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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1931 /97 VAN DE RAAD
van 22 september 1997

tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van ruw,
niet-gelegeerd zink van oorsprong uit Polen en Rusland en tot definitieve
invordering van het voorlopige recht
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

producenten/exporteurs, hierna „de exporteurs"
genoemd, en twee importeurs hebben binnen de in

de genoemde verordening vastgestelde termijnen
schriftelijke commentaar geleverd .

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van
22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen
tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn
van de Europese Gemeenschap ('), hierna „de basisveror
dening" te noemen , inzonderheid op de artikelen 8, 9 en

(4)

Alle partijen die daarom verzochten, werden in de
gelegenheid gesteld door de diensten van de
Commissie te worden gehoord .

23,

C. BETROKKEN PRODUCT EN SOORTGELIJK

Gelet op het voorstel dat de Commissie na raadpleging
van het Raadgevend Comité heeft voorgelegd,

PRODUCT

(5)

Overwegende hetgeen volgt:

waren het er niet mee eens dat hun product en de
door de Europese producenten vervaardigde
producten als één en hetzelfde product werden
beschouwd, gezien bepaalde verschillen in fysieke
kenmerken tussen deze producten en het feit dat

A. VOORLOPIGE MAATREGELEN

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 593/97 van de Commis
sie (2), hierna de „verordening voorlopig recht"
genoemd, werd een voorlopig antidumpingrecht
ingesteld op de invoer van ruw, niet-gelegeerd zink,
vallende

onder

de

GN-codes

zij onder drie verschillende GN-codes vallen .

(6)

7901 11 00 ,

7901 12 10 en 7901 12 30 , van oorsprong uit Polen
en Rusland .

B. VERVOLGPROCEDURE

(2)

Alle

belanghebbenden

die

hun

medewerking

verleenden aan het onderzoek, de indiener van de
klacht

en

de

Poolse

en

Russiche

autoriteiten

werden schriftelijk in kennis gesteld van de be

(7)
De Poolse overheid, de twee medewerkende, in de
verordening voorlopig recht vermelde Poolse

(') PB L 56 van 6. 3. 1996, blz. 1 . Verordening gewijzigd bij Ver
ordening (EG) nr. 2331 /96 (PB L 317 van 6. 12. 1996, blz. 1 ).
(2) PB L 89 van 4. 4. 1997, blz. 6.

Zoals uiteengezet in de overwegingen 9 tot 15 van
de verordening voorlopig recht vertonen alle kwali
teiten (grades) ruw, niet-gelegeerd zink grote over
eenstemming. Deze kwaliteiten zijn gelijk wat hun
technische en fysieke kenmerken (minimumzink
gehalte voor alle kwaliteiten: 98,5 %) en belang
rijkste gebruiksdoeleinden (b.v. koperindustrie)
betreft. Daar komt nog bij dat de prijzen van alle
kwaliteiten gebaseerd zijn op de London Metal
Exchange (LME)-noteringen voor Special High
Grade (SHG)-zink, hetgeen betekent dat zij door de
markt als soortgelijke
producten worden
beschouwd .

langrijkste feiten en overwegingen op basis waarvan
de voorlopige maatregelen werden ingesteld.
(3)

De Poolse overheid, de medewerkende Poolse
exporteurs en een importeur van zink uit Rusland

Het bestaan van kleine verschillen in zinkgehalte
(Special High Grade (SHG), High Grade (HG),
Good Ordinary Brand (GOB)) en onzuiverheden
(vooral cadmium) tussen het door de bedrijfstak van
de Gemeenschap vervaardigde zink en het product
van de Poolse fabrikanten, een argument dat door
de exporteurs werd aangevoerd, doet geen afbreuk
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aan deze bevindingen, aangezien zowel HG- als
GOB-zink — die door de exporteurs worden
vervaardigd — en het door de bedrijfstak van de
Gemeenschap vervaardigde SHG-zink rechtstreeks
met elkaar concurreren in het marktsegment waar
zij worden gebruikt (thermisch verzinken, vervaar
diging van koper, vervaardiging van legeringen
andere dan gegoten legeringen). Tevens zij opge
merkt dat een aanzienlijk gedeelte van het door de
bedrijfstak van de Gemeenschap vervaardigde zink

betrokken onderneming heeft dit evenwel nagela
ten .

( 11 )

bepaalde eenmalige kostenelementen niet over het
gehele onderzoektijdvak werden gespreid. Wat dit
betreft, dient te worden opgemerkt dat de
Commissie haar berekening aan de hand van de
door de onderneming zelf verstrekte gegevens heeft
uitgevoerd. De eerste opgave van de productie
kosten van deze onderneming bevatte geen
passende allocatie van (eenmalige) kosten en de
onderneming heeft derhalve op verzoek van de
Commissie een herziene versie ingediend die werd
geverifieerd en die voor de vaststellingen werd
gebruikt. Het lijkt derhalve onnodig deze bereke
ning nogmaals uit te voeren .

Poolse GOB- en HG-zink, evenals met het SHG

zink dat door de bedrijfstak van de Gemeenschap
wordt vervaardigd.
De in de overwegingen 9 tot 1 5 van de verordening
voorlopig recht neergelegde voorlopige bevin
dingen worden derhalve bevestigd.

D. DUMPING

( 12)

a) POLEN

(9)

De onderneming voerde bovendien aan dat de

maandelijkse cijfers in in verband met de produc
tiekosten niet representatief waren aangezien

GOB-zink is dat rechtstreeks concurreert met het

(8)
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De methode voor het berekenen van de dumping
marges werd in het algemeen niet betwist, maar de
Poolse ondernemingen die hun medewerking

Tenslotte gaf de onderneming als haar mening te
kennen dat bij hoge inflatie het beter is gemid
delde productiekosten per ton voor het gehele
onderzoektijkvak te berekenen en de maandelijkse
productiekosten vast te stellen door het gemiddelde
kostenniveau te corrigeren voor de maandelijkse
inflatiepercentages. Dit verzoek kon niet worden
ingewilligd aangezien de werkelijke productie
kosten op maandbasis met een redelijke mate van
nauwkeurigheid aan de hand van de boekhoudge
gevens van de onderneming konden worden vastge
steld. Deze maandelijkse kosten, die uit de
antwoorden op de vragenlijst werden afgeleid en de
bij het onderzoek ter plaatse geverifieerde infor
matie werden derhalve voor de vaststellingen
gebruikt.

verleenden aan het onderzoek stelden een aantal

specifieke problemen aan de orde in verband met
productiekosten, normale handelstransacties en
correcties .

i) Normale waarde

a) Productiekosten
b) Verkoop in het kader van normale handels

( 10)

Een Poolse onderneming verzocht om bepaalde
wijzigingen in de methode voor het berekenen van
de productiekosten bij de vaststelling van de
normale waarde . Deze onderneming voerde in het

transacties

( 13)

bijzonder aan dat bij de berekening van de produc
tiekosten van zink ten onrechte eveneens de kosten

en/of inkomsten in verband met bepaalde neven

producten in aanmerking waren genomen. Deze
correctie kon echter niet worden toegestaan omdat

de berekening van de productiekosten gebaseerd
was op de gegevens die de onderneming in de
vragenlijst had verstrekt en die bij een onderzoek
ter plaatse zorgvuldig werden geverifieerd. Boven
dien kan meer in het algemeen worden opgemerkt
dat, overeenkomstig artikel 2, lid 5, van de basisver
ordening, in het kader van een antidumpingproce
dure normaliter de in de boekhouding van de
onderneming vermelde productiekosten worden

gebruikt. Voorstellen voor kostenallocaties die

Een onderneming had bezwaar tegen de wijze
waarop bij het onderzoek de vraag was beantwoord
of de binnenlandse verkoop in het kader van
normale handelstransacties plaatsvond. Zij betwistte
in het bijzonder de uitsluiting van bepaalde niet
winstgevende transacties bij de berekening van de
normale waarde .

( 14)

Er zij wat dit betreft aan herinnerd dat de
Commissie reeds in het kader van de verordening
voorlopig recht had onderzocht of de binnenlandse
verkopen van deze onderneming overeenkomstig
artikel 2, lid 4, van de basisverordening in het
kader

van

normale

handelstransacties

hadden

plaatsgevonden . Omdat de inflatie in Polen gedu
rende het onderzoektijdvak aanzienlijk was, werden

afwijken van de methode die normaliter door de
betrokken onderneming wordt gebruikt, dienen

de berekeningen op maandbasis uitgevoerd, zodat
de verkooptransacties en de productiekosten op

binnen de in het bericht van inleiding gestelde

vrijwel hetzelfde tijdstip konden worden vergeleken
(zie de overwegingen 17, 18 en 19 van de verorde
ning voorlopig recht).

termijn te worden ingediend teneinde een deugde
lijke verificatie ter plaatse mogelijk te maken. De

4. 10 . 97
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binnenlandse verkopen aan afnemers die meer dan
2 000 ton per jaar afnemen omdat, volgens deze
onderneming, de afnemers op de exportmarkt (EG)
eveneens meer dan 2 000 ton per jaar afnemen . Dit
verzoek kon niet worden ingewilligd omdat het
niet bij de antwoorden op de vragenlijst voorkwam
en na de instelling van het voorlopige recht geen

tiekosten niet met individuele handelstransacties

maar met de maandelijkse gemiddelde verkoop
prijzen op de binnenlandse markt dienen te
worden vergeleken . Deze onderneming was van
mening dat de door de Commissie toegepaste
methode vrijwel automatisch zou leiden tot de
conclusie dat aan het begin van een periode een
groter aantal verkopen met verlies plaatsvonden,
waardoor deze ten onrechte zouden worden uitge

aanvullende

verificatiebezoeken

meer

konden

worden uitgevoerd . Er kon derhalve niet worden
vastgesteld of deze onderneming op haar binnen
landse markt daadwerkelijk een consequent, aan de
hoeveelheid gerelateerd kortingenbeleid toepast.

sloten . De resultaten van het onderzoek tonen aan

dat deze vrees ongegrond is. Uit een door de
Commissie uitgevoerde analyse is gebleken dat, in
tegenstelling tot wat de betrokken onderneming
beweert, er geen duidelijk patroon is van winstge

(20)

verzoek

maand .

Bovendien werd het argument aangevoerd dat
bepaalde verliesgevende verkopen niet uitgesloten
mochten worden aangezien volgens artikel 2, lid 4,
van de basisverordening de periode voor het terug
verdienen van verliezen ten minste zes maanden

bedraagt. Voor een bepaalde exporteur bleek
evenwel uit een vergelijking van de maandelijkse
productiekosten met de maandelijkse verkooptrans
acties dat gedurende het gehele onderzoektijdvak
(één jaar) meer dan 20 % van zijn verkopen verlies
gevend waren. Deze verliesgevende verkopen
hebben in aanzienlijke hoeveelheden plaatsge

een

correctie

voor

verschillen

in

iv) Dumpingmarges
(21 )

vonden en de verliezen konden niet in voldoende

mate worden goedgemaakt zoals artikel 2, lid 4, van
de basisverordening voorschrijft.

(17)

om

handelsniveau. Opgemerkt zij evenwel dat geen
nieuwe argumenten tot staving van dit verzoek
werden aangevoerd en dat de bevindingen van
overweging 24 van de verordening voorlopig recht
derhalve bevestigd worden .

vende verkopen aan het einde van de maand of van
verliesgevende transacties aan het begin van de
( 16)

Beide Poolse exporteurs herhaalden hun voor de
instelling van het voorlopige recht ingestelde

Rekening houdend met de bovenvermelde wijzi
gingen in de normale waarde voor een onderne
ming werden de andere bevindingen voor Polen,
die in de overwegingen 17 tot 28 van de verorde
ning voorlopig recht zijn uitgezet, bevestigd . De
herziene dumpingmarges, uitgedrukt als percentage
van de prijzen franco grens Gemeenschap zijn als
volgt:
Huta Cynku „Miasteczko Slaskie , Miasteczko Slas
kie : 14,4% ;

Kombinat Gorniczco-Hutmczy Boleslaw, Bukowno:

Voor de andere medewerkende onderneming werd
vastgesteld dat — op jaarbasis — minder dan 20 %

5,2 % .

van de verkoop in het onderzoektijdvak verliesge
vend was. Besloten werd derhalve bij de berekening
van de normale waarde rekening te houden met de

De dumpingmarges voor de niet-medewerkende
producenten/exporteurs worden op 14,4 % gehand

verliesgevende verkopen, waardoor de normale

haafd .

waarde van deze onderneming een weinig lager
was .

b) RUSLAND

ii) Exportprijs

( 18)

Een van de Poolse ondernemingen voerde aan dat
de totale omvang van haar uitvoer naar de
Gemeenschap hoger was dan die waarmee de
Commissie bij de vaststelling van de exportprijzen
rekening had gehouden. Dit argument werd van de
hand gewezen omdat de door de betrokken onder
neming uitgevoerde berekening niet op de bij de
vragenlijst van de Commissie gevoegde wissel
koersen gebaseerd was.

i) Normale waarde
(22)

Aagezien Rusland in het kader van antidumping
procedures als een land zonder markteconomie
wordt beschouwd (vgl. artikel 2, lid 7, van de basis
verordening, dat naar Verordening (EG) nr. 519/
94 (') verwijst), werd de normale waarde voor dit
land vastgesteld op basis van de normale waarde in
een referentieland (in casu Polen, zie overweging 29
van de verordening voorlopig recht). Toen de
normale waarde voor dit land werd herzien , werd

iii) Vergelijking tussen de normale waarde en
de exportprijs

de normale waarde die bij de berekeningen voor
Rusland werd gebruikt dienovereenkomstig aange
past.

(19)

Een onderneming verzocht de Commissie haar
normale waarde vast te stellen op basis van de

(') PB L 67 van 10 . 3 . 1994, blz. 89 .
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ii) Exportprijs
(23)

verlies wordt verkocht. In deze overweging wordt er

bovendien op gewezen dat de variabele kosten bij
onderbreking van de productie eveneens hoog zijn
(b.v. hoog energieverbruik bij het opnieuw

Een importeur van zink uit Rusland voerde aan dat
de Eurostat-statistieken voor Rusland mogelijker
wijze onjuist zijn omdat niet de juiste oorsprong

opstarten van het productieproces). Het argument
dat de communautaire producenten geen aanmer
kelijke schade leden omdat zij hun productiecapa
citeit gedurende het onderzoektijdvak vrijwel
geheel benutten, is in dit geval derhalve niet

van de producten werd opgegeven. Hij had willen
zien dat de exportprijzen op basis van zijn uitvoer
transacties werden berekend . Dit verzoek kon niet

worden ingewilligd omdat de argumenten niet
voldoende met bewijsmiddelen waren onderbouwd
en in dit stadium van de procedure niet geve
rifieerd konden worden . Deze vermeende onjuis
theden zouden bovendien slechts in een gedeelte
van de Eurostat-gegevens voorkomen .

aanvaardbaar.

(27)

Een van de in overweging 3 bedoelde importeurs
voerde aan dat een toename van de voorraad
GOB-zink niet door de invoer van HG-zink uit

Rusland kan zijn veroorzaakt en tekende bezwaar

iii) Vergelijking tussen normale waarde en
exportprijs
(24)
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aan tegen de cumulatieve beoordeling van Polen en
Rusland, met het argument dat Rusland enkel
HG-zink vervaardigde . Deze argumenten gaan
evenwel voorbij aan het feit dat GOB- en HG-zink
met elkaar concurreren in het marktsegment waar
zij worden gebruikt, namelijk het thermisch

Deze onderneming voerde bovendien aan dat het
Poolse en het Russische zink niet van dezelfde

kwaliteit zijn en dat derhalve een correctie voor
fysieke verschillen gerechtvaardigd was. Wat dit
betreft, werd evenwel opgemerkt dat de normale
waarde werd vastgesteld voor de onderneming die
dezelfde kwaliteit vervaardigde als de meerderheid
van de Russische zinkproducenten . Een aanvul
lende correctie werd derhalve niet toegekend.

verzinken en de koperproductie . Bovendien zijn de
mededingingsvoorwaarden voor zink uit Polen en
zink uit Rusland gelijk, aangezien noch HG-zink
noch GOB-zink op de LME worden verhandeld en

beide kwaliteiten, evenals bovendien het enigszins
duurdere SHG-zink, in dit marktsegment kunnen
worden gebruikt.

iv) Dumpingmarges
(25)

Rekening houdende met de herziene normale
waarde die voor het referentieland werd vastgesteld
en met het feit dat de andere bevindingen voor
Rusland, zoals deze in de overwegingen 29 tot 34
van de verordening voorlopig recht zijn neergelegd,
worden bevestigd, werd de herberekende dumping
marge, uitgedrukt als een percentage van de prijs
franco grens Gemeenschap, vastgesteld op :

(28)

Rusland: 6,9 % .

b) Prijsonderbieding

defactoren was beperkt tot de prijsonderbieding. De
Poolse overheid voerde evenwel aan dat er weinig
of geen schade was veroorzaakt aangezien de
communautaire producenten vrijwel al hun produc

Naar aanleiding van opmerkingen van de expor
teurs en van een van de in overweging 3 bedoelde
importeurs werden de voorlopige bevindingen
betreffende de prijzen van de communautaire
producenten opnieuw in overweging genomen .
Wat de verhoging van de LME-prijs met 3 %
betreft (overweging 47 van de verordening voor
lopig recht), werd opgemerkt dat publicaties van de
International Lead and Zinc Study Group beves
tigen dat gedurende het onderzoektijdvak het zink
tegen een hogere prijs werd verkocht. De prijsver

tiecapaciteit in gebruik hadden . Dit argument doet
echter geen afbreuk aan het bepaalde in overwe
ging 51 van de verordening voorlopig recht, name
lijk dat uit het onderzoek is gebleken dat, wegens

hoging van 3 % of 30 US-dollar op de gemiddelde
LME-prijs van 1 000 US-dollar per ton die gedu
rende het onderzoektijdvak werd betaald, lijkt noch
buitensporig noch onredelijk indien men rekening

het bijzondere karakter van het productieproces en
de hoge vaste kosten die aan de productie van
niet-gelegeerd zink verbonden zijn, de productieca
paciteit zo volledig mogelijk moet worden gebruikt,
zelfs wanneer dit betekent dat het eindproduct met

houdt met, bijvoorbeeld, het feit dat de kosten van
het laden in de LME-opslagplaats (die door de
koper worden betaald maar niet worden aangere
kend bij directe verkoop buiten de LME) reeds 15
US-dollar per ton bedragen .

