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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 119/97 VAN DE RAAD
van 20 januari 1997

tot instelling van definitieve anti-dumpingrechten op de invoer van bepaalde
ringbandmechanismen van oorsprong uit Maleisië en uit de Volksrepubliek
China en tot definitieve invordering van de voorlopig ingestelde rechten
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(5)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

pese Gemeenschap ('), inzonderheid op de artikelen 9 en
(6)

Gelet op het voorstel dat de Commissie na overleg in het
kader van het Raadgevend Comité heeft ingediend,

III. PRODUKT EN SOORTGELIJK PRODUKT

I. VOORLOPIGE MAATREGELEN

Verordening (EG)

nr.

1465/93 van

de

Commissie (2)
werd
een
voorlopig
anti
dumpingrecht ingesteld (hierna genoemd „de veror
dening voorlopig recht") met betrekking tot de
invoer van bepaalde ringbandmechanismen

(7)

oorsprong uit Maleisië en de Volksrepubliek China.

de Volksrepubliek China uitgevoerd worden,
beschouwd dienen te worden als „soortgelijke
produkten" in de zin van artikel 1 , lid 4, van Veror
dening (EG) nr. 384/96 (hierna genoemd „de basis
verordening") omdat zij hetzij identiek zijn, hetzij
kenmerken hebben die een sterke gelijkenis verto

II. HIEROPVOLGENDE PROCEDURE

Nadat de voorlopige anti-dumpingrechten waren
ingesteld, diende een aantal belanghebbenden hun
opmerkingen schriftelijk in.

(3)

Belanghebbenden die een verzoek hadden inge
diend om door de Commissie te worden gehoord,
werden hiertoe in de gelegenheid gesteld.

(4)

De Commissie bleef alle gegevens verzamelen en
verifiëren die zij noodzakelijk achtte voor haar defi

Voor haar voorlopige conclusies oordeelde de
Commissie dat ringbandmechanismen (hierna

„RBM's" genoemd) die in de Gemeenschap worden
geproduceerd en verkocht, RBM's die in Maleisië
worden geproduceerd en verkocht en de produkten
die naar de Gemeenschap vanuit Maleisië en vanuit

vallende onder GN-code ex 8305 10 00 en van

(2)

De mondelinge en schriftelijke opmerkingen die
door de betrokken partijen waren ingediend,
werden in aanmerking genomen en in de defini
tieve conclusies werd hiermee eventueel rekening
gehouden .

Overwegende hetgeen volgt:

Bij

hoogte

voor zekerheid is gesteld door middel van het voor
lopig recht. Tevens konden zij hiertegen binnen
een bepaalde periode bezwaar aantekenen .

1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer
met dumping uit landen die geen lid zijn van de Euro

(1 )

op de

dumpingrecht wilde instellen en wilde overgaan tot
de definitieve invordering van de bedragen waar

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van 22 december

23,

De belanghebbenden werden

gebracht van de voornaamste feiten en overwe
gingen op basis waarvan men een definitief anti

nen .

(8)

Eén importeur die tevens een afgeleid produkt
vervaardigt (ringbanddossiers en andere kantoorbe
nodigdheden) voerde nogmaals zijn argument aan
dat mechanismen met 17 en 23 ringen geen „soort
gelijke produkten" zijn omdat ze niet vergelijkbaar
zijn met standaardmechanismen met 2 a 4 ringen
en derhalve van de procedure dienen te worden
uitgesloten .

nitieve conclusies.

(9)
(') PB nr. L 56 van 6. 3. 1996, blz. 1 .
(2) PB nr. L 187 van 26. 7. 1996, blz. 47.

Om zijn argument te schragen, voerde de impor
teur aan dat alleen mechanismen met 2 a 4 ringen
in de klacht waren genoemd zodat mechanismen
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met 17 en 23 ringen uitgesloten zouden zijn van de
lijst van produkten die met dumping zouden zijn
ingevoerd.

Hoewel een belangrijk prijsverschil kon worden
vastgesteld tussen mechanismen met 17 of 23
ringen en soortgelijke mechanismen met minder

ringen, gaat men ervan uit dat er, gezien de grote
overeenkomsten bij de gebruikers en het gebruik,
sprake zou kunnen zijn van een substitutie-effect
wanneer de prijzen belangrijke verschillen zouden

Hoewel in de berekeningen die in de klacht als
prima facie bewijs worden aangevoerd van
dumping en hieruitvoortvloeiende schade inder
daad alleen voorbeelden worden aangehaald van
modellen met 2 a 4 ringen, dient er tevens op te
worden gewezen dat de produktomschrijving in de
klacht alle ringbandmechanismen, met 2 ringen of
meer, omvatte. Hierbij dient te worden opgemerkt

dat ook RBM's met 6, 13 of 16 ringen op de

gaan vertonen. Het marktsegment voor mecha
nismen met 17 of 23 ringen vertoont dan ook

onvoldoende afzonderlijke kenmerken om volledig
te worden uitgesloten van het onderzoek.

( 13)

Aangevoerd werd dat ringbandmechanismen met
17 en 23 ringen, afgezien van het aantal ringen,
onderscheidende fysieke kenmerken bezitten, met
name een langere en bredere basis, zodat zij dege
lijker zijn dan andere mechanismen en derhalve
aanzienlijke verschillen vertonen .

bestemd zijn voor documenten waar de klant zelf

de perforaties aanbrengt, terwijl ringbanden met 17
of 23 ringen worden gebruikt voor papier dat,
gezien de prijs van de speciale perforator en het feit
dat deze per keer maar een gering aantal bladzijden
kan perforeren, voorgeperforeerd is.

Nadat deze kwestie was onderzocht, bleek dat even

Er zij echter op gewezen dat bepaalde types ring
banden zoals organisers of catalogi die gebruik
maken van ringmechanismen met 2 a 6 ringen die
onder deze procedure vallen, tevens voorgeperfo
reerd papier gebruiken dat reeds bij het eindpro
dukt is gevoegd, of aanvullende voorgeperforeerde

tuele variaties als vergelijkbaar konden worden
beschouwd met de reeds bestaande verschillende

modellen met 2 of 4 ringen. Het enige belangrijke
fysieke verschil tussen de mechanismen met 17 of
23 ringen en de andere modellen is dan ook alleen
het aantal ringen .
( 11 )

Betoogd werd dat tevens verschillen te zien waren

bij het gebruik van de ringbandmappen met
verschillende mechanismen . Ringbanden met
„standaard" mechanismen zouden hoofdzakelijk

communautaire markt worden verkocht.

( 10)
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bladzijden, en dat perforators voor een aantal van
deze ringbanden niet noodzakelijkerwijs beschik
baar zijn voor de klant. Bovendien is ook voorge
perforeerd papier voor mechanismen met 2 a 4
ringen beschikbaar en wordt dit in belangrijke
hoeveelheden verkocht in de Gemeenschap, met
name voor schooldoeleinden (tevens de voor

Verder werd aangevoerd dat de produktiemethoden
en de produktiekosten van mechanismen met 17 of
23 ringen aanzienlijk verschilden van die van
andere mechanismen .

naamste markt voor de mechanismen met 1 7 en 23

Opgemerkt dient te worden dat de verrichtingen en
apparatuur die nodig zijn om de ringen te produ
ceren, te bevestigen aan het plaatje en het plaatje in
de omslag van het mechanisme vast te zetten, in
wezen voor alle soorten RBM's gelijk zijn . Het
hogere gehalte grondstoffen en de verrichtingen
voor het bevestigen van de ringen die in het geval
van mechanismen met 17 of 23 ringen herhaald
moeten worden, geven een verschil in produktie
kosten. Dit verschil, hoewel van enige betekenis,
staat niet buiten proportie vergeleken met
verschillen tussen kleine en grote soorten mecha
nismen met minder ringen . De eventuele bijzon
dere produktieverrichtingen en de hieruit voort

ringen). Er kan derhalve worden vastgesteld dat
mechanismen met 17 en 23 ringen voor dezelfde
doeleinden worden gebruikt als andere soorten
mechanismen .

( 14)

onder dezelfde GN-code als RBM's en buiten dit

onderzoek vallen meer gelijkenis vertonen met
mechanismen met 2 ringen dan met mechanismen
met 17 en 23 ringen.
Men was dan ook van oordeel dat de fysieke
kenmerken en de markt voor hefboomsystemen
voldoende afweken van die van ringbandmecha
nismen om te beslissen dat hefboomsystemen
worden uitgesloten van de klacht en dit onderzoek.

vloeiende kosten voor mechanismen met 17 of 23

ringen zijn dan ook niet van dien aard dat ze van
invloed zouden zijn op de overeenkomsten met
andere mechanismen . De verschillen in produk
tieproces zijn in ieder geval, zoals gebruikelijk bij
de communautaire instellingen, irrelevant voor de
analyse van het soortgelijk produkt.
( 12)

Tevens werd aangevoerd dat mechanismen met 17
of 23 ringen in een andere prijscategorie vallen en
derhalve als een apart marktsegment moeten
worden beschouwd .

Verder werd aangevoerd dat hefboomsystemen die

( 15)

Onderzoek van de naar voren gebrachte argu
menten wees inderdaad uit dat ringbandmecha
nismen met 17 en 23 ringen kenmerken hebben
die sterk lijken op die van andere RBM's en
derhalve kunnen worden beschouwd als soortge
lijke produkten in de zin van artikel 1 , lid 4, van de
basisverordening. Bovenstaand verzoek wordt
derhalve afgewezen .
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IV. DUMPING

van de hoeveelheden die naar de Gemeenschap
worden uitgevoerd, onvoldoende representatief was

A. Markteconomie derde land

voor het vaststellen van de normale waarde . De

Ten tijde van het onderzoek maakte één importeur
bezwaar tegen de keuze van Maleisië als referentie
land voor de vaststelling van de normale waarde
met betrekking tot de Volksrepubliek China.
Omdat zijn argumenten niet gestaafd werden, noch
een ander land werd voorgesteld, deelde de
Commissie deze betrokken partij op 22 november
1995 mee dat zijn bezwaar was afgewezen . In een
schrijven van 27 november 1995 stelde dezelfde
importeur voor de produktiekosten van een Itali
aanse producent die geen deel uitmaakte van de
communautaire bedrijfstak, als uitgangspunt te

Commissie paste hier artikel 2, lid 2, van de basis
verordening toe op grond waarvan een op de
binnenlandse

(18)

op de Maleisische markt als gevolg van de aanwe

ning worden gehouden. Na de bekendmaking van
de voornaamste feiten en overwegingen die ten
grondslag lagen aan de instelling van voorlopige
maatregelen, herhaalde de importeur zijn argumen
ten. Hoewel zijn verzoek na het verstrijken van de
termijn voor de keuze van een derde land met een
binnenkwam,

onderzocht

Dezelfde importeur voerde verder aan dat er slechts
beperkte mededinging is op de Maleisische markt
en dat de prijzen op de binnenlandse markt
derhalve hoger zouden zijn dan onder normale
mededingingsvoorwaarden . De Commissie had zich
reeds over deze kwestie gebogen bij de keuze van
Maleisië als referentieland en dit punt aan de orde

gesteld in de tiende overweging van de verordening
voorlopig recht. Omdat geen nieuw argument of
bewijsmateriaal werd aangedragen, bevestigde de
Commissie dat er sprake is van enige mededinging

Omdat deze brief twintig dagen na het verstrijken
van de in het Bericht tot Inleiding gestelde termijn
was ontvangen, kon met deze suggestie geen reke

zigheid van RBM's van oorsprong uit de Volksrepu
bliek China. Derhalve kon worden vastgesteld dat
Maleisië een redelijke keuze vormt voor het vast
stellen van de normale waarde in de Volksrepubliek
China.

de

Commissie of een verandering van methode van
invloed zou zijn op het niveau van het recht. Om
deze reden en gezien het feit dat de produktie

2. Dumpingmarge

( 19)

kosten van één producent niet als representatief
konden worden beschouwd voor de situatie van

andere producenten in de Gemeenschap, ging de
Commissie ervan uit dat het hier om een verzoek

ging om de Gemeenschap als referentiemarkt te
nemen om de normale waarde voor de uitvoer van

de Volksrepubliek China vast te stellen . Vervolgens
vergeleek de Commissie de streefprijzen die waren

Er zijn geen andere argumenten aangevoerd die
aanleiding zouden kunnen geven tot een wijziging
van de vaststelling van dumping; de Commissie is
van oordeel dat de methode om de dumping te
berekenen en de voorlopige conclusies als
beschreven in de overwegingen 18 tot en met 26
van de verordening voorlopig recht worden beves
tigd. De dumpingmarge voor Maleisië wordt
derhalve definitief vastgesteld op 42,8 % .

vastgesteld voor de communautaire bedrijfstak
(waarbij de huidige prijzen onder de produktie
kosten lagen); daarbij werden gemiddelden verge

C. Volksrepubliek China

leken met de Chinese prijzen bij uitvoer. De

dumpingberekening wees uit dat deze methode
geen gevolgen zou hebben voor het recht dat
uiteindelijk werd voorgesteld door de Commissie
omdat de dumpingmarge bij beide methodes het
uiteindelijke niveau waarop de schade wordt opge
heven ruimschoots overschreed .

Gezien het bovenstaande en rekening houdend met
het feit dat overeenkomstig artikel 2, lid 7, van de
basisverordening eventueel gebruik kan worden

gemaakt van een land met een markteconomie dat
bij hetzelfde onderzoek betrokken is, heeft de
Commissie besloten dat de keuze van Maleisië niet

onredelijk was voor het vaststellen van de normale
waarde en dat er geen reden was om van referen
tieland te veranderen .
B. Maleisië

1 . Normale waarde

Eén importeur voerde aan dat de binnenlandse
verkoop in Maleisië, die 5,8 % vertegenwoordigt

hoeveelheid van

teit van de binnenlandse markt.

in de Volksrepubliek China.

markteconomie

markt verkochte

5 % voldoende wordt geacht voor de representativi

nemen voor het vaststellen van de normale waarde

(17)

Nr. L 22/3

1 . Normale waarde

(20)

Twee Chinese exporteurs dienden een verzoek in
om de normale waarde aan te passen, gezien de
verschillen in de kostenstructuur als gevolg van de
lage arbeidskosten in de Volksrepubliek China en
verschillen in de technologie van het produktiepro
ces .

