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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 2164/98 VAN DE RAAD
van 5 oktober 1998
tot instelling van een definitief compenserend recht op de invoer van bepaalde
breedspectrumantibiotica uit India en tot definitieve inning van het voorlopige
recht
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(4)

Een aantal importeurs en handelaars die zich in
een eerder stadium niet bekend hadden gemaakt
reageerden nadat de voorlopige maatregelen waren
ingesteld.

(5)

De Commissie heeft alle gegevens die zĳ voor de
definitieve vaststelling noodzakelĳk achtte verzameld en geverifieerd.

(6)

De partĳen werden in kennis gesteld van de voornaamste feiten en overwegingen op grond waarvan
de Commissie voornemens was de aanbeveling te
doen definitieve compenserende rechten in te
stellen en de bedragen die uit hoofde van de voorlopige rechten als zekerheid waren gesteld, definitief te innen. Tevens werd medegedeeld binnen
welke termĳn de partĳen hierover opmerkingen
konden maken.

(7)

De mondelinge en schriftelĳke opmerkingen die
waren ingediend nadat de voorlopige maatregelen
waren ingesteld en bovenstaande kennisgeving was
gedaan, werden in overweging genomen en de definitieve bevindingen werden op grond hiervan zo
nodig gewĳzigd.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2026/97 van de Raad van 6
oktober 1997 betreffende bescherming tegen invoer met
subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese
(hierna
„basisverordening”
Gemeenschap
zĳn (1)
genoemd), inzonderheid op artikel 15,
Gezien het voorstel van de Commissie dat na overleg in
het Raadgevend Comité is ingediend,
Overwegende hetgeen volgt:
A. PROCEDURE
(1)

(2)

(3)

Bĳ Verordening (EG) nr. 1204/98 van de
Commissie (2) (hierna „verordening voorlopig recht”
genoemd) werd een voorlopig compenserend recht
ingesteld op de invoer in de Gemeenschap van
bepaalde breedspectrumantibiotica uit India,
namelĳk amoxillinetrihydraat, ampicillinetrihydraat en cefalexine, in bulk aangeboden, van GNcodes ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 en ex
2941 90 00.
Nadat de voorlopige compenserende rechten waren
ingesteld, hebben de Indiase medewerkende exporterende producenten Kopran Ltd, Orchid Chemicals en Pharmaceuticals Ltd, Ranbaxy Laboratories
Ltd en Vitara Chemicals Ltd (hierna „Indiase
exporterende producenten” genoemd), de Indiase
overheid en de klagende communautaire producenten (hierna „communautaire bedrĳfstak”
genoemd) hun standpunt schriftelĳk uiteengezet.
Overeenkomstig artikel 11, lid 5, van de basisverordening werden alle belanghebbenden die hierom
hadden verzocht door de Commissie gehoord.
De Indiase exporterende producenten en de
communautaire bedrĳfstak brachten tevens hun
tegenover elkaar staande standpunten naar voren
tĳdens een door de Commissie, op verzoek van de
communautaire bedrĳfstak, overeenkomstig artikel
11, lid 6, van de basisverordening georganiseerde
bĳeenkomst.

(1) PB L 288 van 21. 10. 1997, blz. 1.
(2) PB L 166 van 11. 6. 1998, blz. 17.

B. BETROKKEN PRODUCT EN SOORTGELIJK
PRODUCT
(8)

Geen van de betrokkenen diende opmerkingen in
of nieuwe gegevens in verband met de voorlopige
vaststellingen met betrekking tot de definitie van
het betrokken product en het soortgelĳk product
zoals uiteengezet in de overwegingen 8 tot en met
10 van de verordening voorlopig recht.