E. SCHADE

a) Algemene schadefactoren

(26)

De voorlopige bevindingen in verband met, meer
bepaald, het verbruik op de markt van de
Gemeenschap, de productie, de verkoop, de winst
gevendheid van de communautaire bedrijfstak en
de werkgelegenheid in deze bedrijfstak, die in de
overwegingen 37 en 38 , 40 tot 45 en 50 tot 60 van
de verordening voorlopig recht zijn neergelegd,
worden derhalve bevestigd.

De commentaar van de exporteurs ten aanzien van
de voorlopige bevindingen in verband met de scha

(29)

4. 10 . 97
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Deze prijsvermeerdering van 3 % houdt verband
met het feit dat de prijzen die de EG-producenten
toepassen bij directe verkoop aan industriële
gebruikers niet identiek is met de LME-prijs maar
een weinig hoger, ter dekking van de verkoop

Hoewel de betrokken exporteur kon aantonen dat
het door de communautaire producenten vervaar
digde zink aan de CEN 1179-norm voldeed en het
door hem vervaardigde (niet-gezuiverde) GOB-zink
niet, waren de door deze exporteur overgelegde

kosten en de kosten in verband met het afdekken

documenten voor de Commissie toch niet toerei

van

kend om zich een nauwkeurig oordeel te vormen
over de prijzen van het niet-Poolse GOB-zink met
hetzelfde cadmiumgehalte dat in het onderzoek
tijdvak door deze exporteur werd uitgevoerd en op
de markt van de Gemeenschap verkocht. De
bedrijfstak van de Gemeenschap heeft informatie

de

risico's van valuta- en

(34)

zinktransacties .

Bovendien is de koper bereid een enigszins hogere
prijs te betalen, bijvoorbeeld om er zeker van te zijn
dat hem een bepaald merk van een bepaalde
producent zal worden geleverd of omdat de trans
portkosten bij deze wijze van verkoop lager zij dan
wanneer de goederen uit een door de LME goedge
keurde opslagplaats worden betrokken . Het prijs
verschil dekt alle door de producent gemaakte
kosten in verband met het op de markt brengen en
de technische dienstverlening aan de afnemer. Voor
de koper heeft directe verkoop het voordeel dat de

verstrekt betreffende de kosten van het zuiveren

(met andere woorden kwaliteitsverbetering tot
SHG- en GOB-zink met een standaard cadmium

gehalte door middel van distillatie van GOB-zink
dat niet aan de CEN 1179-norm voldoet) die even
tueel aan het verwijderen van het teveel aan
cadmium kunnen worden toegerekend indien deze
zuivering onmiddellijk na de raffinage van het
zinkconcentraat plaatsvindt. De specifieke kosten
voor het verwijderen van het teveel aan cadmium
in geval van zuivering in een andere fabriek na
raffinage van de zink-concentraten tot niet
gezuiverd GOB-zin (die vermoedelijk evenredig
hoog zijn) konden evenwel niet nauwkeurig worden
vastgesteld omdat de exporteur en de bedrijfstak
van de Gemeenschap tegenstrijdige informatie
verstrekken, onder meer ten aanzien van de vraag
in hoeverre het zuiveren met het oog op het verwij

kosten van de „warrant" en van het vervoer van het

metaal van een LME-opslaginrichting naar de
vrachtwagen, evenals de commissie van de make
laar, die bij verkoop via de LME wel betaald
moeten worden , komen te vervallen .

(31 )

Wat dit betreft, zij opgemerkt dat de kosten in
verband met het afdekken van transactierisico's, die
in deze hogere prijs besloten liggen , niet geïnfla
teerd konden zijn aangezien zij enkel de admini
stratieve kosten, de commissie van de makelaar en

de financiële lasten omvatten, terwijl de uit het

deren

afdekken van de transactierisico's voortvloeiende

drie zinkkwaliteiten identiek waren . Zij beweerden

dat de prijzen van het HG- en GOB-zink lager
waren dan die van het SHG-zink, die voor de bere

kening was gebruikt (aangezien de LME-prijs een
prijs voor SHG-zink is). Volgens de exporteurs
dient rekening te worden gehouden met de prijs
verschillen tussen de drie zinkkwaliteiten . De door

de International Lead and Zinc Study Group gepu

bliceerde prijzen tonen inderdaad aan dat er in het
onderzoektijdvak kleine verschillen waren tussen de
prijzen van SHG-, HG- en GOB-zink en het is
derhalve dienstig rekening te houden met dit prijs
verschil. Omdat het HG-zink met een korting van

ten hoogste 0,3 % op de prijs van SHG-zink werd
verkocht, bedroeg het prijsverschil tussen GOB en
SHG een weinig minder dan 1 % van de prijs van
SHG-zink .

(33)

het

teveel

aan

cadmium

uit

niet

economisch rendabel is.

(35)

De exporteurs en een van de in overweging 3
bedoelde importeurs hadden bezwaar tegen de
zienswijze van de Commissie dat de prijzen van de

van

gezuiverd GOB-zink onder deze omstandigheden

winsten of verliezen bij de berekening buiten
beschouwing werden gelaten teneinde een deugde
lijke vergelijking mogelijk te maken .

(32)
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Aangezien het hoge cadmiumgehalte (en de
gevolgen daarvan voor de gezondheid) het voor
bepaalde gebruikers onmogelijk maakt niet
gezuiverd zink te gebruiken, hoewel het onderzoek
uitwees dat dit niet het geval is voor alle gebruikers,
diende het prijsverschil tussen GOB-zink met hoog
cadmiumgehalte en GOB-zink dat aan de CEN
1179-norm voldoet te worden onderzocht. Wat dit

betreft, zij opgemerkt dat aan de ene kant niet kan
worden geconcludeerd dat de gemiddelde markt
waarde van zink met een lager „standaard" cadmi
umgehalte samenvalt met de prijs van het door de
betrokken exporteur uitgevoerde zink verhoogd
met de kosten van raffinage (daar het onwaar
schijnlijk is dat deze raffinagekosten steeds volledig
in de prijs tot uitdrukking kunnen worden gebracht
en dus volledig aan elke afnemer kunnen worden
doorberekend), terwijl aan de andere kant op basis
van de door de exporteur (die aantoonde dat het
verschil tussen de prijs van het door hem vervaar

digde GOB-zink en de LME-prijs het door de
International Lead and Zinc Study Group gepubli

stelde voor de marktwaarde van dit verschil, bere

ceerde prijsverschil van 1 % tussen de prijzen van
GOB- en SHG-zink overschreed) en de bedrijfstak
van de Gemeenschap verstrekte informatie een
redelijk gemiddeld prijsverschil tussen GOB-zink
met een hoog cadmiumgehalte en GOB-zink met
een cadmiumgehalte dat het maximum van de

kend aan de hand van de raffinagekosten, aan zijn

CEN-norm niet overschreed, kon worden vastge

exportprijzen toe te voegen zodat de berekening
van de onderbieding op een eerlijke grondslag zou

steld. Dit vormt de grondslag voor de correctie van
de door de betrokken Poolse exporteur toegepaste

kunnen plaatsvinden .

exportprijs.

Een van de exporteurs verzocht om een correctie
voor het feit dat het door hem vervaardigde GOB

zink een veel hoger cadmiumgehalte heeft dan het
in de Gemeenschap vervaardigd GOB-zink en
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De exporteurs waren bovendien van mening dat er

zaak op grond van de veronderstelling dat HG- en
GOB-zink niet met elkaar concurreren. Aangezien

sprake was van een verschil in handelsstadium,
aangezien de door de Poolse exporteurs uitgevoerde
producten enkel aan handelaren werden verkocht.
Zoals uiteengezet in overweging 46 van de verorde
ning voorlopig recht werd de onderbieding bere
kend aan de hand van de prijs van het door de

deze veronderstelling onjuist is, werden derhalve
geen met voldoende bewijsmateriaal onderbouwde
opmerkingen gemaakt ten aanzien van de voorlo

pige bevindingen betreffende het oorzakelijk
verband tussen de invoer met dumping van zink uit
Polen en Rusland en de schade aan de bedrijfstak
van de Gemeenschap als bedoeld in de overwe
gingen 61 tot 70 van de verordening voorlopig
recht; deze voorlopige bevindingen worden bij deze

communautaire producenten vervaardigde zink op
de markt van de Gemeenschap, rekening houdend
met het feit dat de zinkraffinagebedrijven aanzien
lijke hoeveelheden van hun product rechtstreeks
aan zowel industriële gebruikers als handelaren

bevestigd.

verkopen en dat deze verkopen niet via de LME
plaatsvinden . Dit betekent dat zowel rekening werd
gehouden met verkopen aan industriële gebruikers

G. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

als aan handelaren en dat de door de communau

taire producenten op de markt van de Gemeen
schap toegepaste, berekende prijs, die een weinig
hoger was dan de LME-prijs, een gemiddelde prijs
vormt voor beide categorieën . Het wordt derhalve
dienstig geacht de berekening van de prijsonderbie
ding wat dit betreft te corrigeren door de toegepaste
exportprijzen te verhogen met een redelijke marge

(41 )

De exporteurs verzochten bovendien om een

die

zich

in

de

LME

(42)

Wat dit betreft, zij opgemerkt dat er een direct
verband bestaat tussen de prijs van zinkconcen
traten (de grondstof voor de zinkraffinage) en de
prijs van geraffineerd zink. Elke prijsverhoging van
geraffineerd zink op het niveau van de LME leidt
derhalve automatisch tot een prijsverhoging van de
grondstoffen voor de communautaire producenten .
In dat handelsstadium kan van een prijsverhoging
van geraffineerd zink derhalve geen oplossing
worden verwacht en een dergelijke prijsontwikke
ling kan nooit van dien aard zijn dat zij in dit geval
maatregelen overbodig maakt.

(43)

Een van de in overweging 3 bedoelde importeurs
voerde aan dat de belangen van de eindgebruikers
niet correct waren beoordeeld. Opgemerkt zij dat
de Commissie wat dit betreft had vastgesteld dat de
gevolgen van de maatregelen voor de verwerkende
industrie vermoedelijk zeer gering zouden zijn .
Aangenomen wordt derhalve dat de eindgebruikers
niet met grote prijsstijgingen geconfronteerd zullen

prijs van de maand voorafgaand aan de maand

grens Gemeenschap) vergeleken voor elke maand
van het onderzoektijdvak. Verdere correcties lijken
derhalve niet noodzakelijk.

c) Conclusie ten aanzien van de schade
De marges van prijsonderbieding werden opnieuw
berekend met inachtneming van het geringe prijs

voorraden

fen .

waarin de transactie plaatsvond. Voor de bereke
ning van de prijsonderbieding werden de prijzen af
fabriek van de communautaire producenten met de
exportprijs van het Poolse zink (na inklaring, franco

(38)

de

opslagplaatsen bevinden, sedert het einde van het
onderzoektijdvak waren teruggelopen en dat de
prijzen vermoedelijk op korte termijn zouden
stijgen aangezien de vraag het aanbod zou overtref

correctie voor de kosten van vervoer binnen de

Gemeenschap . Een van de exporteurs was van
mening dat de exportprijzen van de exporteurs
vergeleken hadden moeten worden met de LME

De industriële gebruikers noch hun vertegenwoor
digers hebben enige opmerking naar voren
gebracht betreffende het belang van de Gemeen
schap. De exporteurs hebben er echter op gewezen
dat

voor de handelaar.

(37)
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verschil tussen de drie soorten zink, het verschil in

handelsstadium en, voor een van de exporteurs, het
hogere cadmiumgehalte van het uit Polen inge
voerde GOB-zink. Het resultaat is als volgt:

Huta Cynku „Miasteczko Slaskie , Miasteczko Slas
kie: 14,0 % ;

Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno:

worden .

6,6 % ;

Andere Poolse producenten/exporteurs: 14,0 % ;
Rusland: 5,2 % .

(39)

Afgezien van deze wijzigingen, worden de voorlo
pige bevindingen, als omschreven in de overwe
gingen 37 tot 60 van de verordening voorlopig
recht, bevestigd.
F. OORZAKELIJK VERBAND

(40)

Een van de in overweging 3 bedoelde importeurs
heeft een aantal opmerkingen gemaakt ten aanzien
van de bevindingen van de Commissie, in hoofd

(44)

Deze zelfde importeur, die verklaarde dat Russische
smelterijen zink voor hem zouden vervaardigen in
het kader van een loonveredelingscontract, voerde
boevendien aan dat maatregelen strijdig zouden
zijn met het belang van de Gemeenschap omdat
bepaalde grote communautaire producenten zink
uit Rusland hadden betrokken. Deze bewering
werd evenwel niet met voldoende bewijsmiddelen
gestaafd. Bovendien zij wat dit betreft eraan herin
nerd dat artikel 4, lid 1 , onder a), niet voorziet in de
automatische uitsluiting van producenten die het

tegen dumpingprijzen verkochte
invoeren .

product zelf
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De voorlopige bevindingen betreffende het belang
van de Gemeenschap (overwegingen 71 tot 75 van
de verordening voorlopig recht) worden bevestigd.
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de niet-medewerkende Poolse ondernemingen
werd vastgesteld. Dit verzoek kon evenwel niet
worden ingewilligd omdat het recht normaliter

wordt vastgesteld aan de hand van gegevens voor
elk van de respectieve landen . Dit betekent dat,
aangezien de bevindingen voor Rusland enkel
werden herzien wat de normale waarde voor het

H. DEFINITIEVE MAATREGELEN

referentieland met een markteconomie betreft, het
noodzakelijk is de invoer van zink uit Rusland te

a) Verbintenissen
(46)

onderwerpen aan een definitief antidumpingrecht
op het niveau dat noodzakelijk is om de schade
weg te nemen, aangezien de schademarge lager is
dan de herziene dumpingmarge .

Na de instelling van de voorlopige antidum
pingrechten en nadat zij commentaar hadden
gegeven op de voorlopige bevindingen van de
Commissie hebben de twee medewerkende Poolse

exporteurs een verbintenis aangeboden overeen
komstig artikel 8 van de basisverordening. Elk van
deze exporteurs verbindt zich onder meer ertoe
gedurende een bepaalde referentieperiode, voor de
verschillende soorten zink die worden uitgevoerd,
rechtstreeks aan de LME-prijzen voor SHG-zink
gekoppelde minimumprijzen toe te passen .
(47)

I.

DEFINITIEVE INVORDERING VAN
VOORLOPIGE RECHT

HET

(50)

Een van de in overweging 3 bedoelde importeurs,
een onderneming die na de bekendmaking van het
bericht van inleiding werd opgericht, verzocht de
Commissie haar nog niet ingeklaarde voorraden die
zich op 5 april 1997 nog in douane-entrepot
bevonden, vrij te stellen van de definitieve invor
dering van het voorlopige antidumpingrecht. Deze
importeur meende namelijk, gezien zijn bijzondere
situatie, te mogen verwachten niet aan rechten te
worden onderworpen . Aangezien het voorlopige
antidumpingrecht pas na een overeenkomstig de
voorschriften aangekondigd onderzoek werd inge
steld, komen de importeurs in beginsel niet voor
vrijstelling in aanmerking. De specifieke omstan
digheden waarop deze importeur zich beroept,
rechtvaardigen geen uitzondering op deze regel .

(51 )

Aangezien de medewerkende Poolse producenten/
exporteurs zich ertoe hebben verbonden de verbin

Deze verbintenissen, waarvan de naleving op doel
treffende wijze kan worden gecontroleerd, zouden
de nadelige gevolgen van de dumping als bedoeld
in artikel 8, lid 1 , van de basisverordening moeten

wegnemen . De Commissie heeft het Raadgevend
Comité geraadpleegd over de aanvaarding van deze
verbintenissen en het comité heeft hiertegen geen
bezwaren naar voren gebracht. De aangeboden
verbintenissen werden vervolgens aanvaard bij

Beschikking 97/644/EG van de Commissie ('). Het
onderzoek ten aanzien van deze twee exporteurs
dient derhalve te worden beëindigd.
b) Definitief recht
(48)

Het verdient aanbeveling een residueel recht in te
stellen op de invoer van zink uit Polen . Dit resi
duele recht wordt noodzakelijk geacht om te voor

tenissen, indien deze door de Commissie worden

aanvaard, met ingang van 20 juni 1997 na te
komen, is het billijk de voorlopige antidum
pingrechten op het door deze exporteurs vervaar
digde zink dat op of na die datum in het vrije
verkeer werd gebracht, niet in te vorderen . Het

komen dat niet-medewerkende ondernemingen
voordeel hebben bij het onthouden van hun mede

werking aan het onderzoek. Daar komt nog bij dat
hoewel in dit geval de exporteurs de door de
Commissie gebruikte cijfers betreffende de uitvoer
van zink uit Polen naar de Gemeenschap hebben
betwist, de betrokken exporteurs niet konden

door deze exporteurs vervaardigde zink dat vóór 20
juni 1997 werd ingevoerd, dient evenwel te worden
onderworpen aan het voorlopige antidumpingrecht
dat van toepassing zou zijn geweest indien de
verbintenissen niet waren aanvaard (namelijk 5,2 %
voor Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw,
Bukowno, en 14 % voor Huta Cynku „Miasteczko
Slaskie", Miasteczko Slaskie).

verklaren of het verschil tussen deze cijfers en hun

eigen uitvoergegevens verband hield met indirecte
uitvoer naar de Gemeenschap vun hun eigen

producten of met uitvoer van ander zink. Het recht
dient in overeenstemming te zijn met de schade
marge, aangezien deze marge lager bleek te zijn
dan de dumpingmarge .

(49)

De Russische producenten/exporteurs hebben geen
medewerking verleend aan het onderzoek. Er werd
derhalve gevraagd dat het recht voor Rusland
minstens even hoog zou zijn als het recht dat voor

(') Zie bladzijde 50 van dit Publicatieblad.