Wat de loonkosten betreft, merken de diensten van

de Commissie op dat een derde land met een
markteconomie wordt gebruikt omdat betrouwbare
gegevens over de kosten en de prijzen ontbreken in
het betrokken land dat geen markteconomie kent.
Het heeft dan ook geen zin aan te voeren dat
bepaalde kosten lager zijn in het land zonder
markteconomie dan in het referentieland en dat de

normale waarde zou moeten worden aangepast
wanneer deze normale waarde wordt toegepast ten
aanzien van het land zonder een markteconomie .

Nr. L 22/4
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Wat de verschillen in technologie betreft, zijn de

stellen van een betrouwbare prijs bij uitvoer geen
rekening houden met de winstmarge die was
vermeld in de boeken van de geassocieerde impor
teur. In overeenstemming met de praktijk van de
Commissie werd het redelijk geacht de feitelijke
gegevens van onafhankelijke ondernemingen die
het betrokken produkt in de Gemeenschap
invoeren te gebruiken . Bij het vaststellen van de
winstmarge die deze bedrijven gewoonlijk noteren,
werd alleen rekening gehouden met het produkt in
kwestie . De winstmarge van 7,8 % omvat derhalve
niet de winst die werd geboekt op andere kantoor
benodigdheden dan ringbandmechanismen. De
winstmarge werd vastgesteld op basis van de gege
vens van de onafhankelijke importeur die ter
plekke waren geverifieerd en waarbij terdege reke
ning werd gehouden met hun verschil in omzet.

diensten van de Commissie van oordeel dat het

produktieproces dat wordt gehanteerd om een
bepaald produkt te vervaardigen irrelevant is zo
lang de fysieke kenmerken en het gebruik van het
produkt gelijk zijn. In dit geval leidden de
verschillen die werden aangevoerd niet tot
verschillen van enige betekenis in de wezenlijke
fysieke kenmerken van het betrokken produkt. In
overeenstemming met artikel 2, lid 10, onder a),
van de basisverordening moest dit verzoek dan ook
worden afgewezen .
(21 )

Twee betrokken partijen betoogden dat zij geen
commentaar konden geven op de berekening van
de normale waarde door de Commissie omdat de

absolute cijfers met betrekking tot de berekening
van de normale waarde die was vastgesteld in het
referentieland om redenen van vertrouwelijkheid
niet werden bekendgemaakt aan de Chinese expor
teurs. In haar mededeling aan deze partijen had de
Commissie alle berekeningen gevoegd die voor
deze bedrijven van belang waren alsmede een gede
tailleerde uiteenzetting van de methode die de
Commissie had gehanteerd voor het vaststellen van
de normale waarde, waarbij overeenkomstig artikel
20, lid 4, van de basisverordening, de nodige zorg
werd besteed aan de bescherming van vertrouwe
lijke informatie. Het openbaar maken van de uitge
breide absolute cijfers zou schending betekenen
van het legitieme recht van een betrokken partij op
een vertrouwelijke behandeling en was niet nodig
om de berekening te kunnen begrijpen . Dit argu

3 . Vergelijking
(24)

De Commissie merkt op dat geen van de
betrokken exporteurs ooit om een dergelijke verrui
ming had verzocht tijdens de verschillende stadia
van het onderzoek en dat de Commissie op eigen
initiatief, met het oog op een billijke vergelijking,
van mening was dat deze in dit geval moest worden
verleend. Omdat specifiek bewijsmateriaal van de
betrokken exporteurs ontbrak, meende de
Commissie dat het juist was om, met het oog op
een redelijke aanpassing, haar berekening te
baseren op haar praktijk in soortgelijke situaties.

2. Prijs bij uitvoer

Eén exporteur verklaarde dat exorbitante bedragen
in mindering waren gebracht op de prijs bij uitvoer
voor uitgestelde kortingen die ter plekke bij de

geassocieerde importeurs werden aangetroffen.
De Commissie merkt op dat dit bedrijf bij de
beantwoording van de vragenlijst van de
Commissie had verzuimd deze kortingen, die door
ambtenaren van de Commissie bij het onderzoek
ter plekke werden ontdekt, te vermelden . De
Commissie moest de aftrek dan ook bepalen aan de
hand van de gegevens die daar verzameld werden .
De verklaring van de exporteur verwijst verder naar
een raming van dergelijke kortingen, terwijl de
bedragen die door de Commissie in mindering
werden gebracht de bedragen waren die geve
rifieerd waren tijdens het onderzoek.

(23)

Eén exporteur was van oordeel dat de winstmarge
die door de Commissie was afgetrokken te hoog
was in vergelijking met daadwerkelijke winst die de
geassocieerde importeur had geboekt.
Als gevolg van de associatieovereenkomst tussen
beide bedrijven kon de Commissie voor het samen

Twee betrokken partijen deden navraag naar het
niveau van handelsaanpassing waarmee de
Commissie rekening had gehouden om de normale
waarde van Maleisië en de Chinese prijzen bij
uitvoer te vergelijken, en zetten hier vraagtekens
bij . Een van hen meende dat deze aanpassing
ruimer moest zijn .

ment kon derhalve niet worden aanvaard.

(22)
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4. Afzonderlijke behandeling
(25)

World Wide Stationery (hierna „WWS" genoemd),
dat in een zeer vroeg stadium om een afzonderlijke
behandeling had verzocht, herhaalde die verzoek
nadat de voorlopige maatregelen waren ingesteld.
Na een verdere evaluatie van de feiten en na verifi

catie in Hong Kong besloten de diensten van de
Commissie dat een afzonderlijke behandeling kon
worden toegestaan aan dit bedrijf, gezien de inhoud
en uitvoeringsbepalingen van de produktieovereen
komst tussen WWS en de vertegenwoordigers van
de plaatselijke autoriteiten in de Volksrepubliek
China. Het in Hong Kong gevestigde bedrijf leek
volgens deze overeenkomst de leiding te hebben
over de produktie in de Volksrepubliek China
omdat het voor de verwerking slechts een vergoe
ding per ton uitgevoerde goederen betaalde aan de
plaatselijke Chinese autoriteiten . De machines die
in de Volksrepubliek China werden gebruikt voor
de produktie waren eigendom van WWS en

24. 1 . 97
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stonden als activa vermeld in de boekhouding.
WWS leek tevens zeggenschap te hebben over de
levering van grondstoffen alsmede alle verkoop van
het betrokken produkt. Onder deze omstandig
heden leek het gepast voor WWS een afzonderlijke
winstmarge vast te stellen en een afzonderlijk anti
dumpingrecht te bepalen .

(26)

Zoals uiteengezet in de verordening voorlopig recht
(overweging 43) gaat de Commissie akkoord met
het feit dat de meeste produkten in kwestie duide
lijk van oorsprong uit Hongarije zijn: dit is bijvoor

beeld het geval wanneer alle gebruikte onderdelen
uit Hongarije komen en/of veel veredeling in dat
land plaatsvindt. Deze produkten werden derhalve
niet tot de communautaire bedrijfstak gerekend en
speelden dan ook geen rol bij de definitie van de

De geassocieerde bedrijven Champion Stationery
Manufacturing Co. Ltd. and Sun Kwong Metal

communautaire industrie. De verkoop van deze
produkten (die in feite in Hongarije worden
vervaardigd) is bij het bepalen van de schade die
aan deze bedrijfstak werd betrokken, niet gerekend
tot de verkoop van de communautaire bedrijfstak.

Manufacturer Co. Ltd ., die door de Commissie als

één bedrijf werden beschouwd op grond van de in
overweging 5, onder b), van de verordening voor
lopig recht uiteengezette redenen hielden niet vast
aan hun verzoek om een afzonderlijke behandeling
en droegen nadat de voorlopige maatregelen waren
ingesteld in dit verband geen verdere argumenten
aan . De Commissie bevestigt derhalve haar voorlo
pige conclusies zoals uiteengezet in overwegingen
37, 38 en 39 van de verordening voorlopig recht,
die inhouden dat het verzoek om een afzonderlijke
behandeling is afgewezen.

(27)

Produkten die daarentegen slechts geassembleerd
werden in Hongarije met behulp van Oostenrijkse
onderdelen werden wel beschouwd als onderdeel

van de communautaire produktie omdat assem
blage in Hongarije de afgewerkte produkten niet

het karakter van Hongaarse oorsprong verschaft.
Deze vaststelling was gebaseerd op de niet
preferentiële regels van oorsprong omdat het de
praktijk is van de Instellingen hun conclusies in
anti-dumpingonderzoek op deze regels te baseren .
Toepassing van de preferentiële regels van

In haar antwoord op de definitieve bekendmaking
opperde Bensons namens WHS Hong Kong het
bezwaar dat alleen WWS een afzonderlijke behan
deling zou genieten . De onderneming verklaarde
dat WHS eveneens zou voldoen

oorsprong zoals uiteengezet in artikel 1 van
protocol IV bij de Associatie-overeenkomst
EU-Hongarije zou noch gepast, noch gerechtvaar
digd zijn in de context van een anti
dumpingprocedure.

aan de voor

waarden van de Commissie voor een afzonderlijke
behandeling en derhalve ook in aanmerking zou
moeten komen voor deze behandeling. De
Commissie merkt echter op dat WHS binnen de
gestelde termijn niet om een afzonderlijke behan
deling had gevraagd en deze vraag pas in een zeer

Nr. L 22/5

(30)

laat stadium van het onderzoek aan de orde had

Kortom, de conclusie in de verordening voorlopig
recht dat beide klagende communautaire produ
centen overeenkomstig artikel 4, lid 1 , van de basis
verordening de communautaire bedrijfstak vormen,
wordt bevestigd.

gesteld. De Commissie kon dan ook niet nagaan of
WHS voldeed aan de materiële voorwaarden met

het oog op de voorgeschreven termijn die in deze
procedure geldt. De Commissie kon WHS derhalve
geen afzonderlijke behandeling aanbieden .

VI . SCHADE

5. Dumpingmarge

(28)

De Commissie is van oordeel dat de methode voor
het berekenen van de dumpingmarge en de voorlo
pige conclusies zoals beschreven in overwegingen
27 tot en met 36 van de verordening voorlopig
recht moeten worden bevestigd.

A. Voorafgaande opmerkingen
(31 )

Om in deze procedure de schade vast te stellen,
heeft de Commissie, zoals uiteengezet in overwe
ging 46 van de verordening voorlopig recht, de
gegevens uit de periode van 1992 tot september
1995 onderzocht. Geografisch had het onderzoek
naar deze periode betrekking op de Gemeenschap
in haar samenstelling ten tijde van de inleiding van
het onderzoek, dat wil zeggen de Gemeenschap
met alle vijftien Lid-Staten.

(32)

Verschillende exporteurs voerden nogmaals het
argument aan dat de Commissie in overweging 46
van de verordening voorlopig recht reeds had weer
legd, namelijk dat voor het vaststellen van de
schade alleen rekening kan worden gehouden met

De dumpingmarge van World Wide Stationery
bedraagt 96,6 % . De definitieve dumpingmarge
voor andere exporteurs van de Volksrepubliek

China als geheel bedraagt 129,22 %

V. COMMUNAUTAIRE BEDRIJFSTAK

(29)

Wat de communautaire bedrijfstak betreft, zetten
verschillende exporteurs en één importeur vraagte
kens bij de behandeling van invoer uit Hongarije
door één EG-producent, met inbegrip van de
kwestie van niet-preferentiële regels van oorsprong,
zonder dat zij hiervoor argumenten konden
aanvoeren .

gegevens met betrekking tot de Oostenrijkse
bedrijfstak, voor zover deze verband houden met de

periode na 1 januari 1995, toen Oostenrijk lid werd
van de Europese Unie . Eén exporteur betoogde dat
de gecombineerde bepalingen van artikel 3, lid 4,

Nr. L 22/6

INLl

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

en artikel 4 van de Overeenkomst inzake de toepas
sing van artikel VI van de GATT 1994, landen die
geen Lid-Staat zijn zouden uitsluiten van de defi
nitie van de binnenlandse bedrijfstak en verschil
lende exporteurs stelden dat noch artikel VI van
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C. Factoren en overwegingen met betrekking
tot de gedumpte invoer

(34)

Een exporteur verzocht of rekening kon worden
gehouden met een verschil in kwaliteit totdat een

eerlijke vergelijking kon worden gemaakt tussen de
verkoop voor uitvoer van het soortgelijke produkt
in de Gemeenschap en de verkoop van de commu
nautaire bedrijfstak. De exporteur verklaarde dat hij

GATT 1994, noch de EER-Overeenkomst het

besluit van de Commissie konden rechtvaardigen
om de schade deels te bepalen aan de hand van
gegevens met betrekking tot Oostenrijk en voor de
periode tussen januari 1992 en december 1994.

RBM vervaardigde met een smallere basis die zo'n
12a 1 7,5 % goedkoper zouden zijn dan de mecha

nismen met een bredere basis die door de klagers
werden verkocht. De betrokken exporteur zou
willen dat hiermee rekening zou worden gehouden
in de vorm van een aanpassing bij de berekening
van de prijsonderbieding.

Er dient echter te worden opgemerkt dat de Over
eenkomst inzake de toepassing van artikel VI van
GATT 1994 vereist dat een formeel onderzoek

moet worden uitgevoerd naar de gevolgen van de
gestelde dumping in een bepaald grondgebied
alvorens maatregelen worden opgelegd. Het in dit
geval uitgevoerde onderzoek bestreek derhalve alle
vijftien Lid-Staten . Dit werd met name mogelijk
gemaakt dankzij de integratie van de markt, die
vóór de uitbreiding van de Gemeenschap moest
worden geanalyseerd.

Na de bewering van de exporteur te hebben onder
zocht zag de Commissie erop toe dat alleen

modellen met een gelijke breedte (met een marge
van 1 mm verschil) werden vergeleken en merkte
zij dat er geen consistente prijsverschillen konden
worden vastgesteld tussen mechanismen met
verschillende breedtes . De conclusies in de over

Bevestigd werd derhalve dat de Oostenrijkse produ

wegingen 52 tot 54 en de in overweging 84 van de
verordening voorlopig recht beschreven methode
worden dan ook gehandhaafd .

cent terecht werd beschouwd als deel uitmakend

van de communautaire bedrijfstak (zoals gedefi
nieerd overeenkomstig artikel 4, lid 1 , van de basis
verordening) en het recht heeft als klager op te
treden . Om de schade die is geleden te kunnen
beoordelen , moesten structurele tendensen worden

vastgesteld voor de communautaire bedrijfstak zoals
deze was gedefinieerd ten tijde van de inleiding van

D. Situatie van de communautaire bedrijfstak

(35)

het onderzoek.