(9)

Wel werd de Commissie meegedeeld dat de interpretatie van de term „in bulk aangeboden” bepaalde
problemen opleverde. De antibiotica waarop het
voorlopig recht van toepassing is worden namelĳk
ingedeeld onder GN-post 2941 omdat zĳ niet in
afgemeten doses of in vormen of verpakkingen
voor de kleinhandel zĳn verpakt. In dat geval
zouden zĳ namelĳk worden ingedeeld onder GNpost 3004. Besloten werd derhalve deze definitie te
vervangen. Deze procedure bestrĳkt derhalve
bepaalde
breedspectrumantibiotica,
namelĳk
amoxillinetrihydraat, ampicillinetrihydraat en cefalexine, niet verpakt in afgemeten doses of in
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vormen of verpakkingen voor de kleinhandel,
vallende onder GN-codes ex 2941 10 10, ex
2941 10 20 en ex 2941 90 00.
C. SUBSIDIES

voor de terugbetaling van rechten op inputs of
vervangende inputs in de zin van bĳlage I(i) en
bĳlagen II en III van de basisverordening.
(12)

1. „Passbook”-regeling (PBS)
a) Aard van de regeling
(10)

De Indiase overheid verklaarde dat deze regeling,
die wordt beschreven in de overwegingen 15 tot en
met 23 van de verordening voorlopig recht, een
regeling was die is toegestaan in het kader van het
terugbetalingssysteem in de zin van bĳlage I(i) en
bĳlagen II en III van de basisverordening. Op
grond van bĳlage I(i) is het niet noodzakelĳk dat
ingevoerde „inputs” worden gebruikt bĳ de
productie van het exportproduct.
In bĳlage I(i) wordt echter duidelĳk gesteld dat
ingevoerde inputs wel degelĳk moeten worden
gebruikt bĳ de productie van het exportproduct
(d.w.z. een regeling voor terugbetaling in de zin van
bĳlage II) of dat de ingevoerde inputs van dezelfde
hoeveelheid en dezelfde kwaliteit moeten zĳn of
dezelfde eigenschappen moeten hebben als de
binnenlandse inputs (d.w.z. een terugbetalingsregeling voor vervangende inputs in de zin van bĳlage
III). Op grond van de Passbook-regeling namelĳk
kunnen goederen die geen inputs zĳn en die
worden gebruikt voor de productie van exportgoederen of inputs van dezelfde hoeveelheid en
dezelfde kwaliteit en met dezelfde eigenschappen
als binnenlandse inputs die werkelĳk deel
uitmaken van het uitgevoerde product, vrĳ van
rechten worden ingevoerd. De Passbook-regeling is
derhalve geen toegestane regeling voor de kwĳtschelding/terugbetaling van rechten op inputs of
vervangende inputs in de zin van de basisverordening.

(11)