(52)

Het voorlopige antidumpingrecht op de invoer van
zink uit Polen dat door andere producenten dan de
twee medewerkende producenten werd vervaardigd
en op alle invoer van zink uit Rusland dient defini
tief te worden ingevorderd tot het niveau van het
definitieve antidumpingrecht, namelijk respectie
velijk 14 % en 5,2 % .
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J. SLOTBEPALINGEN

franco grens Gemeenschap, voor inklaring, 14 % (aanvul
lende Taric-code 8900), behalve voor de producten die

De betrokken bedrijfstak van de Gemeenschap
werd in kennis gesteld van de belangrijkste feiten
en overwegingen op grond waarvan de Commissie
voornemens was de instelling van definitieve maat
regelen, met inbegrip van de aanvaarding van
verbintenissen, aan te bevelen en heeft hiertegen
geen bezwaar gemaakt.

worden vervaardigd en voor uitvoer naar de Gemeenschap
verkocht door:

— Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno
(aanvullende Taric-code 8965); of
— Huta Cynku „Miasteczko Slaskie", Miasteczko Slaskie

(aanvullende Taric-code 8093),
(54)

De exporteurs werden in kennis gesteld van de
belangrijkste feiten en overwegingen die ten
grondslag lagen aan het voorstel voor definitieve
maatregelen dat de Commissie voornemens was in
te dienen . Zij hebben hierop geen verder commen
taar gegeven .

(55)

(56)

De Associatieraad en de Poolse overheid werden
overeenkomstig het bepaalde in de Europa
overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en
hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen,
anderzijds ('), in kennis gesteld van alle relevante
informatie en werden vooraf op de hoogte gebracht
van het resultaat van het onderzoek waarop deze
verordening en het besluit van de Commissie tot
aanvaarding van de door de exporteurs aangeboden
verbintenissen betrekking hebben. De Poolse
overheid heeft uitdrukkelijk haar tevredenheid
uitgesproken over de regeling die voor de twee
medewerkende Poolse exporteurs werd getroffen .
De Russische overheid werd overeenkomstig het

bepaalde in de interim-overeenkomst betreffende
de handel en aanverwante zaken tussen de Euro

pese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap
voor atoomenergie, enerzijds, en de Russische
Federatie, anderzijds (2), in kennis gesteld van alle
relevante informatie en werd vooraf op de hoogte

gebracht van het resultaat van het onderzoek dat in
deze verordening is neergelegd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

die van het recht worden vrijgesteld, op voorwaarde dat de
ingevoerde producten vergezeld gaan van een na 19 juni
1997 afgegeven EUR . 1 -certificaat waarop, onder de
vermelding „exporteur", de naam en het adres van een van

deze ondernemingen zijn ingevuld en de Gemeenschap of
een van haar lidstaten als land van bestemming is opgege
ven . Dit document dient te zijn afgegeven en gecertifi
ceerd door de Poolse autoriteiten overeenkomstig het
bepaalde in de Europa-overeenkomst met Polen .

3 . Voor het in lid 1 bedoelde product van oorsprong
uit de Russische Federatie bedraagt het antidumpingrecht
op de nettoprijs franco grens Gemeenschap, voor inkla
ring, 5,2 % .

4. Tenzij anders bepaald, zijn de voorschriften betref
fende de douanerechten van toepassing.

Artikel 2

1 . De bedragen waarvoor zekerheid is gesteld door
middel van het bij Verordening (EG) nr. 593/97 inge
stelde voorlopige antidumpingrecht worden definitief
ingevorderd ter hoogte van de rechten die definitief
worden ingesteld op de invoer van ruw, niet-gelegeerd
zink van oorsprong uit, respectievelijk, Polen en Rusland .
Onverminderd het bepaalde in lid 2 wordt het voorlopige
antidumpingrecht op producten van oorsprong uit Polen
die zijn vervaardigd en worden uitgevoerd door Kombinat
Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno definitief inge
vorderd op het niveau van 5,2 % .

De bij wijze van zekerheidsstelling betaalde bedragen die
het definitief antidumpingrecht overschrijden , worden
vrijgegeven .

Artikel 1

1.

Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld

op de invoer van ruw, niet-gelegeerd zink, vallende onder
de GN-codes 7901 11 00 , 7901 12 10 en 7901 12 30 van

2. Het voorlopige recht op de invoer van zink uit
Polen waarvan kan worden aangetoond dat het is vervaar
digd door, hetzij Huta Cynku „Miasteczko Slaskie", Mias
teczko Slaskie , het Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boles
law, Bukowno, en dat op of na 20 juni 1997 in het vrije
verkeer is gebracht, wordt niet definitief ingevorderd.

oorsprong uit Polen en Rusland .
2. Voor het in lid 1 bedoelde product van oorsprong
uit Polen bedraagt het antidumpingrecht op de nettoprijs
(') PB L 348 van 31 . 12. 1993, blz. 2.
2 PB L 247 van 13 . 10 . 1995, blz. 1 .

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 september 1997.
Voor de Raad
De Voorzitter
F. BODEN
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VERORDENING (EG) Nr. 1932/97 VAN DE COMMISSIE
van 3 oktober 1997

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2348 /91 tot oprichting van een
databank met analyseresultaten van deuteriumkernspinresonantie op
wijnbouwproducten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

laboratoria die door de lidstaten belast zijn met de isoto
penanalyse van de monsters voor de databank;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Overwegende dat de sedert de instelling van de databank
opgedane ervaring leert dat de gegevens nog niet repre
sentatief zijn voor de betrokken communautaire wijn
gaarden en dat de in artikel 4, vijfde streepje, bepaalde
datum derhalve moet worden aangepast;

Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van
16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke orde
ning van de wijnmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning (EG) nr. 1417/97 (2), en met name op artikel 79, lid
3,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2348/91 van

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

de Commissie (3) bij het GCO een databank van analyse

gegevens is opgericht om de met deze analysemethode
verkregen resultaten te kunnen vergelijken met de resul
taten die eerder met deze methode zijn verkregen bij

producten van soortgelijke oorsprong; dat in Verordening
(EEG) nr. 2676/90 van de Commissie van 17 september
1990 tot vaststelling van de in de wijnsector toe te passen
communautaire analysemethoden (4), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 822/97 (*), een analysemethode
voor het bepalen van de isotopenverhouding l80/ lf,0 van
de zuurstof in het in wijn aanwezige water is beschreven;
dat de resultaten van volgens deze methode uitgevoerde
metingen, door vergelijking met de waarden die voor
authentieke monsters zijn gemeten, nuttige aanwijzingen
zullen kunnnen opleveren om toevoeging van water aan
deze producten aan te tonen en dat deze resultaten,

gecombineerd met die van de analyse van andere
kenmerken van de isotopen van deze producten, kunnen

helpen bepalen of de producten beantwoorden
de aanduiding ervan aangegeven oorsprong;
analyseresultaten ook de interpretatie van de
van de door deuteriumkernspinresonantie

aan de in
dat deze
resultaten
van de

wijnalcohol uitgevoerde metingen kunnen verbeteren; dat
het derhalve dienstig is in deze databank ook de gegevens

op te nemen van de resultaten van de uitgevoerde analyse
van de isotopenverhouding l80/lf>0 bij standaardmonsters;
Overwegende dat moet worden bepaald dat monsters
moeten worden genomen van verse druiven die afkomstig
zijn van het grondgebied van Oostenrijk en dat deze
monsters tot wijn moeten worden verwerkt en moeten
worden geanalyseerd; dat de ervaring heeft geleerd dat het
aantal in Luxemburg en in het Verenigd Koninkrijk te
nemen monsters moet worden verhoogd om de represen
tativiteit te verbeteren ;

Overwegende dat, om de kwaliteit en de vergelijkbaarheid
van de analysegegevens te garanderen, een systeem van
erkende kwaliteitsnormen moet worden toegepast voor de
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84 van 27. 3. 1987, blz. 1 .
196 van 24. 7. 1997, blz. 10.
214 van 2. 8 . 1991 , blz. 39.
272 van 3. 10. 1990, blz. 1 .
117 van 7. 5. 1997, blz. 10 .

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2348/91 wordt als volgt gewijzigd:
1 . In de titel van de verordening worden de woorden
„analyseresultaten van deuteriumkernspinresonantie"
vervangen door „resultaten van isotopenanalyses".
2. In artikel 1 wordt de eerste zin van de tweede alinea

vervangen door:
„In deze databank worden de gegevens opgenomen die
bij isotopenanalyses van de bestanddelen ethanol en
water van de wijnbouwproducten zijn verkregen
volgens de in de bijlage bij Verordening (EEG) nr.
2676/90 beschreven methodes .".

3 . Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a) in lid 1 , derde alinea, wordt „kernspinresonantie
analyse" vervangen door „isotopenanalyse";
b) in lid 1 , vierde alinea, wordt het getal „2" in de
laatste twee streepjes vervangen door „4", en wordt
het volgende streepje toegevoegd:

„— 50 in Oostenrijk, vanaf de oogst 1997 ";

c) in lid 3, worden de woorden „volgens de in hoofd
stuk 8 van de bijlage bij Verordening (EEG) nr.
2676/90 beschreven methode" vervangen door „vol
gens de in bijlage bij Verordening (EEG) nr.
2676/90 beschreven methodes" en wordt na de

eerste zin de volgende zin ingevoegd : „De aange
wezen laboratoria moeten vóór 1 november 1998

voldoen aan de algemene criteria voor het functio
neren van beproevingslaboratoria die zijn vervat in
de Europese norm EN 45001 en moeten met name
deelnemen aan een geheel van geschiktheidstests
(proficiency testing scheme) voor isotopenanalyse
methodes ".
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4. In artikel 3 worden de woorden „analyses door kern
spinresonantie op wijnbouwproducten" vervangen door
„de in artikel 1 genoemde isotopenanalyses op wijn
bouwproducten".

L 272/ 11

8 . In artikel 7, laatste zin , worden de woorden „de in

artikel 4, vijfde streepje, bedoelde datum" vervangen
door „30 juni 1998 ".

9 . De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

5. Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a) het eerste streepje wordt vervangen door: „— een
jaarlijkse evaluatie van de in de databank op te
nemen analysegegevens";
b) in het derde streepje worden de woorden „door
kernspinresonanties verkregen analyseresultaten"
vervangen door „door isotopenanalyses verkregen
resultaten";

c) in het vijfde streepje wordt de laatste zin geschrapt
en worden de woorden „voor de wijngaardgebieden"
vervangen door „voor de betrokken wijngaardgebie

a) in de aanhef worden de woorden „hoofdstuk 8 van
de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2676/90
(SNIF-NMR-analyse)"
vervangen
door „een
methode voor isotopenanalyse die is beschreven in
de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2676/90";

b) in punt 1.7 wordt de afkorting „ NMR" geschrapt;
c) in punt II.4 wordt in de Franse versie de term
„Tétraméthylures" vervangen door „Tétraméthylu
rée";

d) in punt II.5 wordt de titel vervangen door:

den ".

„Resultaten van de isotopenverhoudingen van
deuterium van ethanol, gemeten door middel van

6 . Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

NMR";

a) lid 1 wordt vervangen door:
„1 .
De in de GCO-databank opgeslagen gege
vens worden uiterlijk vanaf 30 juni 1998 op verzoek
ter beschikking gesteld van de in artikel 2, lid 3,
bedoeld

officiële

laboratoria

van

de

lidstaten .

Lidstaten die geen laboratorium voor het uitvoeren
van isotopenanalyses hebben aangewezen kunnen
een bevoegde instantie aanwijzen die de gegevens
betreffende de op hun grondgebied genomen
monsters kan opvragen . Op verzoek van een
lidstaat kunnen deze gegevens worden meegedeeld
via de in artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
2048 /89 bedoelde contactindustrie, op de in dat lid
vermelde voorwaarden .";

b) het volgende lid 3 wordt toegevoegd:
„3 . De meegedeelde gegevens mogen uitsluitend
betrekking hebben op relevante analysegegevens
die noodzakelijk zijn voor de interpretatie van de
analyse van een monster met soortgelijke
kenmerken en oorsprong. Bij elke mededeling van
gegevens door de databank wordt een bericht
gevoegd waarin wordt gewezen op de minimum

e) aan deel II worden de volgende punten toegevoegd:
„7. Resultaat van de bepaling van de isotopen
verhouding 180/,60 van wijn
8 l80[%o] =

, %oV.SMOW-SLAP

Aantal bepalingen :
Standaardafwijking:

8 . Parameters van de equilibrering
Automatische equilibrering:

Equilibreertemperatuur:

ja/nee

° C

Volume van het monster:

ml

Volume van de equilibreerkolf:

ml

Duur van de equilibrering:

uur".

eisen waaraan moet worden voldaan om van de

databank gebruik te kunnen maken .".

Artikel 2

7. In artikel 6, eerste alinea, worden de woorden „analyse

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag

resultaten van kernspinresonantie" vervangen door
„resultaten van isotopenanalyses".

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

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel , 3 oktober 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 1933/97 VAN DE COMMISSIE
van 3 oktober 1997

houdende twaalfde wijziging van Verordening (EG) nr. 413/97 tot vaststelling van
buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector
varkensvlees in Nederland

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

autoriteiten nieuwe beschermings- en toezichtsgebieden
zijn afgebakend; dat op grond van de gunstige veterinaire
en sanitaire situatie de beschermings- en toezichtsge
bieden rond Oirlo en Toldijke I niet langer gehandhaafd
hoeven te worden; dat met deze wijzigingen rekening
moet worden gehouden en bijlage II bij Verordening (EG)
nr. 413/97 derhalve moet worden vervangen door een
nieuwe bijlage;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde

ning der markten in de sector varkensvlees ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en met
name op artikel 20,

Overwegende dat wegens het uitbreken van klassieke
varkenspest in bepaalde productiegebieden in Nederland
voor dit land buitengewone maatregelen ter ondersteu
ning van de varkensvleesmarkt zijn vastgesteld bij Veror
dening (EG) nr. 413/97 van de Commissie (3), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 688/97 (4);
Overwegende dat de in artikel 4 bis van Verordening (EG)
nr. 413/97 bedoelde steun door toepassing van de land
bouwomrekeningskoers moet worden omgerekend; dat
overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EEG) nr.

Overwegende dat een snelle en doeltreffende toepassing
van de buitengewone marktondersteuningsmaatregelen
een van de beste instrumenten is om de verspreiding van
klassieke varkenspest in te dijken; dat het derhalve
gerechtvaardigd is de bij deze verordening vastgestelde
maatregelen met ingang van 18 september 1997 toe te
passen;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

3813/92 van de Raad van 28 december 1992 betreffende

de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het

kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten
worden toegepast (% laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 150/95 (6), als ontstaansfeit voor de toepassing van
deze koers het feit geldt waardoor het economisch doel
van de transactie bereikt wordt; dat voor de betrokken

steun het begin van elke maand waarvoor deze wordt
toegekend, als ontstaansfeit moet worden aangemerkt;

Overwegende dat, aangezien de door de Nederlandse
autoriteiten vastgestelde veterinaire en handelsbeper
kingen van toepassing blijven, het aantal zeer jonge
biggen dat aan de bevoegde autoriteiten mag worden gele
verd, dient te worden verhoogd, zodat de buitengewone

maatregelen ook in de komende weken kunnen worden
toegepast;

Overwegende dat als gevolg van nieuwe uitbraken van
klassieke varkenspest in Nederland, door de Nederlandse
(')
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282 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
62 van 4. 3. 1997, blz. 26.
239 van 30. 8 . 1997, blz. 1 .
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .

6 PB L 22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 413/97 wordt als volgt gewijzigd:
1 . Aan artikel 4 bis wordt het volgende lid toegevoegd:
„6 .
Het begin van elke maand waarvoor de steun
wordt toegekend, geldt als ontstaansfeit voor de land
bouwomrekeningskoers die op de steun van toepassing
is.".

2. Bijlage I wordt vervangen door bijlage I bij deze veror
dening.
3 . Bijlage II wordt vervangen door bijlage II bij deze
verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 18 september 1997.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 oktober 1997 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BIJLAGE I
„ BIJLAGE I
Totaal maximumaantal dieren met ingang van 18 februari 1997:

Mestvarkens

2 300 000 stuks

Biggen en jonge biggen

3 800 000 stuks

Zeer jonge biggen

2 700 000 stuks

25 000 stuks"

Uitstootzeugen

BIJLAGE II
„ BIJLAGE II
1 . De beschermings - en toezichtsgebieden bij :
— Venhorst,
— Best,
— Nederweert,

— Soerendonk,
— Diessen ,
— Dalfsen I,

— Schoondijke .

2. Het gebied waarvoor een verbod op het vervoer van varkens geldt, als gedefinieerd in het ministe
rieel besluit van 14 april 1997, gepubliceerd in de Staatscourant van 15 april 1997, blz. 12."
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VERORDENING (EG) Nr. 1934/97 VAN DE COMMISSIE
van 3 oktober 1997

houdende derde wijziging van Verordening (EG) nr. 913/97 tot vaststelling van
buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector
varkensvlees in Spanje
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde

ning der markten in de sector varkensvlees ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en met

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 913/97 wordt als volgt gewijzigd:
1 . Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
a) Het volgende lid 3 wordt ingevoegd:
„3 . Met ingang van 18 september 1997 kan door
de bevoegde autoriteiten van Spanje aan produ

name op artikel 20,

Overwegende dat, wegens het uitbreken van klassieke
varkenspest in bepaalde productiegebieden in Spanje, voor
dit land buitengewone maatregelen ter ondersteuning van
de varkensvleesmarkt zijn vastgesteld bij Verordening

(EG) nr. 9 1 3/97 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1499/97 (4);
Overwegende dat, wegens het voortduren van de door de

centen die erom verzoeken steun worden verleend

voor de levering aan deze autoriteiten van uitstoot
zeugen van GN-code 0103 92 11 met, voor de partij,
een gemiddeld gewicht van tenminste 1 60 kilogram
per dier.".
b) Het huidige lid 3 wordt lid 4.
2. In artikel 4 wordt het volgende lid 5 ingevoegd:
„ 5.