Een exporteur was van mening dat de negatieve
produktie-, verkoop- en werkgelegenheidsten
densen van de communautaire bedrijfstak werden
veroorzaakt door een geleidelijke bedrijfsverplaat
sing van een voormalig Brits producent naar het
Verre Oosten .

B. Communautair verbruik

(33)

Eén importeur voerde op basis geraamde jaarver
bruik van ringbandmechanismen per hoofd van de
bevolking aan dat het verbruik van RBM op de
communautaire markt 400 miljoen stuks bedraagt
en niet 283 miljoen zoals was gesteld in de verorde
ning voorlopig recht.

De producent in kwestie had in 1991 zijn
produktie in de Gemeenschap echter al gestaakt
zodat hij voor deze procedure niet was gerekend tot
de communautaire bedrijfstak en de schade
indicatoren in dit geval niet op zijn gegevens berus
ten . Dit argument werd dan ook verworpen .
(36)

Er zij op gewezen dat de Commissie haar voorlo

pige conclusies had gebaseerd op de informatie die
zij had ontvangen van exporteurs, importeurs en
communautaire producenten . Dankzij de verre
gaande samenwerking in dit geval konden de gege
vens voor alle grote bedrijven op de markt geanaly
seerd worden; geen enkele partij kon aanwijzingen
verstrekken omtrent producenten/importeurs die
tijdens het onderzoek over het hoofd waren gezien
en wier verkoop het verschil zou kunnen verklaren
tussen

de evaluatie van

de

Commissie en

E. Conclusie in verband met de schade

(37)

de

beweerde marktomvang. Men gaat er derhalve van
uit dat de gegevens die werden verkregen van de
bedrijven in dit geval een meer accurate basis voor
de berekeningen van het communautair verbruik
vormen dan pure ramingen gebaseerd op het
verbruik per hoofd van de bevolking. De conclusie
zoals uiteengezet in overweging 47 van de verorde
ning voorlopig recht worden derhalve bevestigd.

Met betrekking tot de conclusies in overwegingen
55 tot 62 van de verordening voorlopig recht
werden geen aanvullende, gestaafde argumenten
naar voren gebracht.

In het licht van het bovenstaande en gezien het
ontbreken van andere argumenten wordt bevestigd
dat de communautaire bedrijfstak aanmerkelijke
schade heeft geleden in de zin van artikel 3 van de
basisverordening.
VI. OORZAKELIJK VERBAND

(38)

Eén exporteur voerde aan dat de schade die de
communautaire bedrijfstak had geleden een gevolg
was van de herstructurering die deze had onder
gaan .
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Zoals uiteengezet in de verordening voorlopig
recht, inzonderheid de overwegingen 61 en 65,
blijkt uit de huidige situatie dat de communautaire
bedrijfstak juist niet heeft kunnen profiteren van de

recht vermelde argumenten, namelijk dat anti
dumpingmaatregelen gevolgen zouden hebben voor
de situatie van EG-producenten van ringbanden .

herstructurering omdat als gevolg van de invoer
met dumping geen positieve financiële resultaten

2. Bijeenbrengen van informatie

konden worden behaald en al evenmin en stabiel

(44)

marktaandeel. De schade die is geleden werd
derhalve niet veroorzaakt door de herstructurering
van de communautaire bedrijfstak en dit argument
werd dan ook afgewezen .
(39)

Dezelfde exporteur herhaalde het argument dat de
schade die de communautaire bedrijfstak had
geleden was veroorzaakt door de gedeeltelijke
verschuiving naar Hongarije van een van de
produktiefaciliteiten van de communautaire produ

Omdat geen nieuw bewijsmateriaal werd aange
dragen ter staving van deze bewering worden de
conclusies van overweging 71 in de verordening
voorlopig recht bevestigd.

3. Gevolgen voor de verwerkende industrie

(41 )

(45)

Bij het vaststellen van de omvang van de verwer
kende industrie die gevolgen zou kunnen onder
vinden van maatregelen inzake RBM's, zou geen
rekening moeten worden gehouden met het
gedeelte van bedrijven in kantoorbenodigdheden
dat betrekking heeft op andere kantoorbehoeften
dan ringbanden. Op basis van de jaarlijkse ring
bandproduktie in de Gemeenschap en de produkti
viteitsverhouding die naar voren kwam uit de infor
matie die de bedrijven hadden ingediend wordt
geschat dat de ringbandindustrie in de Gemeen
schap zo'n 6 000 mensen werk biedt.

(46)

De ringbandindustrie vervaardigt twee categorieën
produkten: standaard en op maat. Op basis van het
produktiviteitsniveau van deze twee categorieën en
het marktaandeel van de betrokken gebruikers gaat

De bij het onderzoek in verband met de verorde
ning voorlopig recht naar voren gebrachte bewering
dat de schade die is geleden het resultaat is van
concurrentiebeperkende praktijken uit het verleden
werd door een aantal partijen gesteund.
De partijen die deze beweringen naar voren
brachten konden deze niet staven en er dient op te
worden gewezen dat bij geen enkele mededingings
instantie in de Gemeenschap hierover een klacht is
ingediend. Met een dergelijke bewering kan dan
ook geen rekening worden gehouden .
Kortom, er zijn geen nieuwe argumenten aange
dragen in verband met de conclusies in overwe
gingen 67 tot 74 van de verordening voorlopig
recht, zodat deze conclusies bevestigd worden .

men ervan uit dat de categorie maatwerk eenderde
van de communautaire ringbandindustrie vertegen
woordigt in volume en 50 % van de totale omzet.

(47)

VIII . BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

A. Algemeen

(42)

De hieronder uiteengezette conclusies zijn geba
seerd op informatie die afkomstig was van uiteenlo
pende belanghebbende gebruikers, in totaal 27
bedrijven, waarbij kwantitatieve gegevens beschik
baar of van betekenis zijn voor negen hiervan, die
17 % vertegenwoordigheden van het jaarlijkse
verbruik van RBM in de Gemeenschap. De
betrouwbaarheid van deze gegevens werd voor
zover mogelijk tijdens bezoeken aan de bedrijven
geverifieerd.

cent.

(40)

Op grond van overwegingen 75 et seq van de veror
dening voorlopig recht zij erop gewezen dat de
verschillende belangen werden onderzocht, met
inbegrip van het belang van de communautaire
bedrijfstak en de gebruikers, en dat de Commissie
voorlopig concludeerde dat er geen dwingende

Een aantal partijen was van mening dat anti
dumpingmaatregelen met betrekking tot RBM
ingevoerde produkten van de communautaire
markt zouden uitsluiten zodat de bevoorradings
bron zou worden teruggebracht tot twee commu
nautaire producenten . Verder werd aangevoerd dat
als gevolg van de enorme omvang van een van de
twee communautaire producenten de bevoorra
dingsmarkt in de nabije toekomst een monopolie
zou kunnen worden . Er dient echter te worden

opgemerkt dat de beide communautaire produ
centen nauwelijks in omvang verschillen en dat het
verschil zeker niet van dien aard is dat een van hen

waarschijnlijk zal verdwijnen . Voorts werd geen
nieuw bewijsmateriaal ingediend met betrekking
tot het eerste deel van het argument. De in over
weging 78 van de verordening voorlopig recht
uiteengezette conclusies worden dan ook bevestigd.

redenen waren om stappen te ondernemen tegen
de desbetreffende invoer. Vervolgens werd een
verder onderzoek dat nuttig leek voor de analyse
van het communautaire belang uitgevoerd.

4. Rechtstreekse financiële gevolgen
1 . Inleiding
Verschillende betrokken partijen herhaalden de in
overweging 77 tot 80 van de verordening voorlopig

voor de

verwerkende industrie

B. Gevolgen voor de gebruikers

(43)

Nr. L 22/7

(48)

Op de eerste plaats werd aangevoerd dat voor

bepaalde types ringbanden het aandeel van RBM's
in de produktiekosten van een ringband tot 30 %
kan bedragen .
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In dit opzicht bleek dat het mechanisme een

zijn prijzen kan verhogen boven een bepaald
plafond (dat geraamd kan worden op minder dan

belangrijk onderdeel vormt van het eindprodukt en
dat het aantal ringen en de maat het aandeel in de
kosten van het eindprodukt sterk beïnvloeden.
Gezien de uiteenlopende soorten RBM's is men
van oordeel dat een zinvolle analyse van de invloed

10 %), zonder dat dit een risico inhoudt van een
verdere neerwaartse trend wat het marktaandeel

betreft. Voorts vertegenwoordigt de invoer van
landen die niet bij deze procedure betrokken zijn
9 % van de RBM-mart en gaat men ervan uit dat
deze producenten niet bereid of in staat zijn prijs
verhogingen door te voeren . Bij de invoer uit
Maleisië dient erop te worden gewezen dat het
niveau waarop de schade wordt weggenomen dat
voor dit land was voorzien aanzienlijk onder dat
voor de Volksrepubliek China ligt. Omdat het

van de kosten van de RBM's niet gebaseerd mag
worden op een bepaald model, maar op een alge
mene basis voor elk bedrijf en rekening houdend
met de feitelijke samenstelling van zijn produktver
koop.
Men vond dan ook dat de totale kosten van de

marktaandeel

RBM-bevoorrading voor een bepaald bedrijf zouden

totale waarde van zijn ringbandverkoop. Dit leverde
een gewogen gemiddelde coëfficiënt op van 10,8 %
(„kostencoëfficiënt"), die voor de onderzochte
bedrijven vrij homogeen bleek. Hoewel er
verschillen bestaan tussen de bedrijven die zich
bezighouden met de produktie van standaardring
banden en andere die door de klant gespecificeerde
ringbanden vervaardigen, was de coëfficiënt voor
geen enkel bedrijf hoger dan 13 % .

op het niveau van de wederverkoop van RBM's, zal
de impact op de verkoopprijs van ringbandprodu
centen naar verwachting niet meer bedragen dan

kostencoëfficiënt derhalve de helft zou moeten zijn
van die van een standaardmodel .

gestuit die hoger is dan 13 % . Voorts houdt een
aantal bedrijven zich uitsluitend bezig met stan
daardprodukten .
(50)

Op de tweede plaats en deels op basis van bovenge
noemde bewering ten aanzien van de kostencoëffi
ciënt werd aangevoerd dat het instellen van anti
dumpingmaatregelen een ernstig negatief effect zou
hebben op de financiële situatie van ringbandpro
ducenten .

Deze argumenten ten aanzien van de verwachte

gevolgen van maatregelen werden uitvoerig onder
zocht. Wat de verkoopprijzen voor RBM's betreft, is
het weinig waarschijnlijk dat de communautaire
bedrijfstak, die aan marktaandeel van 35 % heeft,

Chinese

Met het oog op de gemiddelde kostencoëfficiënt

RBM's op standaardprodukten werd één reactie

Dit betekent dat beide elementen van de kosten

van

die werd vastgesteld in overweging 48 gaat men
ervan uit dat de algemene impact op de omzet die
de ringbandindustrie waarschijnlijk zal ervaren naar
aanleiding van maatregelen 12 % zou zijn van
10,8 %, hetgeen neerkomt op 1,3 % . Zelfs in het
onwaarschijnlijke geval dat ten volle rekening
wordt gehouden met het hoogst voorgestelde anti
dumpingrecht in de RBM-wederverkoopprijs, dat
wil zeggen 39,4 % op de c.i.f.-prijs oftewel 29,9 %

ontvangen na de bekendmaking; daarin wordt
gerept van een kostencoëfficiënt van 14,4 % . Dit
zou het resultaat zijn van het feit dat de prijs van
een op maat gemaakte ringband tweemaal zo hoog
ligt als die van een standaardmodel en dat de

coëfficiënt verschillend zijn en dat hoewel de
kostencoëfficiënt voor standaardmodellen hoger is
dan die voor op maat gemaakte modellen, deze niet
tweemaal zo hoog is. Zoals uiteengezet in overwe
ging 48 is men niet op een kostencoëfficiënt

mechanismen

20 % zouden ondergaan bij de wederverkoop en
mechanismen uit andere landen dan de Volksrepu
bliek China een prijsverhoging zoals verondersteld
in deze overweging, de gemiddelde prijsverhoging
op de markt als geheel op 12 % wordt geraamd.

Met betrekking tot de mogelijke prijsimpact van de

Hierbij wordt volledig over het hoofd gezien dat
deze twee categorieën ringbanden niet noodzakelij
kerwijs vervaardigd hoeven te zijn met dezelfde
mechanismen. Speciale soorten mechanismen, die
in kleine series worden geproduceerd, zijn duur en
worden gebruikt in op maat gemaakte modellen .

van

oorsprong 45 % bedraagt, werd vastgesteld dat zelfs
indien deze mechanismen een prijsverhoging van

moeten worden onderzocht in het licht van de

(49)
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3,2 % .

(51 )

Tevens werd aangevoerd dat de toegenomen kosten
van ringbanden niet konden worden opgenomen in
de prijsverhogingen van het eindprodukt, omdat
het aanbod van ringbanden de vraag op de markt
overtreft en vanwege veranderingen in de distri
butie van het produkt en vrees voor een afname
van de vraag.

In het licht van het feit dat de gemiddelde prijs
stijging van ringbanden op het niveau van de
detailhandel of de zakelijke klanten minder zou
bedragen dan 1 % (zie overweging 50, waar de
prijsstijging af-fabriek voor ringbanden wordt
geraamd op 1,3 %) is men van oordeel dat geen
belangrijke afname van de vraag kan worden
verwacht en dat de eventuele gevolgen voor de situ
atie van de consumenten van de ringbanden mini
maal zal zijn . Voorts zij opgemerkt dat vervangende
produkten die een zodanige concurrentiepositie
zouden hebben ten opzichte van ringbanden dat zij
deze bij de geringste prijsontwikkeling van de
markt zouden wegdrukken, niet voorhanden lijken
te zijn . Sommige bedrijven in de ringbandsector
hebben zelfs bevestigd dat er de komende vijf a
tien jaar geen verandering in het consumptiepa
troon te verwachten valt.
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Vastgesteld wordt derhalve dat noch de relatief
sterke concurrentie tussen ringbandproducenten
onderling, noch het opkomen van vervangende
produkten binnen de EG de producenten van ring
banden er naar alle waarschijnlijkheid van zal
kunnen weerhouden hun prijzen te verhogen op
één lijn met hun kosten, met name gezien de
beperkte omvang van de stijging die nodig is om
de gevolgen weer te geven van de voorgestelde
anti-dumpingrechten .

