het onder
havige geval buiten toepassing verklaard.
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genomen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

De FNK heeft inbreuk gemaakt op arikel 85, lid 1 , van
het EG-Verdrag door gedurende de periode van 15
december 1979 tot 28 april 1992 een systeem van advies
en verrekentarieven te hanteren waardoor het haar leden

(43)

De Commissie is van mening dat in het onderha
vige geval een geldboete dient te worden opgelegd
aan de FNK voor wat het systeem van advies- en

mogelijk werd gemaakt eikaars prijspolitiek te voorspel
len .

verrekentarieven en aan de SCK voor wat het

Artikel 2

„inhuurverbod" betreft.

(44)

(45)

De FNK en de SCK kunnen niet onbewust zijn
geweest van het feit dat de gewraakte handelwijzen
ertoe strekten de mededinging te beperken, althans
dat gevolg hebben .

Bij de vaststelling van het bedrag van de geldboete
neemt de Commissie in het bijzonder de volgende
factoren in beschouwing :
— de bedoelde bepalingen controleren of
beperken de Nederlandse kraanverhuurmarkt
op een kunstmatige wijze en verstoren aldus de
gemeenschappelijke markt voor het kraanver
huurbedrijf ;
— de FNK en de SCK, die onderling nauwe
banden onderhouden, verenigen een aantal
ondernemingen die samen een belangrijk deel
van de kraanverhuurmarkt omvatten ;

De FNK dient onverwijld aan de in artikel 1 genoemde
inbreuk een einde te maken, voor zover zij dat niet reeds
heeft gedaan.
Artikel 3

De SCK heeft inbreuk gemaakt op artikel 85, lid 1 , van
het EG-Verdrag door gedurende de periode van 1 januari
1991 tot 4 november 1993, met uitzondering van de
periode tussen 17 februari en 9 juli 1992, de bij haar
aangesloten ondernemingen te verbieden kranen van niet
bij de SCK aangesloten ondernemingen te huren, waar
door, gegeven het feit dat het SCK-certificatiesysteem in
de bedoelde periode niet aan het criterium van openheid
voldeed en de aanvaarding van door andere systemen
geboden gelijkwaardige waarborgen niet toelaat, de
toegang van niet bij de SCK aangesloten kraanverhuurbe
drijven, en in het bijzonder buitenlandse kraanverhuurbe
drijven, tot de Nederlandse kraanverhuurmarkt werd
bemoeilijkt.

— de beperkingen zijn eerst buiten toepassing
gelaten na een daartoe strekkend rechterlijk

Artikel 4

bevel.

(46)

De FNK-regelingen met betrekking tot de hante
ring van aanvaardbare tarieven zijn op 1 5 december
1979 ingevoerd en waren tot 28 april 1992 van
kracht. De FNK-regelingen zijn op 6 februari 1992
bij de Commissie aangemeld. Gelet op het feit dat
Beschikking 94/272/EG, waarbi j de immuniteit van

De SCK dient onverwijld aan de in artikel 3 genoemde
inbreuk een einde te maken, voor zover zij dat niet heeft
gedaan.
Artikel 5

geldboetes is opgeheven, slechts op het SCK

1 . Aan de FNK wordt wegens de in artikel 1 vastge
stelde inbreuk een geldboete opgelegd van 1 1 500 000

„inhuurverbod" betrekking had en niet op de

ecu .

aanvaardbare tarieven van de FNK, kan de FNK

slechts een boete worden opgelegd voor de periode
tot 6 februari 1992. Het „inhuurverbod" in het

2. Aan de SCK wordt wegens de in artikel 3 vastge
stelde inbreuk een geldboete opgelegd van 300 000 ecu.
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Artikel 6

De in artikel 5 bedoelde geldboetes moeten binnen drie
maanden na de datum van kennisgeving van deze
beschikking in ecu op de volgende bankrekening van de
Commissie van de Europese Gemeenschappen worden
gestort :
310-0933000-34
Bank Brussel Lambert

Europees Agentschap
Rondpunt Schuman 5
B-1040 Brussel .

Na afloop van genoemde betalingstermijn is van rechts
wege rente verschuldigd op de voet die door het Europees
Monetair Instituut ter zake van zijn verrichtingen in ecu
wordt toegepast op de eerste werkdag van de maand
waarin deze beschikking is gegeven, vermeerderd met 3,5
percentpunten, of wel 9,25 %.

Nr. L 312/89
Artikel 7

Deze beschikking is gericht tot :
Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf,
Postbus 551 ,

NL-4100 AH Culemborg ;
Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven,
Postbus 312,

NL-4100 AH Culemborg.

Deze beschikking vormt overeenkomstig artikel 192 van
het EG-Verdrag een executoriale titel.
Gedaan te Brussel, 29 november 1995.
Voor de Commissie
Karei VAN MIERT

Lid van de Commissie