De in artikel 1 , lid 3, bedoelde steun is, af

Spaanse autoriteiten vastgestelde veterinaire beperkingen

bedrijf, gelijk aan de overeenkomstig lid 1 bepaalde

en handelsbeperkingen, de uitstootzeugen dienen te
worden opgenomen in de bij Verordening (EG) nr. 913/97
ingestelde regeling, en het aantal mestvarkens dat aan de
bevoegde autoriteiten mag worden geleverd, dient te
worden verhoogd, zodat de buitengewone maatregelen de

steun, verminderd met 30 % .

markt een van de beste manieren is om verspreiding van

De steun wordt berekend op basis van het geconsta
teerde geslachte gewicht. Indien de dieren uitsluitend
levend zijn gewogen, wordt op de steun de coëfficiënt
0,78 toegepast ".
3 . Aan artikel 6 wordt het volgende toegevoegd:
„aantal en totaal gewicht van de geleverde uitstootzeu
gen ".
4. Bijlage I wordt vervangen door bijlage I bij deze veror
dening.
5. Bijlage II wordt vervangen door bijlage II bij deze
verordening.

de klassieke varkenspest tegen te gaan; dat het daarom

Artikel 2

komende weken kunnen worden voortgezet;

Overwegende dat de in bijlage II bij deze verordening
opgenomen lijst van in aanmerking komende gebieden
aan de huidige veterinaire situatie dient te worden aange
past;

Overwegende dat snelle en doeltreffende toepassing van
de buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de
verantwoord is deze verordening met ingang van 18
september 1997 toe te passen;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor varkensvlees,

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar

bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 18 september 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 oktober 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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282
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131
202

van
van
van
van

1 . 11 . 1975, blz. 1 .
31 . 12. 1994, blz. 105.
23. 5. 1997, blz. 14.
30 . 7. 1997, blz. 42.
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BIJLAGE I
„ BIJLAGE I
Maximumaantal dieren met ingang van 6 mei 1997:

Mestvarkens

350 000 stuks

Biggen

1 1 0 000 stuks

8 000 stuks"

Uitstootzeugen

BIJLAGE II
„ BIJLAGE II

In de provincie Lérida, de beschermingsgebieden en toezichtsgebieden als vastgesteld in de bijlagen I
en II bij het besluit van de „Generalitat" van Catalonië van 13 augustus 1997, gepubliceerd in het
publicatieblad van de „Generalitat" van 22 augustus 1997, bladzijde 10021 , en het besluit van 19
augustus 1997, gepubliceerd in het publicatieblad van de „Generalitat" van 1 september 1997, blad
zijde 10344."
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VERORDENING (EG) Nr. 1935/97 VAN DE COMMISSIE
van 3 oktober 1997

houdende vijfde wijziging van Verordening (EG) nr. 581 /97 tot vaststelling van
buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector
varkensvlees in België
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke orde

ning der markten in de sector varkensvlees ('), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en met

en sanitair vlak, bepaalde beschermings- en toezichtsge
bieden konden worden geschrapt; dat met al deze wijzi
gingen rekening moet worden gehouden en bijlage II bij
Verordening (EG) nr. 581 /97 daarom moet worden
vervangen door een nieuwe bijlage;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor varkensvlees,

name op artikel 20,

Overwegende dat, wegens het uitbreken van klassieke
varkenspest in bepaalde productiegebieden in Nederland,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

bij Verordening (EG) nr. 581 /97 van de Commissie (%
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1497/97 (4),

Artikel 1

voor België buitengewone maatregelen ter ondersteuning

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 581 /97 wordt
vervangen door de bijlage bij deze verordening.

van de varkensvleesmarkt zijn vastgesteld;

Overwegende dat, wegens nieuwe gevallen van klassieke
varkenspest in twee aan Nederland grenzende gebieden,
de Belgische veterinaire autoriteiten nieuwe toezichtsge
bieden hebben ingesteld die met ingang van

18

september zouden moeten worden opgenomen in de bij
Verordening (EG) nr. 581 /97 vastgestelde buitengewone
maatregelen; dat, gezien de gunstige situatie op veterinair

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar

bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 18 september 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel , 3 oktober 1997 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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282 van 1 . 11 . 1975, blz. 1 .
349 van 31 . 12. 1994, blz. 105.
87 van 2. 4. 1997, blz. 11 .
202 van 30. 7. 1997, blz. 38 .
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BIJLAGE

„BIJLAGE II
Beschermings- en toezichtsgebieden, als gedefinieerd bij artikel 1 van het ministerieel besluit dat is
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 1997, blz. 22316, en bij ministerieel besluit
van 8 september 1997, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 september 1997, blz. 23217."
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VERORDENING (EG) Nr. 1936/97 VAN DE COMMISSIE
van 3 oktober 1997

betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector
groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

werking van de uitvoerrestitutieregeling in de sector

GEMEENSCHAPPEN,

groenten en fruit;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat, om deze situatie te verhelpen, de certi
ficaataanvragen van het B-stelsel moeten worden afge
wezen voor na 3 oktober 1997 uitgevoerde appelen voor

Gelet op Verordening (EG) nr. 2190/96 van de Commissie
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 ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 610/97 (2), en met name op artikel 5, lid 5,

Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 1744/97 van de
Commissie (3) is bepaald voor welke indicatieve hoeveel
heden, exclusief de hoeveelheden waarvoor in het kader

van voedselhulp certificaten zijn aangevraagd, uitvoercerti
ficaten van het B-stelsel kunnen worden afgegeven;
Overwegende dat, volgens de informatie waarover de
Commissie op dit ogenblik beschikt, de voor de lopende
uitvoerperiode vastgestelde indicatieve hoeveelheden voor
appelen voor de groepen van bestemmingen Z en D
binnenkort zouden kunnen worden overschreden; dat

deze overschrijdingen nadelig zouden zijn voor de goede

de groepen van bestemmingen Z en D, zulks tot het
einde van de lopende uitvoerperiode,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoercertificaten van het B-stelsel voor appelen voor de
groepen van bestemmingen Z en D, die zijn aangevraagd
op grond van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1744/97
en waarvoor de aangifte ten uitvoer voor de producten na
3 oktober en vóór 19 november 1997 is aanvaard, moeten
worden afgewezen .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 4 oktober 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 oktober 1997 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB L 292 van 15. 11 . 1996, blz. 12.
(2) PB L 93 van 8 . 4. 1997, blz. 16.

h) PB L 244 van 6. 9. 1997, blz. 12.
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VERORDENING (EG) Nr. 1937/97 VAN DE COMMISSIE
van 3 oktober 1997

betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector
groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

en perziken en nectarines een toe te passen restitutie
moet worden vastgesteld die lager is dan de indicatieve
restitutie,

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 ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 610/97 (2), en met name op artikel 5, lid 6,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1120/97 van de
Commissie (3), de indicatieve hoeveelheden zijn vastge
steld waarvoor niet voor voedselhulp bestemde uitvoercer
tificaten mogen worden afgegeven;

Overwegende dat, volgens de gegevens waarover de
Commissie momenteel beschikt, deze indicatieve hoeveel

heden voor tomaten, sinaasappelen, druiven voor tafelge
bruik voor de groepen van bestemmingen X, Z en D, en

perziken en nectarines zijn overschreden;

Overwegende dat bijgevolg, voor de tussen 1 juli en 16
september 1997 aangevraagde certificaten van het

Artikel 1

Voor de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2190/96
bedoelde en tussen 1 juli en 16 september 1997 aange
vraagde uitvoercertificaten van het B-stelsel, zijn de afgif
tepercentages waarmee de aangevraagde hoeveelheden
moeten worden vermeningvuldigd en de toe te passen
restituties vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.
De vorige alinea is niet van toepassing op certificaten die
zijn aangevraagd met het oog op de levering van voedsel
hulp als bedoeld in artikel 10, lid 4, van de in het kader
van de multilaterale handelsbesprekingen van de
Uruguay-ronde gesloten overeenkomst inzake de land
bouw.

Artikel 2

B-stelsel, voor tomaten, sinaasappelen, druiven voor tafel

gebruik voor de groepen van bestemmingen X, Z en D,

Deze verordening treedt in werking op 4 oktober 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 oktober 1997 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB L 292 van 15. 11 . 1996, blz. 12.
(2) PB L 93 van 8 . 4. 1997, blz. 16.
1 PB L 163 van 20 . 6. 1997, blz . 12.
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BIJLAGE

Afgiftepercentages waarmee de aangevraagde hoeveelheden moeten worden vermenigvuldigd en
restituties die moeten worden toegepast voor de tussen 1 juli en 16 september 1997 aangevraagde
certificaten van het B-stelsel

Bestemming of groep
Product

van

bestemmingen

Op de gevraagde
hoeveelheden

toe te passen

afgiftepe reen tages

Restitutie

(in ecu
per ton netto)

Tomaten

F

100 %

18,5

Amandelen zonder dop

F

100 %

75,0

Hazelnoten in de dop

F

100 %

88,0

Hazelnoten zonder dop

F

100 %

171,0

Walnoten in de dop

F

100 %

110,0

XYC

100 %

28,5

Citroenen

F

100 %

105,0

Tafeldruiven

F

100 %

22,7

Appelen

X

100 %

17,2

Y

100 %

10,0

ZD

100 %

19,9

E

100 %

23,6

Sinaasappelen

I
Perziken en nectarines
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VERORDENING (EG) Nr. 1938 /97 VAN DE COMMISSIE
van 3 oktober 1997

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2511/96 tot vaststelling, voor 1997,
van uitvoeringsbepalingen voor een tariefcontingent voor levende runderen met
een gewicht van 160 tot 300 kg, van oorsprong uit bepaalde derde landen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

verordening of waarvoor op of na 1 juli 1997 een invoer

certificaat is afgegeven dat echter nog niet is gebruikt, het
minimumgewicht moet worden aangepast;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

Overwegende dat protocol nr. 4 bij de Europa

Gemeenschap,

overeenkomsten en protocol nr. 3 bij de overeenkomsten

Gelet op Verordening (EG) nr. 3066/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende vaststelling, in verband met

de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen
van de Uruguay-ronde gesloten overeenkomst inzake de
landbouw, van bepaalde concessies in de vorm van
communautaire tariefcontingenten voor bepaalde land
bouwproducten en van een autonome overgangsregeling
tot aanpassing van bepaalde in de Europa
overeenkomsten opgenomen landbouwconcessies ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 595/97 (2), en
met name op artikel 8 ,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1926/96 van de Raad van 7
oktober 1996 houdende vaststelling, in verband met de in
het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van
de Uruguay-ronde gesloten overeenkomst inzake de land
bouw, van bepaalde concessies in de vorm van commu
nautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwpro
ducten en van een autonome overgangsregeling tot
aanpassing van bepaalde landbouwconcessies die zijn
opgenomen in de overeenkomsten met Estland, Letland
en Litouwen betreffende vrijhandel en met handel
verband houdende zaken (\ en met name op artikel 5,

over de vrijmaking van het handelsverkeer zijn gewijzigd;
dat in de nieuwe protocollen is bepaald dat het bewijs van
de oorsprong van de in de Gemeenschap ingevoerde
dieren kan worden geleverd door overlegging van een
verklaring van de exporteur, in bepaalde omstandigheden,
of door overlegging van het EUR . 1 -certificaat; dat
derhalve Verordening (EG) nr. 2511 /96 over het in het
vrije verkeer brengen van de ingevoerde dieren dient te
worden aangepast;

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 251 1 /96 wordt als volgt gewijzigd:
1 . In de titel wordt het cijfer „ 160" vervangen door het
cijfer „80".

2. Artikel 1 , lid 1 , wordt vervangen door:
Overwegende dat in de bijlagen van Verordening (EG) nr.
3066/95 met ingang van 1 juli 1997 een jaarlijks tarief
contingent van 153 000 levende runderen met een
gewicht van 80 tot 300 kg van oorsprong uit Hongarije,
Polen, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Bulgarije, Estland,
Letland en Litouwen is geopend; dat bij Verordening (EG)
nr. 25W /96 van de Commissie van 23 december 1996 tot

vaststelling, voor 1997, van uitvoeringsbepalingen voor
een tariefcontingent voor levende runderen met een
gewicht van 160 tot 300 kg, van oorsprong uit bepaalde
derde landen (4), uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld
voor de invoer van het genoemde aantal dieren van
oorsprong uit de genoemde derde landen, waarbij evenwel
is bepaald dat het gaat om dieren met een gewicht van
160 tot 300 kg; dat derhalve voor de dieren waarvoor nog

geen invoercertificaat is afgegeven in het kader van die
(') PB L 328 van 30 . 12. 1995, blz . 31 .
(2) PB L 216 van 8 . 8 . 1997, blz. 1 .
(■') PB L 254 van 8 . 10. 1996, blz. 1 .
4 PB L 345 van 31 . 12. 1996, blz. 21 .

„1.

Voor het jaar 1997 kunnen in het kader van de

bij de Verordeningen (EG) nr. 3066/95 en (EG) nr.
1926/96 vastgestelde tariefcontingenten 153 000 stuks
levende

runderen

van

GN-code

0102 90 21 ,

0102 90 29 , 0102 90 41 of 0102 90 49 , van oorsprong
uit de in bijlage II genoemde derde landen, overeen
komstig het bepaalde in deze verordening worden
ingevoerd ".

3 . Artikel 7 wordt vervangen door de de volgende tekst:
„Artikel 7

De dieren komen in aanmerking voor de toepassing
van de in artikel 1 bedoelde rechten na overlegging
van een door het land van uitvoer overeenkomstig
protocol nr. 4 bij de Europa-overeenkomsten en
protocol nr. 3 bij de overeenkomsten over de vrijma
king van het handelsverkeer afgegeven certificaat
inzake goederenverkeer EUR.l , dan wel van een over
eenkomstig de genoemde protocollen door de expor
teur opgestelde verklaring ".
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Artikel 2

Wat betreft de in het kader van Verordening (EG) nr.
2511 /96 op of na 1 juli 1997 afgegeven invoercertificaten
die niet zijn gebruikt, moeten de lidstaten op verzoek van
de marktdeelnemer en tegen overlegging van het origi
neel van het invoercertificaat door de marktdeelnemer de

daarop vermelde gegevens wijzigen overeenkomstig het
bepaalde in artikel 1 van deze verordening.

4 . 10 . 97

Artikel 3

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

tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 oktober 1997 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 1939/97 VAN DE COMMISSIE
van 3 oktober 1997

tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 1997 tot en met 30 juni 1998 , van de

bepalingen voor de toepassing van de tariefcontingenten voor rundvlees die bij
Verordening (EG) nr. 3066/95 van de Raad zijn vastgesteld voor de Republiek
Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Bulgarije en
Roemenië, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2512/96 en Verordening
(EG) nr. 1441 /97
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

protocol is bepaald dat het bewijs van oorsprong van de in
de Gemeenschap ingevoerde producten door overlegging

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

van het EUR. 1 -certificaat of, op bepaalde voorwaarden,
door overlegging van een verklaring van de exporteur kan
worden geleverd; dat derhalve de nieuwe bepalingen

Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3066/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende vaststelling, in verband met
de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen
van de Uruguay-ronde gesloten overeenkomst inzake de
landbouw, van bepaalde concessies in de vorm van
communautaire tariefcontingenten voor bepaalde land
bouwproducten en van een autonome overgangsregeling
tot aanpassing van bepaalde in de Europa
Overeenkomsten opgenomen landbouwconcessies ('),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 595/97 (2), en met
name op artikel 8 ,
Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 3066/95 is
voorzien in de opening, voor de periode van 1 juli 1997
tot en met 30 juni 1998 , van de tariefcontingenten voor
rundvlees waarvoor een verlaagd recht geldt;

Overwegende dat op grond van de regels die zijn vastge
steld bij Verordening (EG) nr. 2512/96 tot vaststelling,
voor het jaar 1997, van de bepalingen voor de toepassing
van de tariefcontingenten voor rundvlees die bij Verorde
ning (EG) nr. 3066/95 van de Raad zijn vastgesteld voor
de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechi
sche Republiek, Slowakije, Bulgarije en Roemenië (3), bij
de Verordeningen (EG) nr. 149/97 (4), (EG) nr. 721 /97 (^
en (EG) nr. 1441 /97 (6) van de Commissie is bepaald in
welke mate gevolg kan worden gegeven aan de in januari,
april en juli 1997 ingediende invoercertificaataanvragen;
dat aldus bepaalde hoeveelheden rundvlees reeds zijn
toegekend voor invoer voor 1997; dat volgens Verorde
ning (EG) nr. 3066/95 deze hoeveelheden volledig moeten
worden verrekend in de in de bijlagen bij de genoemde
verordening voor 1997 vastgestelde hoeveelheden; dat het
dan ook dienstig is de in de bijlagen bij Verordening (EG)
nr. 3066/95 vastgestelde hoeveelheden voor de periode
van 1 juli 1997 tot en met 30 juni 1998 aan te passen en
de uitvoeringsbepalingen betreffende de betrokken
hoeveelheden vast te stellen ;

Overwegende dat het aan de Europa-Overeenkomsten
gehechte Protocol nr. 4 gewijzigd is; dat in het nieuwe
(')
O
(J)
(4)
(5)
"

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

328 van 30. 12. 1995, blz. 31 .
216 van 8 . 8 . 1997, blz. 1 .
345 van 31 . 12. 1996, blz. 26.
25 van 28 . 1 . 1997, blz. 22.
106 van 24. 4. 1997, blz. 20 .
196 van 24. 7. 1997, blz . 69 .

inzake het in het vrije verkeer brengen van ingevoerde
producten in deze verordening moeten worden opge
nomen en de betreffende bepalingen van Verordening
(EG) nr. 2512/96 moeten worden aangepast;
Overwegende dat met het oog op de controle op de nale
ving van deze voorwaarden de aanvraag moet worden
ingediend in de lidstaat waar de importeur in het BTW
register (belasting over de toegevoegde waarde) is inge
schreven;

Overwegende dat met het oog op een gelijkmatig verloop
van de invoer van de voor de periode van 1 juli 1997 tot
en met 30 juni 1998 vastgestelde hoeveelheden deze
hoeveelheden over verschillende periodes moeten worden
gespreid;

Overwegende dat moet worden voorgeschreven dat de
regeling wordt beheerd door middel van invoercertifica
ten; dat daartoe met name voorschriften moeten worden

vastgesteld betreffende de indiening van de aanvragen en
moet worden bepaald welke gegevens de aanvragen en de
certificaten moeten bevatten, waarbij in voorkomend geval
wordt afgeweken van sommige bepalingen van Verorde
ning (EEG) nr. 3719/88 van de Commissie van 16
november 1988 houdende gemeenschappelijke uitvoe
ringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en
voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (7), laatste

lijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1404/97 (8), en van
Verordening (EG) nr. 1445/95 van de Commissie van 26

juni 1995 houdende uitvoeringsbepalingen voor de
invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rund
vlees en tot intrekking van Verordening (EEG) nr.
2377/80 (9), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1572/97 (l0); dat bovendien moet worden bepaald dat de
certificaten pas na afloop van een bedenktijd worden afge
geven en dat op de aangevraagde hoeveelheden eventueel
een uniform verlagingspercentage wordt toegepast;
Overwegende dat, met het oog op een doeltreffend beheer
van de bedoelde regeling, moet worden bepaald dat de
zekerheid voor in het kader van de regeling afgegeven
invoercertificaten op 1 2 ecu per 1 00 kg wordt vastgesteld;
O PB L 331
(8) PB L 194
O PB L 143
( I0) PB L 211

van 2. 12.
van 23. 7.
van 27. 6.
van 5 . 8 .