Nr. L 22/9

het overstappen van dit specifieke op maat
gemaakte model op een standaardmodel met

simpele toevoeging van een logo een dermate

belangrijk prijsverschil inhouden dat dit nauwelijks
zou

kunnen

voortvloeien

uit

de

anti

dumpingmaatregelen.
b) Standaardmodellen

(54)

5. Mededinging van derde landen

De markt van de producenten van standaardmo
dellen in de Gemeenschap zou verder sterk onder
de invloed van de ringbanddistributie staan . Deze

distributie wordt steeds meer beheerst door grote
(52)

ketens van supermarkten die ernaar streven de
laagste prijzen te betalen voor vergelijkbare produk
ten, een beleid dat alleen nog wordt beperkt door
de vervoerskosten . In dit opzicht werd vastgesteld
dat de kosten van het wegvervoer over een normale
afstand binnen een Lid-Staat of tussen een aangren
zend niet-EG-land en de Gemeenschap minder zou
bedragen dan 5 % van de waarde van het produkt.
Over een langere afstand, tussen niet-EG-landen en
de Europese Gemeenschap, zouden de transport
kosten, indien gebruik moet worden gemaakt van
vervoer over zee, kunnen oplopen tot 10 % van de
waarde van het produkt.

Verschillende betrokken partijen herhaalden hun
in overweging 79 van de verordening voorlopig
recht
uiteengezette
argument
dat
anti
dumpingmaatregelen de concurrentiepositie van
EG-ringbandproducenten ten opzichte van produ
centen

in derde landen zou verzwakken . Deze

exporteurs zouden kunnen profiteren van de lagere
mechanismekosten en de grootschalige opzet van
het bevoorradingsbeleid van bepaalde grote distri
buteurs van standaardmodellen wier invloed op de
markt toeneemt. Aangevoerd werd dat dit voor de
verwerkende industrie in de Gemeenschap zou
kunnen leiden tot een verlies van marktaandeel

zodat deze geneigd zou kunnen zijn om haar
produktie te verplaatsen naar aangrenzende landen .
Er moet echter op worden gewezen dat de ring
bandmarkt kan worden verdeeld in twee segmen
ten, namelijk de op maat gemaakte modellen en
standaardringbanden .

(55)

Als gevolg van de in overweging 49 bedoelde maxi
male kostencoëfficiënt gaat men ervan uit dat de te
voorziene prijsgevolgen voor de standaardmodellen
industrie beperkt zouden blijven tot 13 % (stan
daardmodellen maximale kostencoëfficiënt) keer
12 % (gemiddelde prijsverhoging) is gelijk aan
1,6 % .

a) Op maat gemaakte modellen

Op deze basis dient voor de analyse een onder

(53)

Er dient nogmaals op te worden gewezen dat voor
dat deel van de markt dat op de handel in kantoor
benodigdheden voor bedrijven is gericht, het van
fundamenteel belang is dat de producenten dicht
bij hun klanten gevestigd zijn en flexibel zijn wat
de produktie betreft, om te kunnen voldoen aan de
vereiste vraag en dienstverlening. Voor dit soort

produkten kunnen de gevolgen van RBM's voor de
eindprijs geringer zijn dan het gemiddelde dat werd
berekend bij overweging 48 . Benadrukt dient dan
ook te worden dat de kwestie van de concurrentie

positie van dit marktsegment hoofdzakelijk van
belang is wat betreft het bestaan van ingevoerde
standaardprodukten die later aangepast worden aan
de wensen van de klant. In deze context kunnen de

afgewerkte polypropyleen presentatiemodellen uit
het Verre Oosten worden vermeld, waaronder ook

de kleinste ringbandmodellen . Deze zijn niet
onderling vervangbaar omdat een aan de wensen
van de klant aangepaste ringband meer omvat dan
alleen een standaardmodel met een opgedrukt logo.
Bij op maat gemaakte modellen komt een reeks
verschillende grondstoffen te pas en worden
verschillende assemblagetechnieken gehanteerd om
een klein aantal geheel individuele produkten te
vervaardigen . Voor public relations-doeleinden zou

scheid te worden gemaakt tussen mededinging uit
Noorwegen, de Landen in Midden- en Oost-Europa
(LMOE) en landen in het Verre Oosten .
b.l ) Mededinging van Noorwegen

(56)

Aangevoerd werd dat invoer uit Noorwegen
momenteel de grootste bedreiging vormt voor de
EG-ringbandindustrie omdat de invoer uit dit land
reeds een aanzienlijke omvang had en nog toenam.

Omdat geen klachten of bewijsmateriaal in verband
met oneerlijke handelspraktijken waren ingediend,
kan er redelijkerwijs van worden uitgegaan dat de
EG-ringbandindustrie identieke of gelijkaardige
kosten af-fabriek heeft als haar Noorse concurren
ten . De Commissie is van oordeel dat de

EG-ringbandproducenten ondanks de kostenver

hoging die uit de maatregelen zou voortvloeien nog
concurrerend zouden kunnen blijven omdat de
transportkosten voor de Noorse concurrenten naar
de EG-markt in dit geval drie maal hoger zouden

zijn (5 % ) dan de te voorziene kostenverhoging
( 1,6 %).
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b.2) Mededinging van de LMOE

(57)

seren de invloed van deze invoer op de mededin
ging-

De LMOE zouden een goede concurrentiepositie
hebben om een ringbandindustrie op te bouwen
die de concurrentie op de EG-markt zou kunnen

Het is dan ook weinig waarschijnlijk dat de hier
boven omschreven concurrentiesituatie tussen ring
bandproducenten in het Verre Oosten en de EG

aangaan .

veranderingen zal ondergaan door de maatregelen
die de Gemeenschap instelt voor de invoer van

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de omvang
van de ringbandindustrie in deze landen tot op
heden gering is en dat de invoerstatistieken voor
kantoorbenodigdheden een lage invoer laten zien .
De groei van deze industrie en de relatief lagere
arbeidskosten kunnen echter niet worden ontkend .

De verlaging van de produktiekosten die in deze
landen tot stand gebracht kunnen worden in verge
lijking met de Gemeenschap wegen zwaarder dan
de noodzakelijke vervoerskosten naar de EG-markt.

RBM's .

c) Conclusie

teiten en vooral met de onzekerheid waarmee zich
snel ontwikkelende landen te maken hebben .

Bij dergelijke beslissingen om de produktie naar de
LMOE te verplaatsen zouden eventuele gevolgen

van een prijsverhoging van RBM's slechts van
geringe invloed zijn omdat deze gemiddeld slechts
1,6 % zou bedragen . Er is dan ook geen dwingend
bewijsmateriaal voorgelegd waaruit zou blijken dat
het instellen van een recht op RBM's een verplaat
sing van de ringbandindustrie naar de LMOE tot
gevolg zou hebben of een belangrijke stijging van
de invoer uit deze landen .

b.3) Mededinging van het Verre Oosten

(58)

Éen exporteur diende gegevens in waaruit zou
blijken dat afgewerkte ringbanden uit het Verre

inzake

mededinging

van

derde landen

(59)

Hierbij mag echter niet worden vergeten dat de
verplaatsing van EG-produktie zou leiden tot de
oprichting van een op de export gerichte ringband
industrie in de aangrenzende landen . Hoewel werd
gewezen op plannen voor een verplaatsing van de
produktie naar deze landen, ontving de Commissie
alleen gegevens over de vergelijking van de huidige
arbeidskosten en de vervoerskosten . Op deze basis
zouden deze vergelijkingen, zelfs voordat anti
dumpingmaatregelen zouden worden ingevoerd
voor RBM's, pleiten vóór onmiddellijke verplaat
sing van de ringbandindustrie. Hieruit blijkt dat
wanneer een bedrijf het besluit neemt om de
produktie te verplaatsen, ook andere belangrijke
factoren in aanmerking worden genomen . In dit
verband moet rekening worden gehouden met de
kosten van de verplaatsing van de produktiefacili
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De conclusie luidt dat niet kon worden vastgesteld
dat het instellen van anti-dumpingmaatregelen
voor RBM's belangrijke gevolgen zou hebben voor
de mededingingssituatie van
EG-ringband
producenten ten aanzien van producenten buiten
de Gemeenschap. Deze conclusie geldt zowel voor
de op maat gemaakte als de standaardringbandmo
dellen .

C. Gevolgen

(60)

voor
de
communautaire
bedrijfstak

In het stadium van de verordening voorlopig recht
(overweging 76) was vastgesteld dat het ontbreken
van anti-dumpingmaatregelen zou leiden tot een
verdere achteruitgang van de financiële situatie van
de communautaire bedrijfstak. De trend van terug
kerende verliezen sedert 1992 zou zich voortzetten

ondanks de ver reikende herstructurering die reeds
wordt uitgevoerd.

Toegevoegd zij verder dat de zeer slechte nettositu
atie van de eigen middelen en de omvang van de
korte-termijnschulden onhoudbaar zouden worden .
Vanuit commercieel oogpunt zou een inkrimping
van het produktassortiment dat de communautaire
industrie aanbiedt in antwoord op ingezakte prijzen
de verkeerde oplossing zijn . Wanneer zij hiertoe
zouden overgaan zouden zij namelijk één van hun
concurrentievoordelen verliezen en, gezien de
verspreide klantenkring, niet die hoge produktie
omvang en verkoop kunnen bereiken die noodza
kelijk zijn in deze industrie. Vanuit industrieel

oogpunt kunnen de belangrijke investeringen in
automatisering als geslaagd worden beschouwd en
hebben zij geleid tot een zeer concurrerende indus
trie op wereldniveau . Met het automatiserings- en
integratiepeil dat is bereikt, waarbij ieder bedrijf
over
specifieke
metaalverwerkingsmachines
beschikt, zou het niet haalbaar zijn bepaalde
produktlijnen af te stoten zonder dat de overge
bleven produktie hiervan de gevolgen zou onder

Oosten konden worden ingevoerd tegen een prijs
die onder de communautaire produktieprijs lag.

vinden .

Uit de invoerstatistieken van Eurostat blijkt dat de
invoercijfers van plastic kantoorbenodigdheden van
oorsprong uit deze landen relatief laag en stabiel
zijn. Vrijwel alle ringbandproducenten in de
Gemeenschap, zowel kleine als grotere, minimali

Op grond hiervan en als gevolg van de oneerlijke
concurrentie van de invoer met dumping zou de
produktie in de Gemeenschap binnen korte tijd
niet langer rendabele vooruitzichten hebben en
volledig moeten worden opgeheven .
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D. Conclusie
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definitieve gemiddelde van één recht voor alle
segmenten .

(61 )

In het licht van het bovenstaande worden de
conclusies van de Commissie in de verordening
voorlopig recht met betrekking tot het belang van
de Gemeenschap bevestigd. Na zeer uiteenlopende
aspecten en een brede reeks van belangen te
hebben onderzocht, zijn er geen dwingende
redenen aan het licht gekomen op grond waarvan
goedkeuring van definitieve maatregelen niet in het
belang van de Gemeenschap zou zijn, overeenkom
stig artikel 21 van de basisverordening.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de bereke
ningsmethode die in dit geval was gehanteerd over
eenstemt met de eisen van artikel 9, lid 4, van de

basisverordening en met eerdere praktijken met
betrekking tot de berekening van een recht dat
lager ligt dan de dumpingmarge in gevallen waarin
een dergelijk recht voldoende is om de schade voor
de communautaire bedrijfstak op te heffen . Deze
aanpak wordt gerechtvaardigd door het feit dat het

huidige

anti-dumpingonderzoek

de

verkoop

bestrijkt van soortgelijke produkten in verschil
lende categorieën en dat gebleken is dat modellen
met elkaar concurreren .
IX . ANTI-DUMPINGMAATREGELEN

(64)
A. Algemeen
(62)

Er dient op te worden gewezen dat de gedetail
leerde berekeningen die in het stadium van de
voorlopige verordening waren gehanteerd om het
niveau te bepalen waarop de schade wordt opgehe
ven, gebaseerd waren op het prijspeil, per categorie
model met dezelfde specifieke kenmerken (geba
seerd op gewogen gemiddelde produktiekosten
inclusief winst) van de meest verkochte modellen
van de communautaire industrie (60 % in termen
van volume). Dit werd vervolgens vergeleken met
de wederverkoopprijs van de ingevoerde produkten
of, waar van toepassing, de c.i.f.-prijs bij invoer
aangepast aan het prijspeil van aflevering bij de
klant, voor elke overeenkomstige categorie. Met het
oog op een eerlijke vergelijking werden alleen cate
gorieën met dezelfde basiskenmerken vergeleken

lopig recht, bevestigd.
B. Hoogte en vorm van de rechten
(65)

dumping, schade, oorzakelijk verband en belang

RBM-markt te herstellen .

(66)

verschillende situaties in de verschillende markt

segmenten

te

onderzoeken.

Hij

vroeg

de

Commissie voor elk marktsegment (bijvoorbeeld
mechanismen met 2 ringen) het peil waarop de
schade wordt teniet gedaan te vergelijken met de

dumpingmarge en slechts de kleinere marge per
segment te hanteren bij de berekening van het

Omdat het prijsniveau waarop de schadelijke
gevolgen van de invoer teniet zouden worden
gedaan lager was dan de dumpingmarge van beide
betrokken landen van uitvoer werd het peil waarop
de schade werd opgeheven gehanteerd om de
hoogte van de maatregelen te bepalen.

(67)

Het feit dat een individuele behandeling werd
verleend aan WWS bleek van invloed te zijn op de
voorlopige conclusies. De hierboven beschreven
methode werd toegepast om het individuele peil
waarop de schade wordt opgeheven te berekenen,
hetgeen een percentage van 32,5 % opleverde .

(68)

Het verlaagde peil waarop de schade wordt opge
heven kwam voor WWS neer op een verhoging van
35,4 % tot 39,4 % van het niveau waarop de
schade voor de overige exporteurs van de Volksre
publiek China werd opgeheven .

(69)

Op deze basis zouden de volgende anti
dumpingrechten in de vorm van ad valorem
rechten worden ingesteld:

van de schade .