De Indiase overheid verwees voorts naar het
bestaan van een verificatieprocedure die gebaseerd
was op de in overweging 18 van de verordening
voorlopig recht beschreven „Standard Input/Output
norms”. Deze „Standard Input/Output norms”
worden gehanteerd voor exportproducten en geven
de hoeveelheden ingevoerde grondstoffen aan die
normaliter noodzakelĳk zĳn om een eenheid van
het eindproduct te vervaardigen. De Indiase overheid voerde aan dat het systeem was opgezet om
ervoor te zorgen dat, zoals vereist op grond van
bĳlage I(i) en de bĳlagen II en III van de basisverordening, de terugbetaling van invoerrechten niet
te hoog is en dat de Commissie voorts alle werkelĳke verrichtingen kon verifiëren om na te gaan
of er sprake was van te hoge terugbetalingen.
Dit argument kan niet worden aanvaard omdat de
kwestie van te hoge terugbetalingen alleen relevant
is bĳ toegestane terugbetalingsregelingen voor
vervangende inputs en in dit geval is vastgesteld dat
de Passbook-regeling geen toegestane regeling is
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Een Indiase exporterende producent wees er tevens
op dat de Standard Input/Output Norms op zich al
een verificatieprocedure inhielden, die nog
versterkt werd door de verplichting elke exporttransactie te voorzien van documentatie met
betrekking tot de inputs alvorens een kredietbedrag
kan worden verkregen. Voorts moet documentatie
worden verstrekt met betrekking tot het productieproces alvorens een kredietbedrag kan worden
verkregen en moet een exportverklaring voor de
internationale prĳzen van inputs worden ingediend. Indien aan deze verplichting niet werd
voldaan, volgden sancties. Het feit dat in sommige
gevallen geen kredietbedragen werden toegekend,
toont aan dat deze regeling strikt werd toegepast.
Zoals hierboven uiteengezet is de vraag of de regels
waaraan de werking van de Passbook-regeling als
geheel is onderworpen van dien aard zĳn dat ze een
verificatieprocedure vormen in de zin van de
bĳlagen II en III van de basisverordening, irrelevant omdat op grond van deze regeling transacties
zĳn toegestaan die duidelĳk buiten de definitie van
een toegestane terugbetalingsregeling vallen.
Het is in ieder geval zo dat aan de hand van de
Standard Input/Output Norms alleen een nominaal
bedrag voor rechten kan worden vastgesteld. Een
verificatieprocedure moet daarentegen gebaseerd
zĳn op werkelĳke transacties. Dit is niet het geval
bĳ de Passbook-regeling waarin geen verificatieprocedure is opgenomen om na te gaan welke hoeveelheden inputs werkelĳk zĳn opgenomen in het
uitgevoerde product, maar alleen de werkelĳke
internationale prĳs voor nominale inputs, hetgeen
een nominaal bedrag voor rechten oplevert op
grond waarvan een kredietbedrag wordt toegekend.

(13)

De Indiase overheid voerde verder aan dat met het
vaststellen van de Standard Input/Output Norms
wordt voldaan aan de eisen van bĳlagen I en III
van de basisverordening. In de eerste plaats werden
deze normen aangepast met het oog op de terugbetaling van basisrechten maar niet van bĳzondere of
aanvullende rechten en omdat het gebruik van de
laagste internationale prĳs voor de standaardinputs
de meest voorzichtige berekening opleverde die
een te hoge terugbetaling van invoerrechten
uitsluit. Een Indiase exporterende producent voerde
aan dat aan de criteria om te mogen afwĳken van
artikel 2, lid 1, onder a), ii), van de basisverordening, zoals uiteengezet in bĳlage III, is voldaan en
dat de Commissie niet heeft gekeken naar de
kwestie van terugbetaling van rechten voor
bedragen die hoger zĳn dan de betaalde of
verschuldigde bedragen, met name door voor deze
kwestie het belang van Standard Input/Output
Norms onder de loep te nemen.
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Wat het eerste punt betreft, kan worden aangevoerd
dat de regeling op grond waarvan andere goederen
dan inputs vrĳ van rechten kunnen worden ingevoerd, op zich een te hoge kwĳtschelding van de
indirecte belastingen of terugbetaling van invoerrechten op de input inhoudt. Op grond van de
Passbook-regeling kunnen namelĳk goederen
worden ingevoerd zonder betaling van rechten die
niet in aanmerking zouden komen voor regelingen
voor terugbetaling of terugbetalingsregelingen voor
vervangende producten, omdat het verlies van deze
rechten een inkomstenderving betekent voor de
overheid voor alle producten die in het kader van
de Passbook-regeling worden ingevoerd. Dit is op
zich al voldoende om compenserende maatregelen
te rechtvaardigen.

(15)

Verder verklaarde de Indiase overheid dat is
voldaan aan de eis dat inputs moeten zĳn verbruikt
tĳdens het productieproces van het exportproduct
(voetnoot 1 bĳ bĳlage II van de basisverordening)
wanneer bĳ de berekening van het bedrag van
invoerrechten die worden terugbetaald wordt uitgegaan van statistische gegevens met betrekking tot
de inputs die gewoonlĳk nodig zĳn voor de
productie van de betrokken producten, d.w.z. de
Standard Input/Output Norms, en men zich bĳ
deze berekening niet beperkt tot situaties waarin
alleen de inputs die nodig zĳn voor de productie
van exportproducten vrĳ van rechten in het kader
van de regeling worden ingevoerd.