1988, blz.
1997, blz .
1995, blz .
1997, blz.

1.
5.
35.
5.

L 272/24

| NL I

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

4 . 10 . 97

dat, vanwege het aan deze regeling inherente gevaar voor
speculatie in de sector rundvlees, nauwkeurig de voor
waarden moeten worden vastgesteld waarop de marktdeel
nemers van de bedoelde regeling gebruik kunnen maken;

— 33 % in de periode van 1 januari tot en met 31 maart

Overwegende dat is gebleken dat de importeurs aan de
bevoegde auoriteiten die de invoercertificaten hebben
afgegeven, niet altijd de hoeveelheid en de oorsprong van

4.
Indien in de loop van de contingentperiode voor de
in het vorige lid vermelde eerste of tweede periode certifi
caten worden aangevraagd voor hoeveelheden die in totaal
minder bedragen dan de beschikbare hoeveelheden,
worden de resterende hoeveelheden opgeteld bij de
beschikbare hoeveelheden voor de volgende periode .

het in het kader van de betrokken contingenten inge
voerde rundvlees meedelen; dat deze gegevens belangrijk

zijn voor de beoordeling van de marktsituatie; dat het
derhalve dienstig is een zekerheid in te voeren met
betrekking tot de naleving van de verplichting tot kennis
geving;

Overwegende dat deze verordening Verordening (EG) nr.
2512/96 en Verordening (EG) nr. 1441 /97 voor een deel
vervangt; dat die verordeningen bijgevolg moeten worden
gewijzigd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre

gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1 . Voor de periode van 1 juli 1997 tot en met 30 juni
1998 mogen in het kader van de bij Verordening (EG) nr.
3066/95 vastgestelde tariefcontingenten de volgende
hoeveelheden rundvlees, vers, gekoeld of bevroren, van de
GN-codes 0201 en 0202, worden ingevoerd:

— 12 827,6 ton vlees, van oorsprong uit Polen, eventueel
om te zetten in ten hoogste 5 994,2 ton verwerkte

producten van GN-code 1602 50 31 of 1602 50 39,
van oorsprong uit Polen; dit contingent heeft volg
nummer 09.4824;

— 8 732 ton vlees, van oorsprong uit Hongarije; dit
contingent heeft volgnummer 09.4707;
— 3 495 ton vlees, van oorsprong uit de Tsjechische

Republiek; dit contingent heeft volgnummer 09.4603;
— 2 020 ton vlees, van oorsprong uit Slowakije; dit
contingent heeft volgnummer 09.4603;
— 310 ton vlees, van oorsprong uit Bulgarije; dit contin
gent heeft volgnummer 09.4651 ;
— 2 043,6 ton vlees, van oorsprong uit Roemenië; dit
contingent heeft volgnummer 09.4753.
2. Voor de in lid 1 bedoelde contingenten worden de
ad-valoremrechten en de in het gemeenschappelijke

douanetarief vastgestelde specifieke bedragen van de
douanerechten met 80 % verlaagd.
3.

De in lid 1 bedoelde hoeveelheden worden als volgt

1998 ;

— 33 % in de periode van 1 april tot en met 30 juni
1998 .

Artikel 2

1.

Om van de invoercontingenten gebruik te kunnen

maken, moet aan de onderstaande voorwaarden worden
voldaan :

a) Degene die een invoercertificaat aanvraagt, moet een
natuurlijke of rechtspersoon zijn en moet bij de indie
ning van de aanvraag ten genoegen van de bevoegde
instanties van de betrokken lidstaat aantonen dat hij in
de

laatste

twaalf

maanden

minstens

eenmaal

een

commerciële activiteit heeft uitgeoefend in de rund
vleeshandel met derde landen; de aanvrager moet inge
schreven zijn in een nationaal BTW-register.
b) De certificaataanvraag mag slechts worden ingediend
in de lidstaat waar de aanvrager is ingeschreven .

c) Voor elke in artikel 1 , lid 1 , bedoelde groep producten
moet de certicaataanvraag betrekking hebben op ten
minste 1 5 ton (productgewicht), maar op niet meer dan
de beschikbare hoeveelheid .

Een groep producten bestaat uit de producten van
oorsprong uit één van de in artikel 1 , lid 1 , bedoelde
landen; een groep producten omvat ofwel producten
van de GN-codes 0201 en 0202, ofwel producten van
de GN-codes 1602 50 31 en 1602 50 39 .

d) Op de certificaataanvraag en het certificaat moet in vak
8 het land van oorsprong worden vermeld; het certifi
caat brengt de verplichting met zich om uit het aange
geven land in te voeren .

e) Op de certificaataanvraag en het certificaat moet in vak
20 ten minste één van de volgende vermeldingen
worden aangebracht:

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Reglamento (CE) n° 1939/97
Forordning (EF) nr. 1939/97
Verordnung (EG) Nr. 1939/97
Kavoviajj-óg ( EK) apiS. 1939/97
Regulation (EC) No 1939/97
Règlement (CE) n° 1939/97
Regolamento (CE) n . 1939/97
Verordening (EG) nr. 1939/97
Regulamento (CE) n? 1939/97
Asetus (EY) N:o 1939/97
Forordning (EG) nr 1939/97

over de contingentperiode gespreid:

2. In afwijking van artikel 5 van Verordening (EG) nr.
1445/95 worden op de certificaataanvraag en op het certi

— 34 % in de periode van 1 oktober tot en met 31

ficaat in vak 16 een of meer GN-codes van de in artikel 1 ,

december 1997;

lid 1 , bedoelde productgroepen vermeld.
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Artikel 3

1.

L 272/25

Protocol nr. 4 bij de Europa-Overeenkomsten afgegeven

Certificaataanvragen kunnen alleen worden inge

diend :

certificaat inzake goederenverkeer EUR.l , ofwel een door

de exporteur overeenkomstig de bepalingen van het
genoemde protocol opgestelde verklaring.

— van 6 tot en met 15 oktober 1997;

— van 2 tot en met 10 januari 1998 ;
— van 1 tot en met 10 april 1998 .

Artikel 6

Uiterlijk drie weken na de invoer van de in deze verorde

2. Wanneer een belanghebbende meer dan één
aanvraag voor een van de in artikel 1 , lid 1 , bedoelde

ning bedoelde producten stelt de importeur de bevoegde

productgroepen heeft ingediend, worden al zijn aanvragen
voor producten van die groep afgewezen .

instantie die het invoercertificaat heeft afgegeven, in
kennis van de hoeveelheid en de oorsprong van de inge
voerde producten. Deze instantie deelt deze gegevens aan

3 . De lidstaten delen de Commissie uiterlijk op de
vijfde werkdag na het einde van de periode voor de indie

Artikel 7

ning van de aanvragen gegevens mee over de in artikel 1 ,
lid 1 , bedoelde hoeveelheden . Deze mededeling bevat de
lijst van de aanvragers, de hoeveelheid, per GN-code, die
zij aanvragen, en het land van oorsprong van de produc
ten .

Alle mededelingen, ook die waarin wordt gemeld dat geen
aanvragen zijn ingediend, worden per telexbericht of per
fax toegezonden, waarbij, wanneer aanvragen zijn inge
diend, gebruik wordt gemaakt van het formulier naar het
model in de bijlage bij deze verordening.
4. De Commissie beslist in welke mate gevolg kan
worden gegeven aan de certificaataanvragen .

het begin van elke maand aan de Commissie mee .

1 . Op het ogenblik van de invoercertificaataanvraag
moet de importeur een zekerheid met betrekking tot het
invoercertificaat, van 12 ecu per 100 kilogram (productge
wicht) van de producten stellen, in afwijking van artikel 4
van Verordening (EG) nr. 1445/95, en een zekerheid van

1 ecu per 100 kg producten met betrekking tot de in
artikel 6 bedoelde kennisgeving.

2. De zekerheid voor de kennisgeving wordt vrijge
geven wanneer de bevoegde instantie binnen de in artikel
6 bedoelde termijn in kennis is gesteld van de hoeveel
heid waarop de kennisgeving betrekking heeft. Zoniet
wordt de zekerheid verbeurd .

Indien de hoeveelheden waarvoor certificaten zijn aange
vraagd, de beschikbare hoeveelheden overtreffen, stelt de
Commissie een uniform verlagingspercentage vast dat op
de aangevraagde hoeveelheden wordt toegepast.

Over het vrijgeven van deze zekerheid wordt op hetzelfde

5. De certificaten worden zo spoedig mogelijk afgege
ven, onder voorbehoud van aanvaarding van de aanvragen

Artikel 8

door de Commissie .

het certificaat.

Verordening (EG) nr. 2512/96 wordt als volgt gewijzigd:
1 . Artikel 1 , lid 3, vierde streepje, en artikel 3, lid 1 ,
vierde streepje, worden geschrapt.

Artikel 4

1 . Onverminderd het bepaalde in deze verordening zijn
de bepalingen van de Verordeningen (EEG) nr. 3719/88
en (EG) nr. 1445/95 van toepassing.
2. In afwijking van artikel 8, lid 4, van Verordening
(EEG) nr. 3719/ 88 wordt op invoer boven de in het
invoercertificaat aangegeven hoeveelheden het volle recht
van het gemeenschappelijk douanetarief geheven dat geldt
op de dag waarop die hoeveelheden in het vrije verkeer
worden gebracht.

3 . Invoercertificaten die op grond van deze verordening
worden afgegeven, zijn geldig gedurende 90 dagen na de
dag van afgifte . Geen enkel certificaat is evenwel na 30
juni 1998 geldig.
4. De afgegeven certificaten
Gemeenschap geldig.

ogenblik beslist als over de vrijgave van de zekerheid voor

zijn

in

de gehele

Artikel 5

Voor de producten kan van de in artikel 1 bedoelde
rechten gebruik worden gemaakt na overlegging van
ofwel een door het land van uitvoer overeenkomstig

2. Artikel 5 wordt vervangen door:
„Artikel 5

Voor de producten kan van de in artikel 1 bedoelde
rechten gebruik worden gemaakt na overlegging van

ofwel een door het land van uitvoer overeenkomstig
Protocol nr. 4 bij de Europa-Overeenkomsten afge
geven certificaat inzake goederenverkeer EUR.l , ofwel
een door de exporteur overeenkomstig de bepalingen
van het genoemde protocol opgestelde verklaring ".
Artikel 9

Verordening (EG) nr. 1441 /97 wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 1 , lid 2, wordt geschrapt.
Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publica
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1997.

L 272/26

I NL I

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 oktober 1997.
Voor de Commissie
Franz FÏSCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE

Telefax: (32-2) 296 60 27

Toepassing van Verordening (EG) nr. 1939/97

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, DG VI/D.2 — SECTOR RUNDVLEES
AANVRAAG VOOR INVOERCERTIFICATEN
Datum :

Periode :

Lidstaat:

Land van

Volg

Aanvrager

Hoeveelheid

oorsprong

nummer

(naam en adres)

(in ton)

Totaal

Lidstaat:

Telefax :
Tel .:

GN-code

L 272/28
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VERORDENING (EG) Nr. 1940/97 VAN DE COMMISSIE
van 3 oktober 1997

tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 1997 tot en met 30 juni 1998 , van de
uitvoeringsbepalingen voor een tariefcontingent voor niet voor de slacht
bestemde koeien en vaarzen van bepaalde bergrassen, van oorsprong uit bepaalde
derde landen, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2514/96
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3066/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende vaststelling, in verband met
de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen
van de Uruguay-ronde gesloten Overeenkomst inzake de
landbouw, van bepaalde concessies in de vorm van
communautaire tariefcontingenten voor bepaalde land

bouwproducten en van een autonome overgangsregeling
tot aanpassing van bepaalde in de Europa
overeenkomsten opgenomen landbouwconcessies ('), laat
stelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1 595/97 (2), en
met name op artikel 8 ,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1926/96 van de Raad van 7
oktober 1996 houdende vaststelling, in verband met de in
het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van

de Uruguay-ronde gesloten Overeenkomst inzake de land
bouw, van bepaalde concessies in de vorm van commu
nautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwpro
ducten en van een autonome overgangsregeling tot

aanpassing van bepaalde landbouwconcessies die zijn
opgenomen in de overeenkomsten met Estland, Letland
en Litouwen betreffende vrijhandel en met handel
verband houdende zaken (3), en met name op artikel 5,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 3066/95 is
voorzien in de opening, voor de periode van 1 juli 1997
tot en met 30 juni 1998 , van een tariefcontingent van
7 000 koeien en vaarzen van bepaalde bergrassen, van

oorsprong uit Hongarije, Polen, de Tsjechische Republiek,
Slowakije, Bulgarije, Roemenië, Litouwen, Letland en
Estland, waarvoor een douanerecht van 6 % ad valorem
geldt;

Overwegende dat, op grond van de regels die zijn vastge
steld bij Verordening (EG) nr. 2514/96 van de Commissie
van 23 december 1996 tot vaststelling, voor het jaar 1997,

van de uitvoeringsbepalingen voor een tariefcontingent
voor niet voor de slacht bestemde koeien en vaarzen van

bepaalde bergrassen, van oorsprong uit bepaalde derde
landen (4), bij Verordening (EG) nr. 247/97 van de
Commissie (*) is bepaald in welke mate gevolg kan
worden gegeven aan de op grond van Verordening (EG)
nr. 2514/96 ingediende aanvragen voor rechten op invoer;
dat de rechten op invoer voor alle beschikbare dieren met

het oog op invoer daarvan voor het jaar 1997 reeds zijn
(')
(2)
(■')
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

328
216
254
345

van
van
van
van

30. 12. 1995, blz. 31 .
8 . 8 . 1997, blz. 1 .
8 . 10. 1996, blz. 1 .
31 . 12. 1996, blz. 39.

5 PB L 41 van 12. 2. 1997, blz. 2.

toegekend; dat volgens Verordening (EG) nr. 3066/95 dit
aantal volledig moet worden verrekend in het in de
bijlagen bij genoemde verordening voor het jaar 1997
vastgestelde aantal dieren; dat het in de bijlagen bij Veror
dening (EG) nr. 3066/95 vermelde contingent voor de
periode van 1 juli 1997 tot en met 30 juni 1998 dus moet
worden aangepast en de uitvoeringsbepalingen voor deze
hoeveelheden moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat de ervaring heeft geleerd dat beperking
van de invoer tot speculatieve aanvragen voor invoer kan
leiden; dat het daarom, om ervoor te zorgen dat de voor
genomen maatregelen goed functioneren, het grootste
gedeelte van de beschikbare hoeveelheden dient te
worden gereserveerd voor zogenaamde traditionele impor
teurs van koeien en vaarzen van bepaalde bergrassen; dat
het echter, met het oog op enige flexibiliteit in de
handelsbetrekkingen in deze sector, dienstig is een tweede
gedeelte beschikbaar te stellen voor handelaren die
kunnen aantonen dat zij wel degelijk werkzaam zijn in de
sector en wier transacties met derde landen een bepaalde
omvang hebben; dat het in dit verband en met het oog op
een goed beheer, dienstig is te eisen, dat de betrokken
handelaren in de loop van het jaar 1996 ten minste 15
dieren hebben uitgevoerd; dat een partij van 15 dieren in
principe een normale lading is en de ervaring heeft
geleerd dat een transactie slechts als reëel en economisch
rendabel kan worden beschouwd als minstens één partij
wordt verkocht of aangekocht; dat het voor de controle op
deze criteria nodig is te bepalen dat de aanvragen van een
zelfde handelaar in één enkele lidstaat moeten worden

ingediend;
Overwegende dat, met het oog op de controle op de
inachtneming van deze criteria, de aanvraag moet worden
ingediend in de lidstaat waar de importeur in het BTW
register is ingeschreven;

Overwegende dat, om speculatie te voorkomen, dient te
worden bepaald dat handelaren die per 1 juli 1997 niet
meer in de sector rundvlees werkzaam zijn, niet voor het
contingent in aanmerking komen;

Overwegende dat moet worden voorgeschreven dat de
regeling wordt beheerd door middel van invoercertifica
ten; dat te dien einde met name voorschriften moeten

worden vastgesteld betreffende de indiening van de
aanvragen en moet worden bepaald welke gegevens de
aanvragen en de certificaten moeten bevatten, waarbij
eventueel wordt afgeweken van sommige bepalingen van
Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de Commissie van 16
november 1988 houdende gemeenschappelijke uitvoe
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ringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en

voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten ('), laatste
lijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1404/97 (2), en van
Verordening (EG) nr. 1445/95 van de Commissie van 26
juni 1995 houdende uitvoeringsbepalingen voor de
invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rund
vlees en tot intrekking van Verordening (EEG) nr.
2377/80 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
1 572/97 (4); dat bovendien moet worden bepaald dat de
certificaten pas na afloop van een bedenktijd worden afge
geven en dat op de aangevraagde hoeveelheden eventueel
een uniform verlagingspercentage wordt toegepast;
Overwegende dat is gebleken dat de importeurs de
bevoegde autoriteiten die de invoercertificaten hebben
afgegeven, niet altijd in kennis stellen van het aantal en
de oorsprong van de in het kader van het betrokken
contingent ingevoerde dieren; dat deze gegevens belang
rijk zijn voor de beoordeling van de marktsituatie; dat het
derhalve dienstig is een zekerheid in te voeren met
betrekking tot de naleving van deze verplichting tot
kennisgeving;
Overwegende dat in artikel 82 van Verordening (EEG) nr.
2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling
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van het communautair douanewetboek (*), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 82/97 (6), is bepaald dat
goederen die uit hoofde van hun bijzondere bestemming,
met een verlaagd recht in het vrije verkeer worden
gebracht, onder douanetoezicht blijven; dat moet worden
gecontroleerd of de ingevoerde dieren binnen een

bepaalde termijn niet worden geslacht; dat, met het oog
op deze verplichting, een zekerheid moet worden
verlangd;

Overwegende dat Protocol nr. 4 bij de Europa
overeenkomsten en Protocol nr. 3 bij de Overeenkomsten

over de vrijmaking van het handelsverkeer zijn gewijzigd;
dat in de nieuwe protocollen is bepaald dat het bewijs van
de oorsprong van in de Gemeenschap ingevoerde dieren
onder bepaalde voorwaarden kan worden geleverd door
middel van een verklaring van de exporteur of door de
overlegging van een certificaat EUR.l ; dat bijgevolg in
deze verordening nieuwe bepalingen moeten worden
opgenomen betreffende het in het vrije verkeer brengen
van ingevoerde dieren en de desbetreffende bepalingen in
Verordening (EG) nr. 2514/96 moeten aangepast;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.