Eén importeur voerde hierbij aan dat de Commis
sie, door voor de vergelijking tussen de dumping
marge en het peil waarop de schade teniet wordt
gedaan gebruik te maken van een aanpak die was
gebaseerd op gemiddelden, had nagelaten de

Uitgaande van bovenstaande conclusies inzake

van de Gemeenschap werd onderzocht welke vorm
en hoogte de anti-dumpingmaatregelen moeten
aannemen om de handelsverstorende gevolgen van
schadelijke dumping op te heffen en eerlijke
concurrentievoorwaarden op de communautaire

en was men van oordeel dat het recht voor overeen

komende categorieën het verschil zou moeten
dekken tussen het peil waarop geen schade wordt
berokkend en de feitelijke verkoopprijzen van de
invoer in de Gemeenschap. Op deze wijze werd de
prijsverhoging per categorie vastgesteld, die vervol
gens werd uitgedrukt in een percentage van de prijs
van het ingevoerde produkt franco grens Gemeen
schap voor elke categorie. Vervolgens werd één peil
vastgesteld waarop de schade wordt tenietgedaan
voor elk land waarop de procedure van toepassing
was door het gewogen gemiddelde te berekenen
van de niveaus per categorie voor het teniet doen

(63)

In deze omstandigheden wordt de methode die is

gehanteerd om het peil te bepalen waarop de
schade wordt teniet gedaan, zoals uiteengezet in de
overwegingen 82 tot 84 van de verordening voor

Tarief

— Maleisië

10,5 %

— Volksrepubliek China
— WWS

32,5 %

— Rechten voor alle overige bedrijven 39,4 % .
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C. Vorm van het recht voor mechanismen

die de communautaire bedrijfstak was berokkend,
werd het noodzakelijk geacht de bedragen die
waren geïnd als voorlopige anti-dumpingrechten
voor verrichtingen in verband met het produkt in

met 17 en 23 ringen

(70)

Hier werd echter tegen ingebracht dat het opleggen
van een ad valorem-recht op mechanismen met 17

en 23 ringen, met hetzelfde percentage dat van
toepassing is op andere mechanismen, in het licht
van de prijsverschillen tussen beide categorieën niet
juist was.

In dit verband dient erop te worden gewezen dat de
prijs bij invoer van mechanismen met 17 en 23
ringen aanzienlijk hoger ligt dan de gemiddelde
prijs bij invoer van alle andere mechanismen . In
deze omstandigheden en in het licht van de exclu
sieve aard van een aantal toepassingen van deze
mechanismen en het gemak waarmee deze
produkten geïdentificeerd kunnen worden, is men
van oordeel dat bij de berekening van het peil
waarop de schade wordt opgeheven rekening moet
worden gehouden met de bijzonder hoge prijs van
de mechanismen met 17 en met 23 ringen en de
intense concurrentie tussen bepaalde segmenten
van de markt door ervoor te zorgen dat deze niet
wordt beïnvloed door onevenredige prijsverschillen .
Dit zou kunnen worden bewerkstelligd door ervoor
te zorgen dat mechanismen met 17 en 23 ringen
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kwestie definitief in te vorderen als definitieve
rechten .

(73)

De invordering van de voorlopige anti
dumpingrechten voor WWS zou beperkt moeten
worden tot het definitief ingestelde recht van
32,5 % .

(74)

Wanneer ten genoegen van de douane-autoriteiten
kan worden aangetoond dat de zekerheden waren
gesteld voor mechanismen met 17 of 23 ringen,
dient de invordering van de zekerheden te worden
beperkt tot het definitief ingestelde recht voor deze

soorten RBM's, indien lager dan het als zekerheid
gestelde bedrag,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

worden ingevoerd wanneer hun prijs boven een

bepaald prijspeil ligt dat net als andere RBM's
voldoende hoog is om de schade die is veroorzaakt
door de invoer met dumping op te heffen . In deze
omstandigheden werd het instellen van maatre

gelen in een andere vorm dan ad valorem-rechten
passend geacht. Gebaseerd op de prijsvergelijkingen

1 . Op de invoer van bepaalde ringbandmechanismen
die onder GN-code ex 8305 10 00 vallen, van oorsprong
uit Maleisië en de Volksrepubliek China, worden defini
tieve anti-dumpingrechten ingesteld.

ringen werd verhoogd tot een minimum van 325
ecu per 1 000 stuks voldaan zou zijn aan bovenver

Voor de doeleinden van deze verordening bestaan ring
bandmechanismen uit twee rechthoekige stalen plaatjes of
draden met, hierop bevestigd, minstens vier halve ringen
van staaldraad die met een stalen dekplaatje samen
worden gehouden. Het mechanisme kan worden geopend
hetzij door aan de halve ringen te trekken, hetzij door een

melde eisen .

klein stalen trekkermechanisme te bedienen dat aan het

die werden uitgevoerd (zie overweging 62) was men
van oordeel dat door ervoor te zorgen dat de c.i.f.-

prijs bij invoer voor mechanismen met 17 of 23

mechanisme voor ringbanden is gevestigd.
X. VERBINTENIS

(71 )

Overeenkomstig artikel 8, lid 2, van de basisveror
dening was de termijn voor opmerkingen na de
bekendmaking tevens van toepassing op mogelijke
aanbiedingen van verbintenissen . De Chinese
exporteur die een individuele behandeling was
verleend, stuurde kort na het verstrijken van deze

termijn een brief waarin hij verklaarde bereid te
zijn een verbintenis aan te gaan .
In dit verband is men van mening dat het opstellen
van een verbintenis in dit geval alsmede het
toezicht hierop, gezien het grote aantal RBM-types
dat de betrokken firma exporteert, vrijwel onmoge
lijk zou zijn . Uiteindelijk bood deze exporteur geen
formele verbintenis aan .
XI. INVORDERING

VAN

a) voor mechanismen met 17 en 23 ringen (Taric-code
8305 10 00*20), van oorsprong uit de Volksrepubliek
China en Maleisië, gelijk aan het verschil tussen de
minimuminvoerprijs van 325 ecu per 1 000 stuks en
de prijs franco grens Gemeenschap, vóór inklaring.

b) voor andere mechanismen dan met 17 of 23 ringen
(Taric-code 8305 10 00*10)
Recht

Maleisië

DE

10,5 %

Aanvullende
Taric
code

—

VOORLOPIGE

RECHTEN

(72)

2. Het recht dat van toepassing is op de nettoprijs,
franco grens Gemeenschap, vóór inklaring, is:

Met het oog op de omvang van de dumpingmarges
die waren vastgesteld voor de exportproducenten en
- landen en in het licht van de ernst van de schade

Volksrepubliek China:
— WWS

32,5 %

8934

— Overige bedrijven

39,4 %

8900
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3 . Tenzij anders aangegeven, zijn de voor douane
rechten geldende bepalingen op dit recht van toepassing.
Artikel 2

1 . De bedragen die op grond van Verordening (EG) nr.
1465/96 als voorlopig anti-dumpingrecht werden geïnd,
worden definitief ingevorderd:

a) voor de bedragen die zijn geïnd en waarvoor ten
genoegen van de douane-autoriteiten kan worden vast
gesteld dat zij betrekking hadden op de invoer van
mechanismen met 17 of 23 ringen, zijn de ingevor
derde bedragen gelijk aan het geïnde bedrag, doch
beperkt tot een bedrag dat is berekend in overeenstem
ming met de bepalingen van artikel 1 , lid 2, onder a),
indien lager dan het geïnde bedrag. Kan niet worden

Nr. L 22/ 13

vastgesteld dat de geïnde bedragen betrekking hadden
op mechanismen met 17 of 23 ringen, dan is het hier
onder onder b) bepaalde van toepassing.
b) voor de bedragen die zijn geïnd voor andere mecha
nismen dan die met 17 en 23 ringen, wordt het defini
tieve recht ingevorderd indien dit lager of gelijk is aan
het geïnde bedrag. In het andere geval zal de invorde
ring beperkt worden tot het geïnde bedrag.
2. Bedragen die geïnd zijn en het definitieve anti
dumpingrecht overschrijden, worden vrijgegeven .
Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgend 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 januari 1997.
Voor de Raad
De Voorzitter
H. VAN MIERLO
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VERORDENING (EG) Nr. 120/97 VAN DE RAAD

van 20 januari 1997

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 259/93 betreffende toezicht en controle

op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese
Gemeenschap
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

stemmen met die van het Verdrag van Bazel en dat de

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 S, lid 1 ,

Gemeenschapsdefinities en -lijsten in dit opzicht moeten
worden aangepast omdat anders onder het uitvoerverbod
van het Verdrag van Bazel vallende afvalstoffen toch uit
de Gemeenschap kunnen worden uitgevoerd;

Gezien het voorstel van de Commissie ('),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té 0,

Volgens de procedure van artikel 1 89 C (3),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van
1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de
overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de
Europese Gemeenschap (4), inzonderheid op artikel 1 6,
Overwegende dat de Europese Gemeenschap sedert
7 februari 1994 partij is bij het Verdrag van Bazel inzake
de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging

van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan;
Overwegende dat op de tweede vergadering van de Confe
rentie der partijen bij het Verdrag van Bazel eenstemmig
Besluit II/ 12 is aangenomen waardoor elke grensover
schrijdende overbrenging van voor definitieve verwijde
ring bestemde gevaarlijke afvalstoffen van OESO- naar
niet-OESO-Staten onmiddellijk wordt verboden en elke
grensoverschrijdende overbrenging van voor recycling of
voor nuttige toepassingen bestemde gevaarlijke afval
stoffen van OESO- naar niet-OESO-Staten met ingang
van 1 januari 1998 wordt verboden;

Overwegende dat het noodzakelijk is een bijlage V bij
Verordening (EEG) nr. 259/93 vast te stellen die een lijst
van gevaarlijke afvalstoffen bevat waarvoor het uitvoer
verbod van het Verdrag van Bazel geldt;

Overwegende dat de Commissie uiterlijk op 1 januari
1998 bijlage V zou moeten herzien en wijzigen, daarbij
ten volle rekening houdend met de afvalstoffen die zijn
opgenomen in de lijst van afvalstoffen vastgesteld over
eenkomstig artikel 1 , lid 4, van Richtlijn 91 /689/EEG van
de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke
afvalstoffen (*) en in lijsten van afvalstoffen die voor de
toepassing van het Verdrag van Bazel als gevaarlijk zijn
aangemerkt; dat grensoverschrijdende overbrenging van
voor nuttige toepassingen bestemde afvalstoffen genoemd
in bijlage V, met uitzondering van uitvoer naar landen
waarvoor het OESO-besluit geldt, met ingang van
1 januari 1998 verboden zou moeten worden;

Overwegende dat het noodzakelijk kan zijn bijlage V van
tijd tot tijd te herzien en te wijzigen teneinde daarin weer
te geven welke afvalstoffen volgens een overeenkomst
tussen de partijen bij het Verdrag van Bazel voor de
toepassing van dat Verdrag als gevaarlijk zouden moeten
worden aangemerkt;

Overwegende dat op de derde vergadering van de Confe
rentie van de partijen bij het Verdrag van Bazel
eenstemmig Besluit III/ 1 is aangenomen tot wijziging van
dat Verdrag teneinde elke grensoverschrijdende overb
renging van voor verwijdering bestemde gevaarlijke afval
stoffen van in bijlage VII bij dat Verdrag genoemde Staten
naar niet in bijlage VII genoemde Staten te verbieden en,
met ingang van 1 januari 1998, elke grensoverschrijdende
overbrenging van voor nuttige toepassingen bestemde
afvalstoffen als bedoeld in artikel 1 , lid 1 , onder a), van
het Verdrag, van in bijlage VII bij het Verdrag genoemde
Staten naar niet in bijlage VII genoemde Staten te verbie

Overwegende dat artikel 14 van Verordening (EEG)
nr. 259/93 reeds elke uitvoer van voor definitieve verwij
dering bestemde afvalstoffen naar niet-OESO-Staten
verbiedt; dat artikel 18 van die verordening elke uitvoer

den;

van afvalstoffen naar ACS-Staten verbiedt;

Overwegende dat de Gemeenschapsdefinities van
„gevaarlijke afvalstoffen" momenteel niet geheel overeen
(') PB nr. C 164 van 30. 6. 1995, blz. 8.
(2) PB nr. C 18 van 22. 1 . 1996, blz. 18 .
(3) Advies van het Europees Parlement van 16 januari 1996 (PB

Overwegende dat de partijen is verzocht samen te werken
en zich actief in te zetten voor een doeltreffende tenuit

voerlegging van Besluit 11/ 12 en Besluit III/ 1 van de
vergaderingen van de Conferentie van de partijen bij het
Verdrag van Bazel;

Overwegende dat genoemde verordening momenteel niet
voorziet in een algeheel verbod op de uitvoer van voor
recycling of voor nuttige toepassingen bestemde gevaar
lijke afvalstoffen naar niet-OESO-Staten;

nr. C 32 van 5. 2. 1996, blz. 32), gemeenschappelijk standpunt
van de Raad van 28 mei 1996 (PB nr. C 219 van 27. 7. 1996,
blz. 19) en besluit van het Europees Parlement van 18 septem

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 259/93 derhalve

(4) PB nr. L 30 van 6. 2. 1993, blz. 1 . Verordening gewijzigd bij

(*) PB nr. L 377 van 31 . 12. 1991 , blz. 20. Richtlijn laatstelijk ge
wijzigd bij Richtlijn 94/31 /EG (PB nr. L 168 van 2. 7. 1994,

ber 1996 (PB nr. C 320 van 28 . 10. 1996, blz. 75).