(16)

Wat dit punt betreft, moet evenwel worden opgemerkt dat niet kan worden voldaan aan de eisen
van bĳlagen II en III die ertoe strekken dat inputs
die in het kader van de terugbetalingsregelingen
zĳn ingevoerd fysiek moeten zĳn opgenomen in
het exportproduct of dat inputs moeten worden
gebruikt van dezelfde hoeveelheid en van dezelfde
kwaliteit en met dezelfde eigenschappen als de
ingevoerde inputs om in aanmerking te komen
voor een terugbetalingsregeling voor vervangende
producten, omdat hier slechts een nominaal
concept wordt gehanteerd waarbĳ wordt uitgegaan
van statistische gegevens die volledig los staan van
de werkelĳke transacties van de betrokken ondernemingen. Het argument van de Indiase overheid
staat tevens in contrast met de ondubbelzinnige
formulering van de basisverordening die luidt dat
invoer in het kader van de terugbetalingsregeling
fysiek moet zĳn opgenomen in het exportproduct
en dat invoer van inputs dezelfde hoeveelheid,
dezelfde kwaliteit en dezelfde eigenschappen moet
hebben als de binnenlandse inputs die zĳn opgenomen in het exportproduct.

(17)

Tot slot voerde de Indiase overheid aan dat het
element van de minimum toegevoegde waarde
(MTW) in de Standard Input/Output Norms van de
Passbook-regeling geen invoervervangende subsidie
vormt, omdat deze geen minimum bepaalt voor de
binnenlandse input en de MTW tevens kon
worden bereikt door bĳvoorbeeld ingevoerde inputs
te gebruiken.
Dit argument is zeker in tegenspraak met de
verklaringen van de Indiase overheid dat de Standard Input/Output Norms worden berekend op
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basis van alle inputs die gewoonlĳk worden ingevoerd maar, omdat deze regeling reeds wordt
beschouwd als een regeling die aanleiding geeft tot
compenserende maatregelen op grond van het feit
dat zĳ samenhangt met de exportresultaten in de
zin van artikel 3, lid 4, onder a), van de basisverordening, is het niet noodzakelĳk om verder in te
gaan op de kwestie van een invoer vervangende
subsidie.
(18)