Voor de periode van 1 juli 1997 tot en met 30 juni 1998 wordt het volgende tariefcontin

gent geopend voor dieren van oorsprong uit de in bijlage I genoemde derde landen :
Volgnummer

09.4563

Volume van

GN-codes

Omschrijving

het contingent
(aantal stuks)

ex 0102 90 05

Koeien en vaarzen, niet bestemd voor

4 500

ex 0102 90 29

de slacht, van de volgende bergrassen :
het grijze ras, het bruine ras, het gele
ras, het gevlekte Simentalerras en het
Pinzgauerras

C)

ex 0102 90 49
ex 0102 90 59
ex 0102 90 69

Douane
recht

6%
ad valorem

(') Taric-codes: zie bijlage II.

2.

Voor de toepassing van deze verordening worden

beschouwd als niet bestemd voor de slacht, de in lid 1

a) Het eerste gedeelte, gelijk aan 80 % , wordt verdeeld
over :

bedoelde dieren die niet worden geslacht binnen een

termijn van vier maanden , te rekenen vanaf de datum van
aanvaarding van de aangifte voor het vrije verkeer.
In naar behoren gestaafde gevallen van overmacht kunnen
evenwel afwijkingen worden toegestaan .
Artikel 2

1.

Het in artikel 1 , lid 1 , bedoelde contingent wordt in

twee gedeelten gesplitst: een gedeelte van 80 % , of 3 600
stuks, en een gedeelte van 20 % , of 900 stuks.
(') PB L 331 van 2. 12. 1988 , blz. 1 .
(2) PB L 194 van 23. 7. 1997, blz. 5.
(3) PB L 143 van 27. 6. 1995, blz. 35.

b) PB L 211 van 5. 8 . 1997, blz. 5.

— de importeurs uit de Gemeenschap in haar samen
stelling op 31 december 1994 die kunnen
aantonen dat zij van 1 juli 1993 tot en met 30 juni
1996 dieren hebben ingevoerd in het kader van de
invoercontingenten waarvoor de voorschriften zijn
vastgesteld in de in bijlage III opgesomde verorde
ningen, en
— de importeurs uit de nieuwe lidstaten die kunnen
aantonen dat zij in de lidstaat waar zij zijn geves
tigd, van 1 juli 1993 tot en met 31 december 1994
dieren van de in bijlage II vermelde GN-codes en
van GN-code 0102 90 79 hebben ingevoerd uit
(5) PB L 302 van 19 . 10 . 1992, blz. 1 .

b) PB L 17 van 21 . 1 . 1997, blz. 1 .
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landen die op 31 december 1994 voor hen als
derde landen moeten worden beschouwd, en van 1

januari 1995 tot en met 30 juni 1996 dieren
hebben ingevoerd in het kader van de invoercon
tingenten waarvoor de voorschriften zijn vastgesteld
in de onder b) van bijlage III bedoelde verordenin
gen .

b) Het tweede gedeelte, gelijk aan 20 % , is bestemd voor
importeurs die kunnen bewijzen dat zij in 1996
minstens

15 levende runderen van GN-code 0102

hebben ingevoerd uit derde landen .
De importeurs moeten in een nationaal BTW-register zijn
ingeschreven .
2. Op basis van de aanvragen voor rechten op invoer,
wordt het eerste gedeelte over de verschillende importeurs
verdeeld naar evenredigheid van de hoeveelheden dieren
in de zin van lid 1 , onder a), die zij van 1 juli 1993 tot en
met 30 juni 1996 hebben ingevoerd .
3 . Op basis van de aanvragen voor rechten op invoer,
wordt het tweede gedeelte verdeeld naar evenredigheid
van de door de in lid 1 , onder b), bedoelde importeurs
aangevraagde hoeveelheden .
De aanvraag tot invoer:

— moet betrekking hebben op ten minste 15 stuks, en
— mag niet worden ingediend voor meer dan 50 stuks .
Voor aanvragen die op een groter aantal dieren betrekking

2. Elke gegadigde mag slechts één enkele aanvraag
indienen, die slechts op één gedeelte van het contingent
betrekking mag hebben .

Wanneer een belanghebbende meer dan één aanvraag
indient, worden al zijn aanvragen afgewezen .

3 . Voor de toepassing van artikel 2, lid 1 , onder a),
dienen de handelaren uiterlijk op 10 oktober 1997 bij de
bevoegde instanties een aanvraag tot invoer in, vergezeld
van het in artikel 2, lid 4, bedoelde bewijs.
De lidstaten zenden de Commissie, na verificatie van de

ingediende documenten, uiterlijk op 21 oktober 1997 de
lijst van de handelaren die aan de voorwaarden voldoen,
met vermelding van met name hun naam en adres en,
voor elk van hen, het aantal dieren, dat zij in de in artikel
2, lid 2, bedoelde periode hebben ingevoerd.

4. Voor de toepassing van artikel 2, lid 1 , onder b),
dienen de handelaren uiterlijk op 10 oktober 1997 een
aanvraag tot invoer in, vergezeld van het in artikel 2, lid 4,
bedoelde bewijs.
De lidstaten zenden de Commissie, na verificatie van de

ingediende documenten, uiterlijk op 21 oktober 1997 de
lijst van de aanvragers met vermelding van de gevraagde
aantallen .

5. Alle mededelingen, ook de mededeling „nihil",
worden per telex of per fax gedaan ; daartoe worden,
indien wel aanvragen zijn ingediend, formulieren naar het
model in de bijlagen IV en V gebruikt.

hebben, wordt slechts het genoemde maximumaantal in
aanmerking genomen .

4.

Het bewijs van invoer wordt uitsluitend geleverd aan

de hand van het naar behoren door de douaneautoriteiten

geviseerd document waarmee de dieren in het vrije
verkeer zijn gebracht.
De lidstaten kunnen een naar behoren door de instantie

van afgifte gecertificeerde kopie van het bovenbedoelde
document aanvaarden als de aanvrager ten genoegen van

de bevoegde autoriteit kan bewijzen dat hij geen origineel
document kon krijgen .
Artikel 3

1.

Handelaren die op 1 juli 1997 niet meer actief
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Artikel 5

1 . De Commissie besluit in hoeverre aan de aanvragen
gevolg kan worden gegeven.
2. Voor de in artikel 4, lid 4, bedoelde aanvragen wordt,
indien de hoeveelheden waarvoor aanvragen zijn inge
diend de beschikbare hoeveelheden overschrijden, door
de Commissie een uniform percentage vastgesteld
waarmee de gevraagde hoeveelheden worden verminderd.

Indien toepassing van de in de eerste alinea bedoelde
verlaging ertoe leidt dat er minder dan 15 dieren per
aanvraag kunnen worden toegewezen, worden voor de
betrokken lidstaten bij loting telkens partijen van 1 5 stuks
toegewezen . Wanneer minder dan 15 dieren overblijven,
vormt dit aantal een partij .

waren in de rundvleessector, komen niet in aanmerking

voor de verdeling in het kader van artikel 2, lid 1 , onder

Artikel 6

a).

2.

Een onderneming die is ontstaan door fusie van

ondernemingen die elk rechten hebben krachtens artikel
2, lid 2 behoudt dezelfde rechten als de ondernemingen
waaruit zij is ontstaan .

1 . De toegewezen hoeveelheden mogen slechts tegen
overlegging van een invoercertificaat worden ingevoerd.
2. De invoercertificaataanvraag kan slechts worden
ingediend bij de bevoegde instantie van de lidstaat waar
de aanvrager in een nationaal BTW-register is ingeschre
ven .

Artikel 4

1 . Het recht op invoer mag slechts worden aangevraagd
in de lidstaat waar de aanvrager in een nationaal BTW
register is ingeschreven .

3 . Nadat de Commissie de toe te wijzen hoeveelheden
heeft meegedeeld, worden de op naam van de betrokken
handelaren gestelde invoercertificaten op hun verzoek zo
spoedig mogelijk afgegeven .
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4. De geldigheidsduur van de invoercertificaten wordt
vastgesteld op 90 dagen vanaf de datum van de daadwer
kelijke afgifte . De geldigheidsduur loopt echter in ieder
geval af op 30 juni 1998 .
5. De afgegeven certificaten zijn in de hele Gemeen
schap geldig.

6. Onverminderd de bepalingen van deze verordening
zijn de Verordeningen (EEG) nr. 3719/88 en (EG) nr.
1445/95 van toepassing.
Artikel 8 , lid 4, en artikel 14, lid 3 , tweede alinea, van

Verordening (EEG) nr. 3719/88 zijn evenwel niet van
toepassing.
Artikel 7

1 . Of de ingevoerde dieren in de vier maanden na de
datum waarop zij in het vrije verkeer zijn gebracht, niet
worden geslacht, wordt gecontroleerd overeenkomstig
artikel 82 van Verordening (EEG) nr. 2913/92.
2. Onverminderd Verordening (EEG) nr. 2913/92 moet
de importeur bij de bevoegde douaneautoriteiten een
zekerheid van 1 193 ecu per ton stellen om de nakoming
van de verplichting tot het aanhouden van de dieren te
garanderen .

L 272/31
Artikel 9

Uiterlijk drie weken na de invoer van de in deze verorde

ning bedoelde dieren stelt de importeur de bevoegde
instantie die het invoercertificaat heeft afgegeven, in
kennis van het aantal en de oorsprong van de ingevoerde
dieren. Deze instantie deelt de Commissie deze gegevens
bij het begin van elke maand mee .
Artikel 10

1 . Op het ogenblik van de invoercertificaataanvraag
moet de importeur een zekerheid van 25 ecu per dier
stellen voor het invoercertificaat, in afwijking van artikel 4
van Verordening (EG) nr. 1445/95, en een zekerheid van
2 ecu per dier voor de in artikel 9 van deze verordening
bedoelde kennisgeving.
2. De zekerheid voor de kennisgeving wordt vrijge
geven wanneer de bevoegde instantie binnen de in artikel
9 bedoelde termijn in kennis is gesteld van de vereiste
gegevens over de betrokken dieren . Zo niet, dan wordt de
zekerheid verbeurd.

Over het vrijgeven van deze zekerheid wordt beslist op
hetzelfde ogenblik als over de vrijgave van de zekerheid
voor het certificaat.

De zekerheid wordt onmiddellijk vrijgegeven wanneer de
betrokken douaneautoriteiten het bewijs wordt geleverd

Artikel 11

dat de dieren :

a) niet zijn geslacht binnen vier maanden na de datum
waarop zij in het vrije verkeer zijn gebracht, of
b) binnen die periode wegens overmacht of om gezond
heidsredenen zijn geslacht dan wel als gevolg van een
ziekte of een ongeval zijn gestorven.
Artikel 8

De dieren komen voor de toepassing van de in artikel 1
bedoelde rechten in aanmerking na overlegging van hetzij
een door het land van uitvoer overeenkomstig Protocol nr.
4 bij de Europa-overeenkomsten en Protocol nr. 3 bij de
Overeenkomsten over de vrijmaking van het handelsver
keer afgegeven certificaat inzake goederenverkeer EUR.l ,
hetzij een door de exporteur overeenkomstig de
genoemde protocollen opgestelde verklaring.

In de certificaataanvraag en het certificaat:

a) worden in vak 8 een of meer van de in bijlage I
genoemde landen vermeld; het certificaat brengt de
verplichting tot invoer uit de aangegeven landen met
zich ;

b) worden in vak 16 de in bijlage II genoemde GN-codes
vermeld;

c) wordt in vak 20 een van de volgende vermeldingen
aangebracht.
— Razas de montaña [Reglamento (CE) n° 1940/97]

— Bjergracer (forordning (EF) nr. 1940/97)
— Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1940/97)
— Ορεσίβιες φυλές [ Κανονισμός ( ΕΚ) αριθ. 1940/
971

—
—
—
—
—
—
—

Mountain breeds (Regulation (EC) No 1940/97)
Races de montagne [règlement (CE) n0 1940/97]
Razze di montagna [regolamento (CE) n. 1940/97]
Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1940/97)
Raças de montanha [Regulamento (CE) n? 1940/97]
Vuoristorotuja [Asetus (EY) N:o 1940/97]
Bergraser (förordning (EG) nr 1940 /97).

Artikel 12

Artikel 11 van Verordening (EG) nr. 2514/96 wordt
vervangen door:
„Artikel 11

De dieren komen voor de toepassing van de in artikel
1 bedoelde rechten in aanmerking na overlegging van
een door het land van uitvoer overeenkomstig
Protocol nr. 4 bij de Europa-overeenkomsten en
Protocol nr. 3 bij de Overeenkomsten over de vrijma
king van het handelsverkeer afgegeven certificaat
inzake goederenverkeer EUR.l , hetzij een door de
exporteur overeenkomstig genoemde protocollen
opgestelde verklaring.".
Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de derde dag

volgende op die van haar bekendmaking in het Publica
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1997.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 oktober 1997 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
Lijst van derde landen

— Hongarije,
— Polen,

— Tsjechische Republiek,
— Slowakije,
— Roemenië,

— Bulgarije,
— Litouwen,

— Letland,
— Estland .

BIJLAGE II
Taric-codes

GN-code

Taric-code

ex 0102 90 05

0102 90 05*20

ex 0102 90 29

0102 90 29*20

ex 0102 90 49

0102 90 49*20

ex 0102 90 59

010290 59*11

* 40

* 40

* 40

* 19
* 31

* 39

ex 0102 90 69

010290 69*10
* 30

BIJLAGE III
In artikel 2, lid 1 , bedoelde verordeningen

a) Verordeningen van de Raad:

(EEG) nr. 1918/93 (PB L 174 van 17. 7. 1993, blz. 3)
(EEG) nr. 1919/93 (PB L 174 van 17. 7. 1993, blz. 10)

b) Verordening:
— van de Raad:

— van de Commissie:

(EG)
(EG)
(EG)
(EG)

nr.
nr.
nr.
nr.

1800/94 (PB L 184 van
1485/95 (PB L 145 van
2483/95 (PB L 256 van
207/96 (PB L 27 van 3.

23. 7. 1994, blz. 20)
29. 6. 1995, blz. 52)
26. 10. 1995, blz. 13)
2. 1996, blz. 9)
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BIJLAGE IV

Fax (32-2) 296 60 27/295 36 13

Toepassing van artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1940/97

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

DG VI.D.2 — SECTOR RUNDVLEES

INVOERRECHTENAANVRAAG

Datum :

Periode :

Lidstaat:

Volgnummer

Aanvrager (naam en adres)

Totaal

Lidstaat: Fax
Tel .

Ingevoerde hoeveelheid (aantal stuks)
1.7. 1993-30.6. 1996

4. 10. 97

4. 10. 97
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BIJLAGE V

Fax: (32-2) 296 60 27/295 36 13

Toepassing van artikel 4, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1940/97

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

DG VI.D.2 — SECTOR RUNDVLEES

INVOERRECHTENAANVRAAG

Datum :

Periode :

Lidstaat:

Volgnummer

Hoeveelheid (aantal stuks)

Aanvrager (naam en adres)

Totaal

Lidstaat: Fax
Tel .

L 272/35
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VERORDENING (EG) Nr. 1941 /97 VAN DE COMMISSIE
van 3 oktober 1997

inzake de levering van zuivelproducten als voedselhulp
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

dat de inschrijvers twee laadhavens mogen aangeven, die
eventueel niet in hetzelfde havengebied hoeven te liggen,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad van
27 juni 1996 betreffende het voedselhulpbeleid en het
beheer van de voedselhulp en van de specifieke acties ter
ondersteuning van de voedselzekerheid ('), en met name
op artikel 24, lid 1 , onder b),

Overwegende dat bij deze verordening de lijst van de voor
voedselhulp in aanmerking komende landen en organisa
ties en de algemene criteria voor het vervoer van de voed
selhulp na het fob-stadium zijn vastgesteld;

Overwegende dat de Commissie, ingevolge een aantal
besluiten met betrekking tot de verlening van voedsel
hulp, aan bepaalde begunstigden melkpoeder heeft toege
wezen ;

Overwegende dat dit product moet worden geleverd over
eenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG)
nr. 2200/87 van de Commissie van 8 juli 1987 tot vast

stelling van algemene voorschriften voor de beschikbaar
stelling in de Gemeenschap van producten voor levering
als communautaire voedselhulp (2), gewijzigd bij Verorde
ning (EEG) nr. 790/91 (3); dat met name de leveringster
mijnen en -voorwaarden en de procedure die moet
worden gevolgd om de aan de levering verbonden kosten

te bepalen, dienen te worden vastgesteld;
Overwegende dat, voor een bepaalde partij, gezien de
talrijke leveringsbestemmingen, dient te worden bepaald

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

In het kader van de communautaire voedselhulp worden
in de Gemeenschap zuivelproducten beschikbaar gesteld
voor levering aan de in de bijlage vermelde begunstigden
met inachtneming van Verordening (EEG) nr. 2200/87 en
de in de bijlage vermelde voorwaarden . De levering wordt
toegewezen via aanbesteding.
Voor partij A mogen, in afwijking van artikel 7, lid 3,
onder d), van Verordening (EEG) nr. 2200/87, in de
offerte twee laadhavens worden aangegeven , die niet
noodzakelijkerwijze in hetzelfde havengebied hoeven te
liggen .
De opdrachtnemer wordt geacht kennis te hebben
genomen van alle geldende algemene en bijzondere voor
waarden . Elk ander in zijn offerte gemaakte beding of
voorbehoud is nietig.
Artikel 2

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

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 oktober 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(') PB L 166 van 5. 7. 1996, blz. 1 .
(2) PB L 204 van 25. 7. 1987, blz. 1 .