Besluit 94/721 /EG van de Commissie (PB nr. L 288 van 9. 1 1 .
1994, blz. 36).

moet worden gewijzigd,

blz. 28).
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 16, lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 259/93 wordt
vervangen door:
„ 1 . Elke uitvoer van in bijlage V genoemde afval
stoffen met het oog op nuttige toepassing is verboden,
behoudens naar:

a) landen waarop het OESO-besluit van toepassing is;
b) andere landen :
— die partij zijn bij het Verdrag van 'Bazel en/of
waarmee de Gemeenschap, of de Gemeenschap
en haar Lid-Staten , bilaterale, multilaterale of

regionale overeenkomsten of regelingen hebben
getroffen in overeenstemming met artikel 11
van het Verdrag van Bazel en het hierna
volgende lid 2. Elke invoer van dit type is
evenwel met ingang van 1 januari 1998 verbo
den ;

— waarmee afzonderlijke Lid-Staten vóór de
toepassingsdatum van deze verordening bila
terale overeenkomsten of regelingen hebben
getroffen, voor zover die verenigbaar zijn met
het gemeenschapsrecht en in overeenstemming
zijn met artikel 1 1 van het Verdrag van Bazel en
met het hierna volgende lid 2. Die overeenkom
sten of regelingen worden binnen drie maanden
na toepassingsdatum van deze verordening of de
toepassingsdatum van die overeenkomsten of
regelingen, voor zover die eerder valt, aan de
Commissie gemeld en verliezen hun geldigheid
wanrteer overeenkomsten of regelingen worden
getroffen in overeenstemmig met het eerste
streepje . Elke invoer van dit type is evenwel met
ingang van 1 januari 1998 verboden .
De Commissie herziet en wijzigt bijlage V zo spoedig
mogelijk en uiterlijk voor 1 januari 1998 overeenkom

Nr. L 22/ 15

stig de procedure van artikel 18 van Richtlijn 75/442/
EEG en houdt daarbij ten volle rekening met de afval
stoffen die opgenomen zijn in de lijst van afvalstoffen
vastgesteld overeenkomstig artikel 1 , lid 4, van Richt
lijn 91 /689/EEG van de Raad van 12 december 1991
betreffende gevaarlijke afvalstoffen (*) en in lijsten van

afvalstoffen die voor de toepassing van het Verdrag van
Bazel als gevaarlijk zijn aangemerkt.

Bijlage V wordt indien nodig herzien en verder gewij
zigd volgens dezelfde procedure . De Commissie
herziet de bijlage met name om uitvoering te geven
aan besluiten van de partijen bij het Verdrag van Bazel
waarbij wordt bepaald welke afvalstoffen voor de
toepassing van het Verdrag als gevaarlijk zouden
moeten worden aangemerkt, alsmede aan de wijzi
gingen van de lijst van afvalstoffen vastgesteld overeen
komstig artikel 1 , lid 4, van Richtlijn 91 /689/ EEG .
0 PB nr. L 377 van 31 . 12. 1991 , blz. 20 . Richtlijn
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/31 /EG (PB
nr. L 168 van 2. 7. 1994, blz. 28).".
Artikel 2

Aan Verordening (EEG) nr. 259/93 wordt de volgende
bijlage V toegevoegd :
„ BIJLAGE V

Afvalstoffen die in bijlage III van deze verordening
opgenomen zijn.

Afvalstoffen die in bijlage IV van deze verordening
opgenomen zijn.".
Artikel 3

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, 20 januari 1997.
Voor de Raad
De Voorzitter

J. VAN AARTSEN

Nr. L 22/ 16
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VERORDENING (EG) Nr. 121/97 VAN DE COMMISSIE
van 23 januari 1997
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A2-stelsel in de sector
groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

tievoeten dan de overeenkomstige definitieve restitutie
voeten als nietig moeten worden beschouwd,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2190/96 van de Commissie

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

van 14 november 1996 houdende uitvoeringsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad wat de

toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten en
fruit betreft ('), gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
26/97 (2), en met name op artikel 3, lid 4,

Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 27/97 van de
Commissie (3) indicatieve restitutievoeten zijn vastgesteld,
alsmede indicatieve hoeveelheden voor andere dan in het

kader van de voedselhulp aangevraagde uitvoercertificaten
van het A2-stelsel;

Overwegende dat voor sinaasappelen en appelen, gezien
de economische situatie in de verschillende betrokken

bestemmingsgroepen als vermeld in de bijlage bij Veror
dening (EG) nr. 27/97, op basis van de door de marktdeel
nemers in hun aanvragen voor certificaten van het
A2-stelsel verstrekte aanwijzingen definitieve restitutie
voeten moeten worden vastgesteld die verschillen van de
indicatieve restitutievoeten, alsmede afgiftepercentages die
op de gevraagde hoeveelheden moeten worden toegepast;

Artikel 1

1 . Voor uitvoercertificaten van het A2-stelsel die zijn
aangevraagd op grond van artikel 1 van Verordening (EG)
nr. 27/97, is de daadwerkelijke aanvraagdatum, als bedoeld
in artikel 3, lid 1 , tweede alinea, van Verordening (EG) nr.
2190/96, 24 januari 1997.
2. Voor de in lid 1 bedoelde certificaten geldt de defi
nitieve restitutievoet die in de bijlage bij deze verordening
is aangegeven en worden op de aangevraagde hoeveel
heden de daar vermelde afgiftepercentages toegepast.

3 . Op grond van artikel 3, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 2190/96 worden de in lid 1 bedoelde aanvragen voor
hogere restitutievoeten dan de in de bijlage vermelde
overeenkomstige definitieve restitutievoeten als nietig
beschouwd.

dat de definitieve restitutievoeten maximaal dubbel zo

hoog mogen zijn als de indicatieve restitutievoeten;
Overwegende dat op grond van artikel 3, lid 5, van Veror
dening (EG) nr. 2190/96 de aanvragen voor hogere restitu

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 januari 1997.

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

Gedaan te Brussel, 23 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 292 van 15. 11 . 1996, blz. 12.
(2) PB nr. L 6 van 10. 1 . 1997, blz. 9.
3 PB nr. L 6 van 10 . 1 . 1997, blz. 11 .
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BIJLAGE

Produkt

Bestemming
of groep van
bestemmingen

Definitieve
restitutievoet

(ecu/ton nettogewicht)

Op de gevraagde
hoeveelheden

toe te passen

afgiftepercentages

XC

80

94 %

Y

120

100 %

x

20

80 %

Y

8

98 %

40

100 %

Sinaasappelen

Appelen

ZD
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VERORDENING (EG) Nr. 122/97 VAN DE COMMISSIE

van 23 januari 1997

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3567/92 houdende toepassingsbepalingen
inzake het gebruik en de overdracht van premierechten in de sector schape- en
geitevlees
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad van
25 september 1989 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector schape- en geite
vlees ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1589/96 (2), en met name op artikel 5 bis, lid 4,

Overwegende dat op grond van de voorschriften inzake de
overdracht van premierechten, die zijn vastgesteld bij
artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 3567/92 (3) van de
Commissie, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1847/95 (4), de bevoegde autoriteiten een wijziging van het
aantal rechten van een producent door overdracht niet
kunnen erkennen als de producent die autoriteiten
daarvan in kennis stelt na de dag waarop hij een premie

aanvraag heeft ingediend; dat, wanneer de overdracht zo
laat wordt meegedeeld, zowel voor de producent die de
rechten zou krijgen als voor de producent die ze over
draagt, de voorgeschreven sancties gelden, die in dit geval
als te streng in vergelijking met de begane fout kunnen
worden beschouwd;

Overwegende dat, om in billijker voorwaarden voor
dergelijke overdrachten te voorzien zonder evenwel
voorbij te gaan aan de noodzaak van een degelijke
controle van de premieaanvragen, de bevoegde autori
teiten moet worden toegestaan de voorschriften inzake
overdracht flexibeler toe te passen; dat daarom moet

worden bepaald dat de Lid-Staten kunnen toestaan dat
gevallen van overdracht worden meegedeeld tot de laatste
dag van de termijn voor de indiening van premieaanvra

gen, d.w.z. voordat de controle plaatsvindt;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3567/92 dien
overeenkomstig moet worden gewijzigd;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
comité van beheer van schape- en geitevlees,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3567/92 wordt
vervangen door:
„2.
De overdracht en de tijdelijke overdracht van
premierechten worden eerst effectief nadat de produ
cent die de rechten overdraagt en/of tijdelijk over
draagt en de producent die de rechten verkrijgt, de
bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat daarvan in
kennis hebben gesteld.
Deze kennisgeving geschiedt binnen een door de Lid
Staat vast te stellen termijn en uiterlijk op de dag
waarop de termijn voor de indiening van premieaan
vragen in die Lid-Staat afloopt, behalve wanneer de
overdracht het gevolg is van een erfenis. In dat geval
moet de producent die de rechten ontvangt, de nodige
wettelijke documenten kunnen overleggen om te
bewijzen dat hij of zij de erfgenaam is van de over
leden producent ".
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.
Zij is van toepassing op de premierechten voor het
verkoopseizoen 1997 en daarop volgende verkoopseizoe
nen .

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

Gedaan te Brussel, 23 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

289
206
362
177

van
van
van
van

7. 10 . 1989, blz. 1 .
16. 8 . 1996, blz. 25.
11 . 12. 1992, blz. 41
28 . 7. 1995, blz. 32.
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VERORDENING (EG) Nr. 123/97 VAN DE COMMISSIE

van 23 januari 1997

tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie
betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en
oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van
Verordening (EEG) nr. 2081/92
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2081 /92 van de Raad van
14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische
aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouw
producten en levensmiddelen ('), en met name op artikel
17, lid 2,

Overwegende dat voor bepaalde benamingen die de Lid
staten overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EEG)
nr. 2081 /92 hebben meegedeeld, aanvullende informatie

is gevraagd om te garanderen dat die benamingen met de
artikelen 2 en 4 van de genoemde verordening in over

eenstemming zijn; dat uit onderzoek van die aanvullende
informatie is gebleken dat die benamingen aan de eisen
van de genoemde artikelen voldoen; dat zij bijgevolg
moeten worden geregistreerd en aan de bijlage bij Veror
dening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie (2), gewijzigd

bij Verordening (EG) nr. 1263/96 (3), moeten worden
toegevoegd;

Overwegende dat voor de drie nieuwe Lid-Staten de in
artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081 /92 bedoelde

termijn van zes maanden geldt vanaf de datum van hun
toetreding; dat bepaalde door deze Lid-Staten meege
deelde benamingen met de artikelen 2 en 4 van de
genoemde verordening in overeenstemming zijn en dus
moeten worden geregistreerd;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité voor geografische aanduidingen en oorsprongsbe
namingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 wordt aange
vuld met de benamingen die in de bijlage bij deze veror
dening zijn vermeld.
Artikel 2

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

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

Gedaan te Brussel, 23 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 208 van 24. 7. 1992, blz. 1 .
(2) PB nr. L 148 van 21 . 6. 1996, blz. 1 .
(3) PB nr. L 163 van 2. 7. 1996, blz. 19.
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A. IN BIJLAGE II BIJ HET VERDRAG GENOEMDE PRODUKTEN VOOR MENSELIJKE
CONSUMPTIE

Vleesproducten
DUITSLAND

— Ammerländer Dielenrauchschinken/Ammerländer Katenschinken (BGA)
— Ammerländer Schinken/Ammerländer Knochenschinken (BGA)
— Schwarzwälder Schinken (BGA)
Kaas

DUITSLAND

— Allgauer Bergkase (BOB)
— Allgauer Emmentaler (BOB)(')
— Altenburger Ziegenkäse (BOB)
OOSTENRIJK
— Gailtaler Almkase (BOB)

Olijfoliën
ITALIË

— Riviera Ligure (BOB)
Groenten, fruit en granen
GRIEKENLAND
— Kersen

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου (Kerasia Tragana Rodochoriou) (BOB)
— Tafelolijven
Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου (Konservolia Piliou Volou) (BOB) (2)
FINLAND

— Aardappel
Lapin Puikula (BOB)
Verse vis, weekdieren en schaaldieren en producten op basis daarvan
VERENIGD KONINKRIJK

— Whitstable Oysters (BGA)

B. IN BIJLAGE I, BIJ VERORDENING (EEG) nr. 2081/92 BEDOELDE LEVENSMIDDELEN
Brood, gebak, suikerwerk, biscuits en andere bakkerswaren
DUITSLAND

— Aachener Printen (BGA)
Natuurlijke gommen en harsen
GRIEKENLAND

— Τσίχλα Χίου (Tsikla Chiou) (BOB)
— Μαστίχα Χίου (Masticha Chiou) (BOB)

C. IN BIJLAGE II, BIJ VERORDENING (EEG) Nr. 2081/92 BEDOELDE LANDBOUWPRO
DUCTEN

Etherische oliën
GRIEKENLAND
— Mastiekolie

Μαστιχέλαιο Χίου (Mastichelaio Chiou) (BOB)

(') Er wordt geen bescherming gevraagd van de naam „Emmentaler
(2) Er wordt geen bescherming gevraagd van de naam
(Piliou).

24. 1 . 97

24. 1 . 97

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

Nr. L 22/21

VERORDENING (EG) Nr. 124/97 VAN DE COMMISSIE
van 23 januari 1997

houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 116/97 tot vaststelling van de
landbouwomrekeningskoersen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

betrokken verordening derhalve moet worden gerectifi

GEMEENSCHAPPEN,

ceerd,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

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 ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 150/95 (2), en
met name op artikel 3, lid 2, en artikel 12,

Overwegende dat de landbouwomrekeningskoersen zijn
vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 116/97 van de

Artikel 1

De bijlagen bij Verordening (EG) nr. 116/97 worden
vervangen door de bijlagen bij deze verordening.
Artikel 2

Commissie (3);

Deze verordening treedt in werking op 24 januari 1997.

Overwegende dat bij verificatie is gebleken dat in de
bijlage bij die verordening een fout is geslopen; dat de

toepassing op 23 januari 1997.

Indien de belanghebbende erom verzoekt, is zij van

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

Gedaan te Brussel, 23 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .

I1) PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .

(3) PB nr. L 20 van 23. 1 . 1997, blz. 32.
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BIJLAGE I
Landbouwomrekeningskoersen
40,2861

1 ecu =

7,49997
1,95423
311,761
198,202
6,61023
6,02811
2,19514
0,778173
1 973,93
13,7482
165,198

8,64446
0,768177

Belgische frank en
Luxemburgse frank
Deense kroon
Duitse mark

Griekse drachme

Portugese escudo
Franse frank
Finse mark

Nederlandse gulden
Iers pond
Italiaanse lire

Oostenrijkse schilling
Spaanse peseta
Zweedse kroon

Pond sterling

BIJLAGE II
Aangepaste vooraf vastgestelde landbouwomrekeningskoersen

Tabel A

1 ecu =

38,7366
7,21151
1,87907
299,770
190,579
6,35599

5,79626
2,11071
0,748243
1 898,01
13,2194
158,844
8,31198

0,738632

Belgische frank en
Luxemburgse frank
Deense kroon
Duitse mark

Griekse drachme

Portugese escudo
Franse frank
Finse mark

Nederlandse gulden
Iers pond
Italiaanse lire

Oostenrijkse schilling
Spaanse peseta
Zweedse kroon

Pond sterling

Tabel B

1 ecu =

41,9647
7,81247
2,03566
324,751
206,460
6,88566
6,27928
2,28660
0,810597
2 056,18
14,3210
172,081
9,00465
0,800184

Belgische frank en
Luxemburgse frank
Deense kroon
Duitse mark

Griekse drachme

Portugese escudo
Franse frank
Finse mark

Nederlandse gulden
Iers pond
Italiaanse lire

Oostenrijkse schilling
Spaanse peseta
Zweedse kroon

Pond sterling
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VERORDENING (EG) Nr. 125 /97 VAN DE COMMISSIE
van 23 januari 1997

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1627/89 betreffende de aankoop van
rundvlees door middel van inschrijving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van
27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector rundvlees ('), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2222/96 (2), en met name op

interventie moet worden beperkt tot de aankopen die
nodig zijn voor een behoorlijke ondersteuning van de
markt, aan de hand van de prijsnoteringen waarvan de
Commissie kennis heeft, de lijst van de Lid-Staten of
gebieden van een Lid-Staat waar de inschrijving gehouden
wordt, en van de kwaliteitsgroepen waarop de interventie
aankopen betrekking kunnen hebben, overeenkomstig de
bijlage bij deze verordening moet worden aangepast,

artikel 6, lid 7,

Overwegende dat op grond van Verordening (EEG)
nr. 1627/89 van de Commissie van 9 juni 1989 betref
fende de aankoop van rundvlees door middel van inschrij
ving (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 36/97 (4), in bepaalde Lid-Staten of gebieden van een
Lid-Staat rundvlees van bepaalde kwaliteitsgroepen door
middel van inschrijving kan worden aangekocht;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1627/89 wordt
vervangen door de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2

Overwegende dat op grond van artikel 6, leden 2, 3 en 4,
van Verordening (EEG) nr. 805/68 en van het feit dat de

Deze verordening treedt in werking op 27 januari 1997.

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

Gedaan te Brussel, 23 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

148 van 28 .
296 van 21 .
159 van 10 .
8 van 11 . 1 .

6. 1968, blz. 24.
11 . 1996, blz. 50.
6. 1989, blz. 36.
1997, blz. 5.

Nr. L 22/24

| NL I

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

24. 1 . 97

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —

BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado
1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89
Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1 , stk. 1 i forordning (EØF) nr. 1627/89
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen
Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιοτητος που αναφέρονται στο άρΦρο 1
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 ( 1 ) of
Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1 "
paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89
Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualita di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n. 1627/89

In artikel 1 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een
Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n? 1 do
artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n ? 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat
laaturyhmät

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr
1627 / 89

Estados miembros o regiones
de Estados miembros

Medlemsstat eller region
Mitgliedstaaten oder Gebiete
eines Mitgliedstaats
Κράτος μέλος ή περιοχές
κράτους μέλους
Member States or regions
of a Member State

États membres ou régions
d' États membres

Stati membri o regioni
di Stati membri

Lid-Staat of gebied
van een Lid-Staat

Estados-membros ou regiões
de Estados-membros

Jäsenvaltiot tai alueet
Medlemsstater eller regioner

België/Belgique

Categoría A

Categoria C

Kategori A

Kategori C

Kategorie A

Kategorie C

Κατηγορία A

Κατηγορία Γ

Category A

Category C

Catégorie A

Catégorie C

Categoria A

Categoria C

Categorie A

Categorie C

Categoria A

Categoria C

Luokka A

Luokka C

Kategori A

Kategori C

S

EUROURO

x

x

Danmark

X

Deutschland

X

France

X

X

X

Ireland

XXX

Österreich

X

Portugal

X

X

Suomi

X

X

Sweden

X

X

Great Britain

X

X

X

X

X

X

Northern Ireland

X

X

X

X

X

X
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Nr. L 22/25

VERORDENING (EG) Nr. 126/97 VAN DE COMMISSIE
van 23 januari 1997

tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de
invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn
vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet

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. 2375/96 (2), en met name op artikel 4, lid 1 ,

vaststelt;

Overwegende dat op grond van de bovenvermelde criteria
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

Artikel 1

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 producten en

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 24 januari 1997.

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

Gedaan te Brussel, 23 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB nr. L 337 van 24. 12. 1994, blz. 66.
(2) PB nr. L 325 van 14. 12. 1996, blz. 5.
O PB nr. L 387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .

h) PB nr. L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 23 januari 1997 tot vaststelling van forfaitaire
invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en
fruit

(in ecu/100 kg)
GN-code

Code derde landen (')

0702 00 15

052
204
212

404

624
999
0707 00 10

052
053

068
999

0709 10 10

220
999

0709 90 71

052
204
999

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09

052
204

41,9
43,8
105,3
37,5
170,2
79,7
114,3
181,3
134,7
143,4
151,8

151,8
121,9
132,6
127,3
47,3
44,5

220

46,8
31,3

448

27,3

600

64,5
56,9
45,5

212

624
999

0805 20 1 1

Forfaitaire
invoerwaarde

052

57,4

204

68,5
54,9
60,3

624
999

0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17,
0805 20 19

512

48,0
83,2
77,6
85,2
45,2
67,8
77,5
70,5
77,4
75,1
54,8
40,1
85,9
84,9
47,7
98,2
68,6
126,9
42,5
108,1
79,1

624

74,0

999

86,1

052
204

400

624
662
999

0805 30 20

052

528

600
999

0808 10 51 , 0808 10 53, 0808 10 59

060
064
400
404
720

728
999

0808 20 31

052

064
400

I

(') Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 68/96 van de Commissie (PB nr. L 14 van 19. 1 . 1996,
blz. 6). De code „999" staat voor „andere oorsprong".
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Nr. L 22/27

II

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

COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

van 8 januari 1997

betreffende een gecoördineerd programma voor 1997 inzake de officiële controle
of levensmiddelen

(97/77/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/397/EEG van de Raad van 14 juni
1989 inzake de officiële controle op levensmiddelen ('),
inzonderheid op artikel 14, lid 3,
Na raadpleging van het Permanent Comité voor levens
middelen,

Overwegende dat het met het oog op de goede werking
van de interne markt nodig is om tot gecoördineerde

programma's voor de keuring van levensmiddelen op
gemeenschapsvlak te komen;

Overwegende dat in dergelijke programma's de klemtoon
wordt gelegd op de naleving van de communautaire
wetgeving, de bescherming van de volksgezondheid, de
belangen van de consument en eerlijke handelspraktijken;
Overwegende dat de gelijktijdige uitvoering van nationale

programma's en gecoördineerde programma's informatie
en ervaring kan opleveren, die als grondslag voor toekom
stige controlewerkzaamheden kunnen dienen,

1 . Hoewel geen bemonsteringsfrequentie is vastgesteld,
zorgen de Lid-Staten ervoor, dat voldoende monsters
worden genomen om in elke Lid-Staat een overzicht

van de situatie voor elk onderwerp te kunnen geven . Er
worden voorstellen voor de analysemethoden gedaan .
2. Om de vergelijkbaarheid van de resultaten te bevorde
ren, verstrekken de Lid-Staten de gevraagde informatie
aan de hand van de in de bijlage opgenomen
antwoordformulieren .

3 . Aflatoxines in specerijen
Specerijen, met name peper, producten op basis van
cayennepeper, nootmuskaat en paprikapoeder kunnen
als gevolg van de omstandigheden waarin zij zijn
verwerkt en opgeslagen, een buitensporig hoog afla
toxinegehalte vertonen . In artikel 2 van Verordening
(EEG) nr. 315/93 van de Raad (2) is bepaald, dat levens
middelen met een gehalte aan verontreiniging dat met
het oog op de volksgezondheid en inzonderheid in
toxicologisch opzicht onaanvaardbaar is, niet in de
handel mogen worden gebracht. De meeste Lid-staten
beschikken over een specifieke wettelijke regeling
inzake het aflatoxinegehalte van het bedoelde type
produkten .

Met dit onderdeel van het programma wordt beoogd te
BEVEELT AAN :

In 1997 nemen de Lid-Staten monsters en voeren zij
laboratoriumproeven uit inzake
a. aflatoxines in specerijen.

b. de verontreiniging van levensmiddelen voor mensen
die aan voedselallergieën of overgevoeligheid lijden .
(') PB nr. L 186 van 30. 6. 1989, blz. 23.

onderzoeken , in welke mate de aflatoxineconcentratie

in die producten de nationale grenswaarden over
schrijdt. Met dit onderzoek zal ook worden nagegaan,
op basis van welke rechtsgrondslag de betrokken
producten in de onderscheiden Lid-Staten worden
afgekeurd. De gebruikte analysemethoden dienen
voldoende gevoelig te zijn om de waarneming van 1
(Jg (of minder) aflatoxine per kg monster mogelijk te
maken .

(2) PB nr. L 37 van 13. 2. 1993, blz . 1 .

Nr. L 22/28

INLI
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4. Verontreiniging
van
levensmiddelen
voor
mensen die aan voedselallergieën of overgevoe
ligheid lijden

Sommige levensmiddelen worden in de handel
gebracht vergezeld van de bewering (in de vorm van
een mededeling op het etiket of anderszins) dat
bepaalde stoffen, en met name specifieke eiwitten,
daarin niet voorkomen . Dergelijke levensmiddelen
vormen, zo zij toch met de bewuste bestanddelen
verontreinigd zijn, een potentieel gezondheidsrisico
voor mensen die aan voedselallergieën of overgevoe
ligheid lijden . Zelfs minuscule hoeveelheden kunnen
fatale gevolgen hebben . Artikel 2 van Richtlijn
79/ 112/EEG van de Raad (') bepaalt, dat de etikettering
en de reclame de koper niet mogen kunnen misleiden,
onder meer ten aanzien van de samenstelling van het
levensmiddel. Dit onderdeel van het programma is

24 . 1 . 97

Staten het meest te koop worden aangeboden, dient de
bemonstering te worden beperkt tot producten die
geen melk/melkeiwitten, lactose, eieren c.q. gluten
bevatten ,

Verslaglegging: antwoordformulier
De Lid-Staten zorgen ervoor, dat het aantal verontrei
nigde levensmiddelen en het aantal betrokken fabri

kanten/importeurs, samen met informatie over de bij
inbreuk getroffen maatregelen aan de Commissie
worden meegedeeld. Indien de aard van de getroffen
maatregelen afhankelijk is van het gehalte aan vastge
stelde verontreinigende stoffen, worden de waarden
waarbij maatregelen worden getroffen, eveneens mede
gedeeld.

bedoeld om een overzicht te bieden van de maatre

gelen die de Lid-Staten hebben getroffen ter handha
ving van de regels, wanneer verontreinigde levensmid
delen in de handel worden aangetroffen.
Toepassingsgebied
Alle typen levensmiddelen waarvan wordt beweerd dat
specifieke stoffen daarin niet voorkomen. Gelet op de
typen producten van de bedoelde soort die in de Lid

(') PB nr. L 33 van 8 . 2. 1979, blz. 1 .

Gedaan te Brussel, 8 januari 1997.

Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie
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Mg /kg

I
\

( Mg/kg )

l

( pg/kg )

I

( pg/kg )

Maximumwaarde

( pg/kg )

Grens- of richtwaarde voor afkeuring

Herkomst van de afgekeurde monsters (indien bekend):

Andere bijzonderheden, aanwijzingen, eventuele problemen:

methode):

Gebruikte analysemethode (verwijzing naar de literatuur, een gepubliceerde norm, enz.; summiere beschrijving van de procedure; aantoonbaarheids- en bepaalbaarheidsgrens) (indien verschillend van de voorgestelde

Rechtsgrondslag voor afkeuring:

G2

\
\
l

pg/kg

> 50

positieve
monsters

de

G1

I

Mg/kg

Mg/kg

10-50

positieve
monsters

Mediaan voor de

van

B2

2 -< 10

< 2

Gemiddelde
waarde voor de

Publikatieblad

B1

Aflatoxine

niet
aantoonbaar

Aantal monsters

|

Totaal aantal afgekeurde monsters:

NL

Totaal aantal onderzochte monsters:

Lid-Staat :

I

Peper

Tabel 1 . 1 .

1 . AFLATOXINES IN SPECERIJEN

BIJLAGE
24 . 1 . 97

Europese Gemeenschappen
Nr. L 22/29

\

I

( Mg/kg)

I

( Mg/kg )

Maximumwaarde

( pg/kg )

Grens- of richtwaarde voor afkeuring

Herkomst van de afgekeurde monsters (indien bekend):

Andere bijzonderheden, aanwijzingen, eventuele problemen:

methode):

Gebruikte analysemethode (verwijzing naar de literatuur, een gepubliceerde norm, enz.; summiere beschrijving van de procedure; aantoonbaarheids- en bepaalbaarheidsgrens) (indien verschillend van de voorgestelde

I

(pg/kg)

positieve
monsters

de

Rechtsgrondslag voor afkeuring:

I

\

pg /kg

monsters

van

G2

\
\

Mg/kg

pg/kg

pg/kg

> 50

Publikatieblad

G1

B2

B1

Aflatoxine

10-50

2 -< 10

Mediaan voor de

|

< 2

positieve

Gemiddelde
waarde voor de

NL

niet
aantoonbaar

Aantal monsters

Lid-Staat:

l

Totaal aantal afgekeurde monsters:

Totaal aantal onderzochte monsters :

Cayennepeper en chilipoeder

Tabel 1.2.
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I
\

\

( pg/kg )

I

( pg/kg )

( Mg/kg)

Herkomst van de afgekeurde monsters (indien bekend):

Andere bijzonderheden, aanwijzingen, eventuele problemen:

Gebruikte analysemethode (verwijzing naar de literatuur, een gepubliceerde norm, enz.; summiere beschrijving van de procedure; aantoonbaarheids- en bepaalbaarheidsgrens) (indien verschillend van de voorgestelde
methode):

I
I

( Mg/kg)

de

Rechtsgrondslag voor afkeuring:

Mg/kg

Mg/kg

Grens- of richtwaarde voor afkeuring

van

G2

> 50

Mg/kg

10-50

2 -< 10

< 2

Mg/kg

Maximumwaarde

Publikatieblad

G1

B2

B1

niet
aantoonbaar

monsters

positieve

Mediaan voor de

1

monsters

positieve

Gemiddelde
waarde voor de

NL

Aflatoxine

Aantal monsters

Lid-Staat :

|

Totaal aantal afgekeurde monsters:

Totaal aantal onderzochte monsters :

Nootmuskaat

Tabel 1.3.
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I

|

( Mg/kg )

I

I

( µg/kg )

I

( µg/kg )

( Mg/kg )

Herkomst van de afgekeurde monsters (indien bekend):

Andere bijzonderheden, aanwijzingen, eventuele problemen:

methode):

Gebruikte analysemethode (verwijzing naar de literatuur, een gepubliceerde norm, enz.; summiere beschrijving van de procedure; aantoonbaarheids- en bepaalbaarheidsgrens) (indien verschillend van de voorgestelde

µg/kg

Grens- of richtwaarde voor afkeuring

de

Rechtsgrondslag voor afkeuring:

Mg/kg

> 50

van

G2

Mg/kg

μg/kg

aantoonbaar

10-50

Maximumwaarde

Publikatieblad

G1

B2

B1

Aflatoxine

2 -< 10

< 2

monsters

positieve

Mediaan voor de

|

monsters

positieve

Gemiddelde
waarde voor de

NL

niet

Aantal monsters

Lid-Staat :

|

Totaal aantal afgekeurde monsters :

Totaal aantal onderzochte monsters :

Paprikapoeder

Tabel 1.4.