3 PB L 81 van 28 . 3 . 1991 , blz. 108 .
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BIJLAGE

PARTIJ A

1 . Maatregel nr.('): 24/97 (Al ); 25/97 (A2); 26/97 (A3); 27/97 (A4)
2. Programma: 1997

3. Begunstigde (2): World Food Programme (WFP), via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Roma [tel.: (39-6)
6513 2988 ; telefax: 6513 2844/3; telex: 626675 WFP 11

4. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wijzen
5. Plaats of land van bestemming: Al : Zambia; A2: Bolivia; A3: Guatemala; A4: Malawi

6. Beschikbaar te stellen product: gevitamineerde magere-melkpoeder

7. Kenmerken en kwaliteit van het product (3) (5): zie PB C 114 van 29. 4. 1991 , blz. 1 [I.B.l ]
8 . Totale hoeveelheid (ton): 1 000

9. Aantal partijen: 1 in 4 delen (Al : 37 ton; A2: 254 ton; A3: 669 ton; A4: 40 ton)
10. Verpakking en opschriften (6): zie PB C 267 van 13. 9. 1996, blz. 1 (6.3 A en B.2) en PB C 1 14 van 29.
4. 1991 , blz. 1 (I.B.3)

Voor de opschriften te gebruiken taal: Al + A4: Engels; A2 4- A3: Spaans
11 . Wijze van beschikbaarstelling van het product:

De vervaardiging van de magere-melkpoeder en de bijvoeging van vitaminen moeten worden uitgevoerd
na de toekenning van de levering
1 2. Leveringsconditie: franco laadhaven f7)
13 . Laadhaven : —

14. Door de begunstigde opgegeven loshaven : —
15 . Loshaven : —

16. Adres van de opslagplaats en eventueel loshaven : —
17. Periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 17. 11 — 7. 12. 1997
18 . Uiterste datum voor de levering : —

19. Procedure voor het vaststellen van de leveringskosten: inschrijving
20 . Datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes: 20 . 10 . 1997 [ 12.00
uur (plaatselijke tijd Brussel)]

21 . Bij tweede inschrijving:
a) uiterste datum voor de indiening van de offertes: 3 . 1 1 . 1997 [ 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel)]
b) periode van beschikbaarstelling in de laadhaven : 1 . — 21 . 12. 1997
c) uiterste datum voor de levering: —
22. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 20 ecu/ton

23. Bedrag van de leveringszekerheid: 10 % van het bedrag van de offerte uitgedrukt in ecu
24. Adres voor de indiening van de offertes en de inschrijvingszekerheden ('): Afdeling Voedselhulp,
ter attentie van de heer T. Vestergaard, gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B-1049 Brussel
(Alleen op nummer: telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04)
25. Op verzoek van de leverancier toepasselijke restitutie (4): restitutie toepasselijk op 26. 9. 1997, vast
gesteld bij Verordening (EG) nr. 1678/97 van de Commissie (PB L 238 van 29. 8. 1997, blz. 3)

L 272/37

L 272/38

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Voetnoten

(') Het nummer van de maatregel dient in iedere briefwisseling te worden aangehaald.

(2) Degene aan wie is gegund neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstigde om na te gaan
welke documenten voor verzending zijn vereist.

(-1) Degene aan wie is gegund bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin
wordt verklaard dat voor het te leveren product de in de betrokken lidstaat geldende stralingsnormen niet
zijn overschreden. Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 en aan jodium
131 worden vermeld .

(4) Verordening (EEG) nr. 2330/87 van de Commissie (PB L 210 van 1 . 8 . 1987, blz. 56), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2226/89 (PB L 214 van 25. 7. 1989, blz. 10), is van toepassing voor de restitutie
bij uitvoer. De in artikel 2 van voornoemde verordening bedoelde datum is de datum die is vermeld in
punt 25 van deze bijlage.

Het bedrag van de restitutie wordt in nationale valuta omgerekend met de landbouwomrekeningskoers die
van toepassing is op de dag waarop de douaneformaliteiten voor uitvoer worden vervuld. Het bepaalde in
de artikelen 13 tot en met 17 van Verordening ( EEG) nr. 1068/93 van de Commissie (PB L 108 van 1 . 5.
1993, blz. 106), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1482/96 (PB L 188 van 27. 7. 1996, blz. 22),
is niet van toepassing op dit bedrag.

(s) Degene aan wie is gegund, legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering een
gezondheidscertificaat voor.
(*) In afwijking van PB C 114 van 29. 4. 1991 wordt de tekst van punt I.B.3.c) als volgt gelezen : „de vermel
ding „Europese Gemeenschap"".

O In afwijking van artikel 7, lid 3, onder d), van Verordening (EEG) nr. 2200/87 mogen in de offerte twee
laadhavens worden aangegeven, die niet noodzakelijkerwijs in hetzelfde havengebied hoeven te liggen.
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VERORDENING (EG) Nr. 1942/97 VAN DE COMMISSIE
van 3 oktober 1997

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

de periodes die in de bijlage bij die verordening zijn

GEMEENSCHAPPEN ,

vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

landen vaststelt;

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.
23 75/96 (2), en met name op artikel 4, lid 1 ,

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
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de

Artikel 1

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,

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

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

Artikel 2

aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en

dening.

Deze verordening treedt in werking op 4 oktober 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel , 3 oktober 1997 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
O
H

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

337 van 24. 12. 1994, blz. 66.
325 van 14. 12. 1996, blz. 5.
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 3 oktober 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 40

0709 90 79

0805 30 30

0806 10 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

052

92,8

999

92,8

052

74,3

999

74,3

388

51,6

524

54,7

528

56,7

999

54,3

052

101,4

064

59,9

400

193,7

999

118,3

060

47,4

064

43,8

091

48,2

388

78,7

400

064

56,4
81,2
59,8
127,6
67,9
99,7
84,9

400

77,2

999

87,3

404

528
800
999

0808 20 57

Forfaitaire
invoerwaarde

052

(') Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening ( EG) nr. 68/96 van de Commissie (PB L 14 van 19 . 1 . 1996, blz.
6). De code „999" staat voor „andere oorsprong".
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VERORDENING (EG) Nr. 1943/97 VAN DE COMMISSIE
van 3 oktober 1997

tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor
bepaalde producten uit de sector suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Overwegende dat toepassing van de in Verordening (EG)
nr. 1423/95 bedoelde voorschriften en bepalingen op de

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

gegevens waarover de Commissie thans beschikt, ertoe

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke orde
ning der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EG) nr. 1 599 /96 (2),

dening,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1423 /95 van de
Commissie van 23 juni 1995 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen voor de invoer van producten uit
de sector suiker, andere dan melasse (3), laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EG) nr. 1 143 /97 (4), en met name

op artikel 1 , lid 2, tweede alinea, en artikel 3 , lid 1 ,
Overwegende dat de representatieve prijzen en de aanvul

leidt de momenteel geldende bedragen te wijzigen en
vast te stellen zoals vermeld in de bijlage bij deze veror

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De representatieve prijzen en de aanvullende invoer
rechten voor de in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1423/95 bedoelde producten worden vastgesteld zoals
aangegeven in de bijlage.

lende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en

bepaalde stropen zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr.
1222/97 van de Commissie (■5), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1920/97 (é);

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 4 oktober 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel , 3 oktober 1997 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
O
O
(4)
O

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

177
206
141
165
173

van
van
van
van
van

1 . 7. 1981 , blz. 4.
16. 8 . 1996, blz. 43 .
24. 6. 1995, blz. 16.
24. 6. 1997, blz. 11 .
1 . 7. 1997, blz. 3.

6 PB L 270 van 2. 10 . 1997, blz . 17.
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BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 3 oktober 1997 tot wijziging van de representatieve
prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor witte suiker, ruwe suiker en
producten van GN-code 1702 90 99
(in ecu)

GN-code

1701 11 10 (')
1701 11 90 (')
1701 12 10 (')
1701 12 90 (')
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 f)

Aanvullend recht

Representatieve prijs
per 100 kg netto
van het betrokken product

per 1 00 kg netto
van het betrokken product

25,18

3,73

25,18

8,94

25,18

3,60

25,18

8,51

26,66
26,66
26,66

11,90

0,27

0,38

7,38
7,38

(') Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 431 /68 van de
Raad (PB L 89 van 10 . 4. 1968, blz. 3).

(2) Vaststelling voor de standaardkwaliteit als gedefinieerd in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 793/72 van de Raad (PB L 94
van 21 . 4. 1972, blz. 1 ).
0) Vaststelling per procent sacharose .
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VERORDENING (EG) Nr. 1944/97 VAN DE COMMISSIE
van 3 oktober 1997

tot vaststelling van de specifieke landbouwomrekeningskoers voor de vergoeding
van de opslagkosten in de suikersector voor de maand september 1997
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van
30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector suiker ('), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1 599/96 (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van

landbouwomrekeningskoersen in de maand van opslag;
dat deze specifieke landbouwomrekeningskoers elke
maand voor de voorafgaande maand moet worden vastge
steld;

Overwegende dat de specifieke landbouwomrekenings
koers waarmee de vergoeding van de opslagkosten in de
onderscheiden nationale valuta's moet worden omgere
kend, op grond van bovengenoemde bepalingen voor
de september 1997 wordt vastgesteld zoals aangegeven in
de bijlage,

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),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1713/93 van de
Commissie van 30 juni 1993 tot vaststelling van bijzon
dere voorschriften voor de toepassing van de landbouw
omrekeningskoers in de suikersector O, laatstelijk gewij
zigd bij Verordening (EG) nr. 59/97 (6), en met name op
artikel 1 , lid 3 ,

Overwegende dat artikel 1 , lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 1713/93 bepaalt dat de in artikel 8 van Verordening
(EEG) nr. 1785/81 bedoelde vergoeding van de opslag
kosten in nationale valuta wordt omgerekend aan de hand

van een specifieke landbouwomrekeningskoers die gelijk
is aan het pro rata temporis berekende gemiddelde van de

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De specifieke landbouwomrekeningskoers voor de omre
kening van de in artikel 8 van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 bedoelde vergoeding van de opslagkosten in

de nationale valuta's wordt voor de maand september
1997 vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage .
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 4 oktober 1997.

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 oktober 1997 .
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(')
(2)
O
H

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

177 van 1 . 7. 1981 , blz. 4.
206 van 16. 8 . 1996, blz. 43.
387 van 31 . 12. 1992, blz. 1 .
22 van 31 . 1 . 1995, blz. 1 .

j5) PB L 159 van 1 . 7. 1993, blz. 94.
h) PB L 14 van 17. 1 . 1997, blz. 25.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 3 oktober 1997 tot vaststelling van de specifieke
landbouwomrekeningskoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de suikersector
voor de maand september 1997
Landbouwomrekeningskoers
1 ecu =

40,9321

Belgische frank en Luxemburgse frank

7,54917

Deense kroon

1,98243

Duitse mark

312,011

Griekse drachme

167,153
6,68769
0,759189

Spaanse peseta

1 973,93
2,23273
13,9485
200,321

Franse frank

Iers pond
Italiaanse lire

Nederlandse gulden
Oostenrijkse schilling
Portugese escudo

6,02811
8,88562

Finse mark

0,695735

Pond sterling

Zweedse kroon
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II

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

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD

van 22 september 1997
inzake de goedkeuring namens de Gemeenschap van de wijziging van het
Verdrag inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van

gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan (Verdrag van Basel) als
vastgelegd in Besluit III/ 1 van de Conferentie der partijen
(97/640/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

31 december 1997 geleidelijk moest worden beëindigd en
met ingang van die datum moest worden verboden ;

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

Overwegende dat, als resultaat van die onderhandelingen,
de Conferentie der partijen op 22 september 1995 Besluit
III/ 1 heeft aangenomen, waarbij aan de preambule een
nieuw punt 7 bis, en een nieuw artikel 4 A en een nieuwe
bijlage VII aan het Verdrag worden toegevoegd; dat
Besluit III/ l beoogt de uitvoer van voor definitieve verwij
dering bestemde gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van in
bijlage VII vermelde partijen naar daarin niet genoemde
landen onmiddellijk te verbieden en de uitvoer van voor
terugwinning bestemde gevaarlijke afvalstoffen afkomstig
van in bijlage VII vermelde partijen naar daarin niet
genoemde landen geleidelijk te beëindigen tot
31 december 1997 en met ingang van die datum te

artikel 228 , lid 2, eerste zin, en lid 3, eerste alinea,
Gezien het voorstel van de Commissie ('),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Overwegende dat de Gemeenschap bij Besluit 93/98/
EEG (3) het Verdrag inzake de beheersing van de grens
overschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen
en de verwijdering ervan, algemeen bekend als het
Verdrag van Basel, heeft goedgekeurd en op 7 mei 1994
volwaardig partij bij het Verdrag is geworden;
Overwegende dat de Commissie ingevolge een besluit van
de Raad van 22 juni 1995, namens de Gemeenschap in

overleg met de vertegenwoordigers van de lidstaten heeft
deelgenomen aan de onderhandelingen in het kader van
de derde vergadering van de Conferentie der partijen bij
het Verdrag van Basel, met het oog op de wijziging van
het Verdrag overeenkomstig Besluit 11/ 12 van de Confe
rentie der partijen; dat volgens dit besluit de uitvoer van
voor definitieve verwijdering bestemde gevaarlijke afval
stoffen uit OESO-landen naar niet-OESO-landen onmid

dellijk moest worden verboden en dat de uitvoer van voor

terugwinning bestemde

gevaarlijke

(■) PB C 197 van 27. 6. 1997, blz. 12.

afvalstoffen

tot

verbieden ;

Overwegende dat de communautaire wetgeving inzake de
overbrenging van afvalstoffen gewijzigd is overeenkomstig
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 Gemeen
schap (4);

Overwegende dat overeenkomstig artikel 17 van het
Verdrag de wijziging van het Verdrag van Basel open staat
voor bekrachtiging, goedkeuring, formele bevestiging of
aanvaarding; dat de wijziging in werking zal treden tussen
de partijen die deze aanvaard hebben, op de 90e dag na
ontvangst door de depositaris van de akten van bekrach
tiging, goedkeuring, formele bevestiging of aanvaarding
van ten minste drie vierde van de partijen die de wijziging
hebben aanvaard,

(2) Advies uitgebracht op 16 september 1997 (nog niet versche
nen in het Publicatieblad).

(3) PB L 39 van 16. 2. 1993, blz. 1 .

(4) PB L 22 van 24. 1 . 1997, blz. 14.
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ring neer te leggen bij de secretaris-generaal van de Ver
enigde Naties, als bepaald in artikel 17 van het Verdrag.
Artikel 1

De wijziging van het Verdrag inzake de beheersing van de
grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afval

Artikel 3

stoffen en de verwijdering daarvan, als vastgelegd in
Besluit III/ 1 , dat door de Conferentie der partijen op
22 december 1995 is aangenomen, wordt hierbij namens
de Gemeenschap goedgekeurd.

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad

De tekst van de wijziging wordt bij dit besluit gevoegd.

Gedaan te Brussel, 22 september 1997.

van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 2

Voor de Raad

De voorzitter van de Raad wordt hierbij gemachtigd de
persoon (personen) aan te wijzen die namens de
Gemeenschap gemachtigd is (zijn) de akte van goedkeu

De Voorzitter
F. BODEN

BIJLAGE

WIJZIGING OP HET VERDRAG VAN BASEL INZAKE DE BEHEERSING VAN DE GRENS
OVERSCHRIJDENDE OVERBRENGING VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN EN DE
VERWIJDERING ERVAN
Aan de preambule toe te voegen punt 7 bis

Erkennende dat bij de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen, in het bijzonder naar
ontwikkelingslanden, het risico groot is dat er geen sprake is van milieuhygiënisch verantwoord beheer van
gevaarlijke afvalstoffen volgens de vereisten van dit Verdrag.
Nieuw artikel 4 A

1 . Iedere in bijlage VII genoemde partij verbiedt de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afval
stoffen naar andere staten dan de in bijlage VII genoemde, wanneer deze zijn bestemd om te worden
verwijderd volgens handelingen als bedoeld in bijlage IV A.
2. Iedere in bijlage VII genoemde partij beëindigt tot 31 december 1997 geleidelijk de grensoverschrijdende
overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 1 , eerste lid, onder i) a), van het Verdrag
naar andere staten dan de in bijlage VII genoemde, wanneer deze zijn bestemd om te worden verwijderd
volgens handelingen als bedoeld in bijlage IV B, en verbiedt deze met ingang van die datum. Een derge
lijke grensoverschrijdende overbrenging wordt slechts verboden, wanneer de desbetreffende afvalstoffen in
het Verdrag als gevaarlijk worden aangemerkt.
Nieuwe bijlage VII

Partijen en andere staten die lid zijn van de OESO, de EG en Liechtenstein.
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BESLUIT VAN DE RAAD

van 22 september 1997

tot benoeming van een lid van het Economisch en Sociaal Comité

(97/641 /EG, Euratom)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op
artikel 195,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,
inzonderheid op artikel 167,

Gelet op Besluit 94/660/EG, Euratom van de Raad van 26 september 1994 tot benoeming
van de leden van het Economisch en Sociaal Comité voor de periode tot en met 20
september 1998 ('),

Overwegende dat in genoemd comité een vacature is ontstaan wegens het aftreden van de
heer Jens-Peter Petersen, waarvan de Raad op 15 mei 1997 in kennis is gesteld,
Gezien de door de Duitse Regering op 16 juni 1997 ingediende voordrachten,
Na het advies van de Europese Commissie te hebben ingewonnen,
BESLUIT:

Enig artikel
De heer Rainer Franz wordt benoemd tot lid van het Economisch en Sociaal Comité, ter

vervanging van de heer Jens-Peter Petersen voor de verdere duur van diens ambtstermijn,
dat wil zeggen tot en met 20 september 1998 .
Gedaan te Brussel, 22 september 1997.
Voor de Raad
De Voorzitter
F. BODEN

(') PB L 257 van 5. 10. 1994, blz. 20.