Nr. L 22/32

Europese Gemeenschappen
24 . 1 . 97

geen

vastgesteld
D

\

(3)

(2)

geen

eis tot

(4)

controle

verbetering
bedrijfsinterne
(5)

verkoopverbod

(1 )
(2)
(3)

(*) Licht zo nodig de maatregelen toe. Vermeld , indien de aard van de maatregel samenhangt met de omvang van de vastgestelde verontreiniging, de geldende interventieniveaus (mg/kg)

bevat geen gluten

bevat geen eieren

lactose

bevat

melkeiwitten

vastgesteld

gecontroleerd

schriftelijke
waarschuwing

mondelinge
waarschuwing

(6)

administratieve
boete

(7)

rechte

optreden in

( 8)

andere

de

bevat geen melk/

onderzocht

inbreuk

Aantal

van

inbreuk

Maatregelen (*)

Aantal

fabrikanten/importeurs

Publikatieblad

Bewering

Aantal producten

Maatregelen die werden getroffen toen de genoemde ingrediënten werden aangetroffen

|

Totaal aantal fabrikanten/importeurs van producten waarin de genoemde ingrediënten werden aangetroffen :

Totaal aantal producten waarin de genoemde ingrediënten werden aangetroffen :

NL

Totaal aantal betrokken fabrikanten/importeurs :

|

Totaal aantal onderzochte producten :

Lid-Staat :

Onderzoek van producten waarin naar wordt beweerd een of meer van de volgende ingrediënten niet voorkomen: melk/melkeiwitten , lactose , eieren , gluten

Tabel 2.1

2 . VERONTREINIGING VAN LEVENSMIDDELEN VOOR MENSEN DIE AAN VOEDSELALLERGIEEN OF OVERGEVOELIGHEID LIJDEN
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Nr. L 22/34
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Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
Tabel 2.2

Lid-Staat:

Gebruikte analysemethoden:

Meik/melkeiwitten

Lactose

Eieren

Gluten

Commentaar:
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Nr. L 22/35

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 14 januari 1997

tot machtiging van de Lid-Staten om bij uitzondering voor planten van Vitis L.,
met uitzondering van vruchten, van oorsprong uit Kroatië of Slovenië, afwijking
van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan
(Voor de EER relevante tekst)

(97/78/EG)
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Artikel 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 77/93/EEG van de Raad van 21
december 1976 betreffende de beschermende maatregelen

tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de
Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige
producten schadelijke organismen ('), laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 96/78/EG van de Commissie (2), en met
name op artikel 14, lid 1 ,
Gezien het door Italië ingediende verzoek,

1 . De Lid-Staten worden hierbij gemachtigd om voor
planten van Vitis L., met uitzondering van vruchten, van
oorsprong uit Kroatië of Slovenië, afwijkingen van artikel
4, lid 1 , van Richtlijn 77/93/EEG toe te staan wat betreft
de in bijlage III, deel A, punt 15, bij die richtlijn vastge
stelde verbodsbepalingen, mits aan de in lid 2 vastgestelde
voorwaarden wordt voldaan .

2.
De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn
als volgt:
a) het moet gaan om teeltmateriaal in de vorm van
slapende knoppen van de volgende rassen :

Overwegende dat op grond van het bepaalde in Richtlijn
77/93/EEG planten van Vitis L., met uitzondering van
vruchten, van oorsprong uit derde landen, in principe niet
in de Gemeenschap mogen worden binnengebracht;

— Babic
— Plavaz Mali
— Plavina
— Debit

Overwegende dat het verzoek betrekking heeft op planten
die gedurende een beperkte periode zouden worden inge

— Kuc

voerd om de gespecialiseerde boomkwekerijen de kans te

— Marastina

geven deze planten in de Europese Unie te vermeerderen,

— Gilovca

met dien verstande dat de planten naderhand weer

— Zlatarica

worden uitgevoerd naar Kroatië of Slovenië;

— Blastina

Overwegende dat, wat bovenbedoelde invoer in de
Gemeenschap van vorenbedoelde planten betreft, uit de
door de betrokken Lid-Staat verschafte informatie blijkt

dat planten van Vitis L. in Kroatië en Slovenië onder uit
gezondheidsoogpunt adequate omstandigheden kunnen
worden geteeld en dat er geen haarden zijn van waaruit
exotische ziekten kunnen worden ingesleept die planten
van Vitis L. aantasten;

Overwegende

dat

daarom,

onverminderd

Richtlijn

68/ 193/EEG van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij de
Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden,

voor een beperkte periode een afwijking moet worden
toegestaan mits daaraan specifieke voorwaarden worden
verbonden;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Permanent Plantenziektekundig Comité,

(') PB nr. L 26 van 31 . 1 . 1977, blz. 20.
O PB nr. L 321 van 12. 12. 1996, blz. 20.

h) PB nr. L 93 van 17. 4. 1968, blz. 15.

— Krvatica;

b) de knoppen moeten bestemd zijn om in de Gemeen
schap op onder h) bedoelde bedrijven te worden geënt
op in de Gemeenschap geproduceerde wortelstokken;

c) voor de Gemeenschap bestemde knoppen moeten :

— geoogst zijn van teeltmateriaal uit officieel geregi
streerde wijngaarden . De lijsten van geregistreerde
wijngaarden moeten uiterlijk 15 januari 1997 aan
de Lid-Staten die van de afwijking gebruik maken
en

aan

de

Commissie worden

verstrekt.

Deze

lijsten moeten de naam (namen) van de rassen
bevatten, het aantal rijen dat van die rassen is
aangeplant, het aantal planten per rij voor elk van
deze wijngaarden, voor zover de planten geschikt
worden geacht om in 1997 onder de in deze
beschikking vastgestelde voorwaarden naar de
Gemeenschap te worden verzonden;
— naar behoren verpakt zijn en op de verpakking
moet een zodanige aanduiding worden aangebracht
dat identificatie van de geregistreerde boomkwe
kerij en het ras mogelijk is;
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— vergezeld gaan van een fytosanitair certificaat dat
in Kroatië of Slovenië is afgegeven overeenkomstig
artikel 7 van Richtlijn 77/93/EEG, op basis van het
onderzoek als bedoeld in artikel 6 van die richtlijn,
met betrekking tot in het bijzonder het vrij zijn
van de volgende schadelijke organismen:
— Daktulosphaira vitifoliae( Fitch),
— Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems
et al .,

—
—
—
—
—
—

Grapevine Flavescence doree MLO,
Xylella fastidiosa (Well et Raju),
Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers,
Tobacco ringspot virus,
Tomato ringspot virus,
Blueberry leaf mottle virus,

— Peach rosette mosaic virus.

In het certificaat dient onder „Aanvullende verkla

ring" te worden vermeld „deze zending voldoet aan
de in Beschikking 97/78/EG vastgestelde voor
waarden ";

d) de officiële organisatie voor plantenbescherming in
Kroatië of Slovenië moet erop toezien dat de knoppen
vanaf het moment waarop zij worden geoogst als
bedoeld in c), eerste streepje, tot het moment waarop
zij worden ingeladen voor uitvoer naar de Gemeen
schap geïdentificeerd kunnen worden;
e) de inspecties die op grond van artikel 12 van Richtlijn
77/93/EEG zijn vereist, dienen te worden uitgevoerd
door de in die richtlijn bedoelde verantwoordelijke
officiële instanties van de Lid-Staten die deze afwij
kende regeling toepassen, in voorkomend geval in
samenwerking met vorenbedoelde instanties van de
Lid-Staat waar de knoppen zullen worden geënt.
Onverminderd de controlevoorschriften als bedoeld in

artikel 19 bis, lid 3, tweede streepje, eerste mogelijk
heid, van voornoemde richtlijn bepaalt de Commissie
in hoeverre de inspecties als bedoeld in artikel 19 bis,
lid 3, tweede streepje, tweede mogelijkheid, van die
richtlijn moeten worden geïntegreerd in het overeen
komstig artikel 19 bis, lid 5, onder c), van die richtlijn
vast te stellen inspectieprogramma;

f) de knoppen moeten worden ingevoerd via voor deze
afwijkende regeling door een Lid-Staat die van deze
regeling gebruik maakt aangewezen plaatsen van
binnenkomst op zijn grondgebied;
g) elke invoer in de Gemeenschap moet lang genoeg van
tevoren door de importeur zijn gemeld aan de verant
woordelijke officiële instanties van de Lid-Staat van
binnenkomst; deze Lid-Staat geeft de gemelde gege
vens door aan de Commissie, waarbij hij aangeeft:
— het soort materiaal,
— het ras en de hoeveelheid,

— de datum waarop de invoer zal plaatsvinden, en de

bevestiging van de plaats van binnenkomst,
— de naam, het adres en de ligging van de onder h)
bedoelde bedrijven waar de knoppen zullen
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worden geënt en/of waar de geënte planten
achteraf zullen worden uitgezet.

Op het ogenblik van de invoer bevestigt de importeur
de gegevens van bovenbedoelde voorafgaande melding.
De importeur dient, voordat hij de producten binnen
brengt, officieel in kennis te worden gesteld van de in
a) tot en met j) vastgestelde voorwaarden;

h) alleen op bedrijven waarvan naam, adres en ligging
door de persoon die de op grond van deze beschikking
ingevoerde knoppen wil gebruiken, zijn medegedeeld
aan de vorenbedoelde verantwoordelijke officiële
instanties van de Lid-Staten waar die bedrijven zich
bevinden, mogen de knoppen worden geënt op wortel
stokken en mag het geënte materiaal achteraf worden
uitgezet; indien de plaats waar de planten zullen
worden geënt of uitgezet, in een Lid-Staat ligt die geen
gebruik maakt van de afwijkende regeling, moeten de
vorenbedoelde verantwoordelijke officiële instanties
van de Lid-Staat die daar wel gebruik van maakt, op
het moment van ontvangst van de bovenbedoelde
voorafgaande melding van de importeur, aan de
bedoelde verantwoordelijke officiële instanties van de
Lid-Staat waar de planten zullen worden geënt of
uitgezet de naam, het adres en de ligging melden van
de bedrijven waar de planten zullen worden geënt of
uitgezet;

i) op de onder h) bedoelde bedrijven moeten de knop
pen :

— geënt worden in kassen en moeten de geënte
planten worden uitgezet en verder geteeld op
velden van de onder h) bedoelde bedrijven, waar zij
moeten blijven tot zij naar een bestemming buiten
de Gemeenschap als bedoeld onder j) worden
gebracht;

— in de groeiperiode na de invoer moeten de geënte
planten, op passende tijden visueel op schadelijke
organismen of door schadelijke organismen veroor
zaakte symptomen geïnspecteerd worden door
bovenbedoelde verantwoordelijke officiële instan
ties van de Lid-Staat waar de geënte planten
worden uitgezet; teneinde de schadelijke orga
nismen die dergelijke symptomen hebben veroor
zaakt te identificeren, wordt voor elk bij de visuele
inspectie gevonden symptoom een passende test
uitgevoerd. Planten die bij de inspecties of tests
niet vrij zijn bevonden van de onder c), derde
streepje, vermelde schadelijke organismen, moeten
onmiddellijk worden vernietigd;
j) door succesvolle enting met de onder a) bedoelde
knoppen verkregen planten moeten in 1998 naar een
bestemming buiten de Gemeenschap worden gebracht.
De bovenbedoelde verantwoordelijke officiële instan
ties moeten erop toezien dat alle planten die niet naar
een dergelijke bestemming zijn gebracht, officieel
worden vernietigd. De registers waarin de respectieve
hoeveelheden met succes geënte planten, officieel
vernietigde planten en verkochte planten alsmede het
land van bestemming van de verkochte planten zijn
opgetekend, moeten ter beschikking van de
Commissie worden gehouden .
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Artikel 2

Telkens wanneer de Lid-Staten gebruik maken van deze
machtiging, delen zij dat aan de andere Lid-Staten en aan
de Commissie mede . Zij doen de Commissie en de
andere Lid-Staten vóór 1 november 1997 gegevens
toekomen over de op grond van deze beschikking inge
voerde hoeveelheden, alsmede een gedetailleerd technisch
verslag over het in artikel 1 , lid 2, onder i), bedoelde offi
ciële onderzoek. Bovendien doen ook de Lid-Staten waar

de knoppen na de invoer zijn geënt op wortelstokken en
de geënte planten zijn uitgezet de Commissie en de
overige Lid-Staten vóór 1 november 1997 een gedetail
leerd technisch verslag toekomen over het in artikel 1 , lid
2, onder i), bedoelde officiële onderzoek.
Artikel 3

Onverminderd het bepaalde in artikel 14, lid 3, van
Richtlijn 77/93/EEG stellen de betrokken Lid-Staten de
Commissie en de overige Lid-Staten in kennis van alle
gevallen waarin partijen die op grond van deze beschik
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king worden binnengebracht, niet aan de in deze beschik
king vastgestelde voorwaarden voldoen .
Artikel 4

Deze beschikking geldt van 15 januari tot en met 30

maart 1997. Zij wordt ingetrokken indien wordt vastge
steld dat de in artikel 1 , lid 2, vervatte voorwaarden ontoe

reikend zijn om de insleep van schadelijke organismen te
voorkomen of dat aan deze voorwaarden niet is voldaan .
Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .
Gedaan te Brussel, 14 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