L 272/47

L 272/48

| NL |

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

BESLUIT VAN DE RAAD

van 22 september 1997

houdende benoeming van een lid van het Economisch en Sociaal Comité
(97/642/ EG, Euratom)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op
artikel 194,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,
inzonderheid op artikel 166,
Gelet op Besluit 94/660/EG, Euratom van de Raad van 26 september 1994 tot benoeming
van de leden van het Economisch en Sociaal Comité voor de periode tot en met 20
september 1998 ('),

Overwegende dat in genoemd comité een vacature is ontstaan wegens het overlijden van
de heer José Luis Mayayo Bello, waarvan de Raad op 28 januari 1997 in kennis is gesteld,
Gezien de door de Spaanse regering ingediende voordrachten,
Na het advies van de Europese Commissie te hebben ingewonnen,
BESLUIT:

Enig artikel

De heer D. Pedro Barato Triguero wordt benoemd tot lid van het Economisch en Sociaal
Comité, ter vervanging van de heer José Luis Mayayo Bello voor de verdere duur van
diens ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 20 september 1998 .
Gedaan te Brussel, 22 september 1997.
Voor de Raad
De Voorzitter
F. BODEN

(') PB L 257 van 5. 10. 1994, blz. 20.

4. 10 . 97

4. 10. 97

| NL I

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

BESLUIT VAN DE RAAD

van 27 september 1997

houdende benoeming van een lid van het Economisch en Sociaal Comité
(97/643/EG, Euratom)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op
artikel 194,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,
inzonderheid op artikel 165,
Gelet op Besluit 94/660/EG, Euratom van de Raad van 26 september 1994 tot benoeming
van de leden van het Economisch en Sociaal Comité voor de periode tot en met 20
september 1998 ('),

Overwegende dat in genoemd comité een vacature is ontstaan wegens der aftreden van de
heer Leopold Maurer, waarvan de Raad op 21 april 1997 in kennis is gesteld,
Gezien de door de Oostenrijkse regering ingediende voordrachten,
Na het advies van de Europese Commissie te hebben ingewonnen,
BESLUIT:

Enig artikel
De heer Michael Reiterer wordt benoemd tot lid van het Economisch en Sociaal Comité ,

ter vervanging van de heer Leopold Maurer voor de verdere duur van diens ambtstermijn,
dat wil zeggen tot en met 20 september 1998 .
Gedaan te Brussel, 27 september 1997.
Voor de Raad
De Voorzitter
F. BODEN

(') PB L 257 van 5. 10 . 1994, blz. 20.
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COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 3 september 1997

houdende aanvaarding van de door twee Poolse exporteurs aangeboden
verbintenissen in verband met de antidumpingprocedure betreffende de invoer
van ruw, niet-gelegeerd zink van oorsprong uit Polen en Rusland
(97/644/EG)

(4)

De Poolse exporteurs hebben zich onder meer
ertoe verbonden hun exportprijzen vast te stellen
op een niveau dat voldoende hoog is om de bij het
onderzoek
vastgestelde
schadeveroorzakende
dumping weg te nemen .

(5)

december 1995 betreffende beschermende maatregelen

De verbintenissen bevatten bovendien uitgebreide
en gedetailleerde bepalingen betreffende het

tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn

toezicht. Voorts hebben deze ondernemingen zich

van de Europese Gemeenschap ('), gewijzigd bij Verorde
ning (EG) nr. 2331 /96 (2), inzonderheid op de artikelen 8

ertoe verbonden geen directe of indirecte compen
serende regelingen te treffen met hun afnemers.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

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

en 23 ,

(6)

Gezien het bovenstaande worden de door deze twee
Poolse exporteurs aangeboden verbintenissen
aanvaardbaar geacht en dient het onderzoek ten
aanzien van de betrokken exporteurs derhalve te
worden beëindigd.

(7)

De twee Poolse exporteurs werden in kennis
gesteld van de belangrijkste feiten en overwegingen
op basis waarvan de instelling van definitieve anti
dumpingmaatregelen werd aanbevolen en werden
in de gelegenheid gesteld commentaar te geven op
alle aspecten van het onderzoek. Mocht een verbin
tenis worden ingetrokken of mocht de Commissie

Na raadpleging van het Raadgevend Comité,
Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Commissie heeft bij Verordening (EG) nr.
593/97 (3) voor een periode van zes maanden een
voorlopig antidumpingrecht ingesteld op de invoer
van ruw, niet-gelegeerd zink van oorsprong uit
Polen en Rusland .

(2)

Na in kennis te zijn gesteld van de belangrijkste
feiten en overwegingen op grond waarvan de
Commissie de voorlopige maatregelen had inge
steld, hebben de twee Poolse exporteurs die hun
medewerking verleenden aan het onderzoek diverse

redenen hebben om aan te nemen dat een verbin

tenis niet wordt nagekomen, dan kan overeenkom

stig artikel 7 en artikel 8, lid 10, van Verordening
(EG) nr. 384/96 een voorlopig recht worden inge

opmerkingen gemaakt. Tijdens het daaropvolgende
onderzoek werd vastgesteld dat definitieve anti
dumpingmaatregelen op de invoer uit beide landen
noodzakelijk waren om de nadelige gevolgen van
de dumping weg te nemen . De bevindingen en

steld . Indien aan de voorwaarden van artikel 8 , lid

9, van de genoemde verordening is voldaan, zal
bovendien een definitief antidumpingrecht worden
opgelegd .

conclusies betreffende alle aspecten van deze

onderzoeken zijn in Verordening (EG) nr. 1931 /97
van de Raad (4) neergelegd .

(3)

Op 19 juni 1997 werden door de twee Poolse
exporteurs verbintenissen aangeboden in verband
met hun exportprijzen bij uitvoer naar de
Gemeenschap.

(')
(2)
(-1)
(4)

PB
PB
PB
Zie

L 56 van 6. 3. 1996, blz. 1 .
L 317 van 6. 12. 1996, blz. 1 .
L 89 van 4. 4. 1997, blz. 6.
bladzijde 1 van dit Publicatieblad.

(8)

Het Raadgevend Comité, dat over de aanvaarding
van de aangeboden verbintenissen werd geraad
pleegd, heeft hiertegen enige bezwaren naar voren
gebracht. De Commissie heeft de Raad overeen
komstig artikel 8 , lid 5, van Verordening (EG) nr.
384/96 een verslag van het overleg, vergezeld van
een voorstel tot aanvaarding van de verbintenissen ,
doen toekomen . Aangezien de Raad niet binnen
een maand een andersluidende beslissing heeft
genomen, wordt het onderhavige besluit geacht te
zijn aanvaard.
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De bedrijfstak van de Gemeenschap werd in kennis
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in verband met de antidumpingprocedure betreffende de
invoer van ruw, niet-gelegeerd zink, vallende onder de

gesteld van de belangrijkste feiten en overwegingen
op basis waarvan de Commissie voornemens was de

GN-codes 7901 11 00, 7901 12 10 en 7901 12 30 , van

verbintenissen te aanvaarden en heeft hiertegen

oorsprong uit Rusland en Polen, worden aanvaard.

geen bezwaar gemaakt,

Deze aanvaarding wordt van kracht op de datum van
inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1931 /97.
Artikel 2

BESLUIT:

Het onderzoek in het kader van de in artikel 1 bedoelde

Artikel 1

De verbintenissen aangeboden door:

a) Kombinat Gorniczco-Hutniczy Bosleslaw, Bukowno
(Polen); en

b) Huta Cynku „Miasteczko Slaskie", Miasteczko Slaskie
(Polen),

antidumpingprocedure wordt hierbij beëindigd voor de
twee in dat artikel genoemde ondernemingen .
Gedaan te Brussel, 3 september 1997.
Voor de Commissie
Leon BRITTAN

Vice- Voorzitter
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BESLUIT VAN DE COMMISSIE

inzake

de

van 24 september 1997
Gemengde Commissie voor de harmonisatie
arbeidsvoorwaarden in de ijzer- en staalindustrie

van

de

(97/645/ EGKS)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal,

Overwegende dat, ter uitvoering van de resolutie van het
Raadgevend Comité van 20 december 1954, door de Hoge
Autoriteit een Gemengde Commissie voor de harmoni
satie van de arbeidsvoorwaarden in de ijzer- en staalindus
trie werd opgericht;
Overwegende dat het passend is dat ten behoeve van haar
activiteiten officieel algemene regels worden opgesteld;

Artikel 2

1 . De gemengde commissie is samengesteld uit
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de
ijzer- en staalindustrie. De leden worden door de
Commissie benoemd op basis van voorstellen van op
communautair niveau gevestigde werkgevers- en werkne
mersorganisaties, en wel als volgt:
— voor lidstaten waarin staal wordt geproduceerd: een
vertegenwoordiger van de werkgevers en een vertegen
woordiger van de werknemers; dit aantal wordt
verhoogd tot twee werkgevers- en twee werknemers
vertegenwoordigers voor die lidstaten waarin het
aantal werknemers in de staalsector van de EGKS

Overwegende dat vertegenwoordigers van werkgevers en
werknemers in de ijzer- en staalindustrie zijn geraad
pleegd en hun instemming hebben betuigd met de
volgende bepalingen,

meer dan 20 000 bedraagt (');
— voor op communautair niveau gevestigde werkgevers
en werknemersorganisaties: één vertegenwoordiger van
de werkgeversorganisaties en één vertegenwoordiger
van de werknemersorganisaties.

BESLUIT:

De Commissie draagt er zorg voor dat het lidmaatschap
van de gemengde commissie representatief is voor alle
aspecten van de ijzer- en staalindustrie .

Artikel 1

1 . De Gemengde Commissie voor de harmonisatie van
de arbeidsvoorwaarden in de ijzer- en staalindustrie

(hierna te noemen „gemengde commissie") heeft tot taak
de Commissie van de Europese Gemeenschappen (hierna
te noemen „Commissie") bij te staan bij het uitstippelen
en uitvoeren van het communautair sociaal beleid zoals

bedoeld in het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal, teneinde geharmoni
seerde betere arbeidsvoorwaarden en een hoger levenspeil
van de werknemers in de ijzer- en staalindustrie te bevor
deren .

2.

De gemengde commissie vormt een discussieplat

form voor de uitwisseling van informatie en voor overleg
tussen de vertegenwoordigers van werkgevers en werkne

mers in de ijzer- en staalindustrie .

3 . De gemengde commissie kan studies verrichten die
noodzakelijk zijn met het oog op de uitvoering van haar
opdracht, indien nodig conferenties of studiebijeenkom

2.
De leden van de gemengde commissie worden voor
een periode van twee jaar benoemd; het mandaat kan
worden verlengd. De leden wier mandaat is verstreken,
blijven in functie totdat zij zijn vervangen of hun mandaat
is vernieuwd .

3 . Indien een lid van de gemengde commissie verhin
derd is een bepaalde vergadering bij te wonen, kan hij
voor die vergadering een vervanger aanwijzen uit de orga
nisatie of vereniging die hij vertegenwoordigt.
4. Indien een lid van de gemengde commissie overlijdt
of ontslag neemt voordat zijn mandaat van twee jaar is
verstreken, kan de organisatie of vereniging die hij
vertegenwoordigt, een vervanger benoemen om voor het
niet-verstreken deel van het mandaat als lid van de

gemengde commissie op te treden .
5. De lijst van de leden van de gemengde commissie
wordt door de Commissie ter informatie in het Publica

tieblad van de Europese Gemeenschappen gepubliceerd.

sten over sociale vraagstukken organiseren, rapporten

opstellen, adviezen geven en aanbevelingen doen, hetzij
op verzoek van de Commissie, hetzij op eigen initiatief.
De Commissie kan, wanneer zij het advies van de
gemengde commissie inwint, de termijn vaststellen waar
binnen het advies moet worden uitgebracht.

De standpunten van de gemengde commissie worden aan

Artikel 3

1.
Het voorzitterschap van de gemengde commissie
berust beurtelings voor telkens een periode van één jaar
bij respectievelijk een vertegenwoordiger van de werkne
mersgroep en een vertegenwoordiger van de werkgevers
groep, die worden aangewezen op voordracht van de

de Commissie meegedeeld.

betrokken groepering.

Ingeval een advies niet eenparig is, maakt de gemengde

(') Het aantal werknemers per lidstaat zal worden ontleend aan

commissie de diverse meningen aan de Commissie
kenbaar.

de EGKS-statistieken 2-31 van Eurostat, die overeenstemmen

met de laatste maand van het voorafgaande jaar.
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2. Een vice-voorzitter, die niet tot dezelfde groep mag
behoren als de voorzitter, wordt op dezelfde wijze
benoemd .

3.

Een voorzitter of een vice-voorzitter van wie het

mandaat is verstreken, blijft in functie totdat hij is vervan
gen .

Artikel 6

1 . De gemengde commissie kan, met goedkeuring van
de Commissie, vertegenwoordigers van de regeringen van
de lidstaten en van de werkgevers- en werknemersorgani
saties en van de regeringen van ijzer en staal produce
rende derde landen uitnodigen om als adviseur of als
waarnemer deel te nemen aan de werkzaamheden van de

4.
Indien een voorzitter of een vice-voorzitter zijn
mandaat voortijdig beëindigt, wordt hij voor de rest van

zijn mandaat vervangen op voorstel van de groep waartoe
hij behoorde, zulks met inachtneming van de in de leden
1 en 2 vastgestelde voorwaarden .
5.

L 272/53

Indien zowel de voorzitter als de vice-voorzitter

verhinderd zijn om aan een bepaalde vergadering deel te
nemen, wordt het voorzitterschap van deze vergadering
waargenomen door een lid van de gemengde commissie
dat wordt aangewezen door de groep waartoe de voorzitter
behoort.

Artikel 4

De gemengde commissie komt ten minste tweemaal per
jaar in de zetel van de Commissie bijeen. De vergade
ringen worden door de voorzitter bijeengeroepen .
Artikel 5

De Commissie verleent secretariële ondersteuning aan de

gemengde commissie .

gemengde commissie.

2. De gemengde commissie kan werkgroepen in het
leven roepen en deskundigen uitnodigen om haar in
bepaalde werkzaamheden bij te staan .
Artikel 7

De leden van de gemengde commissie en degenen die
zijn aangewezen om daarin zitting te nemen, zijn
gehouden de inlichtingen die hun tijdens de vergade
ringen zijn verstrekt, niet bekend te maken indien de
Commissie of de gemengde commissie van mening is dat
deze aanwijzingen een vertrouwelijk karakter hebben .
Artikel 8

Dit besluit wordt op 1 oktober 1997 van kracht.
Gedaan te Brussel, 24 september 1997.
Voor de Commissie

Padraig FLYNN
Lid van de Commissie

L 272/ 54
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BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 25 september 1997

betreffende de benoeming van nieuwe leden en de verlenging van het mandaat
van de leden van het adviescollege voor de doorvoer van elektriciteit via de
hoofdnetten, ingesteld door Beschikking 92/ 167/EEG
(97/646/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

voor Griekenland:

de heer Raphael Maiopoulos, assistant general
manager (Transmissie), PPC, ter vervanging van de
heer Papastefanou, ontslagnemend lid,
voor Finland :

Gelet op Beschikking 92/ 167/EEG van de Commissie van
4 maart 1992 tot instelling van een adviescollege voor de
doorvoer van elektriciteit via de hoofdnetten ('), laatstelijk
gewijzigd bij Besluit 97/559/EG (2) en met name artikel 4,
lid 2,

de heer Juha Kekkonen, vice executive president,
Corporate Planning, Business Development, Commu
nication, Finnish Power Grid Limited (Fingrid), tér
vervanging van de heer Lindroos, ontslagnemend lid;

Overwegende dat verschillende leden van dit college hun
ontslag hebben genomen en dat het mandaat van andere
leden afgelopen is; dat derhalve binnen het comité
nieuwe benoemingen noodzakelijk zijn na raadpleging
van de betrokken partijen wat betreft de vertegenwoordi
gers van de hoogspanningsnetten en van Eurelectric;

— als vertegenwoordiger van Eurelectric:

Overwegende dat het mandaat van de leden eenmaal

Het mandaat van de volgende leden wordt verlengd voor
vier jaar:

verlengbaar is,

de heer Allen Lima, president-directeur van REN,
toekomstig voorzitter van UCPTE, ter vervanging van
de heer Paz-Goday, ontslagnemend lid.
Artikel 2

— als onafhankelijke deskundigen : de heren Carter,
Declercq en Schmitt;

BESLUIT:

— als vertegenwoordigers van de hoogspanningsnetten :
Artikel 1

Tot nieuwe leden van het adviescollege voor de doorvoer
van elektriciteit via de hoofdnetten worden benoemd :

— als vertegenwoordiger van de hoogspanningsnetten :
voor Ierland :

mevrouw Ann Scully, commercial manager, Grid

Department ESB, ter vervanging van de heer
MacDyer, ontslagnemend lid,
voor Italië :

de heer Luigi Vergelli, commercieel directeur van de
afdeling Transmissie van ENEL, ter vervanging van de
heer Gatta, ontslagnemend lid,
voor Portugal :

de heer Joao Nascimento Baptista, voorzitter van
REN (Rede Eléctrica Nacional), ter vervanging van de
heer Moreira, ontslagnemend lid,

(') PB L 74 van 20 . 3 . 1992, blz. 43 .
2) PB L 230 van 21 . 8 . 1997, blz. 18 .

de heer Jacob voor Frankrijk,
de heer Lowen voor Groot-Brittannië ,
de heer Maas voor Nederland,

de heer Novales voor Spanje,
de heer Ring-Nielsen voor Denemarken,
de heer Waha voor België .
Artikel 3

Dit besluit wordt van kracht op de tweede dag volgende
op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 25 september 1997.
Voor de Commissie
Christos PAPOUTSIS

Lid van de Commissie