De Indiase overheid was van oordeel dat de voordelen uit hoofde van de Passbook-regeling geen
aanleiding gaven tot compenserende maatregelen
omdat de Passbook-regeling met ingang van 31
maart 1997 was afgeschaft en slechts een beperkt
aantal ondernemingen nog gebruik kon blĳven
maken van de eerder verleende kredietbedragen.
De Indiase overheid beriep zich op artikel 17 van
de basisverordening dat ertoe strekt dat een
compenserende maatregel van kracht blĳft zolang
en voorzover deze nodig is om de schadeveroorzakende, tot compenserende maatregelen aanleiding
gevende subsidies te neutraliseren en wees tevens
op eerdere praktĳken van de Gemeenschap. Een
Indiase exporterende producent hanteerde soortgelĳke argumenten en voerde aan dat voordelen uit
hoofde van deze regeling 17 maanden na de inwerkingtreding van definitieve rechten geen aanleiding
konden geven tot compenserende maatregelen
omdat vanaf dat moment geen kredietbedragen
meer konden worden gebruikt uit hoofde van de
Passbook-regeling.
De Commissie meent echter dat de Passbook-regeling weliswaar is afgeschaft maar dat ondernemingen nog steeds gebruik kunnen maken van
kredietbedragen uit hoofde van deze regeling voor
exporttransacties die zĳn gesloten vóór 31 maart
1997 en deze bedragen mogen gebruiken tot en
met 31 maart 2001. Tot die datum zullen derhalve
uit hoofde van deze regeling belangrĳke voordelen
blĳven worden verleend die subsidies vormen die
aanleiding geven tot compenserende maatregelen.
Wat de vraag betreft of voordelen na die datum
aanleiding geven tot compenserende maatregelen
zĳ er op gewezen dat het in artikel 5 van de basisverordening uiteengezette principe van toepassing
is, d.w.z. dat de hoogte van tot compenserende
maatregelen aanleiding gevende subsidies wordt
berekend in termen van het door de ontvanger
daarmee verkregen voordeel. Tĳdens het onderzoektĳdvak werd de Passbook-regeling, inderdaad
opgeheven en vervangen door de regeling Duty
Entitlement Passbook die tevens wordt beschouwd
als een tot compenserende maatregelen aanleiding
gevende regeling. Omdat in de toekomst uit hoofde
van deze nieuwe regeling voordelen zullen blĳven
worden verleend, moeten maatregelen worden
ingesteld uitgaande van de voordelen die zĳn
verkregen tĳdens het onderzoektĳdvak uit hoofde
van zowel de Passbook-regeling als de regeling
Duty Entitlement Passbook omdat het, zoals
bepaald in artikel 17 van de basisverordening, nog
steeds nodig zal zĳn de schadeveroorzakende, tot
compenserende maatregelen aanleiding gevende
subsidies te neutraliseren.
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De Indiase overheid verklaarde dat de betreffende
Indiase autoriteiten, volgens een besluit van het
ministerie van Handel in juli 1998, tot uiterlĳk 30
september 1998 Passbook-kredietbedragen konden
verlenen en niet, zoals eerder was bepaald tot 31
maart 2001 (zie overweging 18). De Indiase overheid vroeg derhalve bĳ de definitieve vaststelling
met deze nieuwe ontwikkeling rekening te houden.
Omdat de Passbook-regeling is vervangen door de
regeling Duty Entitlement Passbook (die ook wordt
beschouwd als een tot compenserende maatregelen
aanleiding gevende subsidie) en ook in de toekomst
uit hoofde van deze nieuwe regeling voordelen
zullen blĳven worden verleend, is het niet juist de
voordelen die exporteurs tĳdens het onderzoektĳdvak uit hoofde van de Passbook-regeling
ontvingen, buiten beschouwing te laten. Derhalve
dienen maatregelen te worden ingesteld ter
compensatie van de voordelen die zĳn ontvangen
tĳdens het onderzoektĳdvak uit hoofde van zowel
de Passbook-regeling als de Duty Entitlement Passbook-regeling.

naar voren gebrachte argumenten, zoals uiteengezet
in de overwegingen 28 tot en met 34 van de verordening voorlopig recht, omdat tĳdens het onderzoektĳdvak uit hoofde van deze regeling slechts
zeer geringe subsidiebedragen werden verleend. Op
de uit hoofde van deze regeling verleende voordelen zullen derhalve geen maatregelen worden
ingesteld zodat geen definitieve conclusie nodig is.

3. Duty Entitlement Passbook-regeling —
post-exportbasis
(22)

b) Berekening van het subsidiebedrag
(20)

Een Indiase exporterende producent voerde aan dat
de Commissie in ieder geval alleen de debetbedragen voor de betrokken producten had moeten
gebruiken voor de berekening van de subsidie zoals
bepaald in artikel 7, lid 2, van de basisverordening.
Anderzĳds had de Commissie de subsidie moeten
berekenen door de kredietbedragen die werden
gebruikt voor de invoer van grondstoffen die waren
gebruikt voor de vervaardiging van de betrokken
producten toe te voegen en vervolgens de rechten
in mindering te brengen die waren betaald voor de
invoer van grondstoffen die voor de productie van
het betrokken product waren gebruikt.

(21)

Er is geen noodzaak in te gaan op de door de
Indiase overheid met betrekking tot deze regeling

De Indiase overheid voerde aan dat het instellen
van compenserende maatregelen op voordelen die
voortvloeien uit de Duty Entitlement Passbookregeling zoals beschreven in de overwegingen 28
en 38 tot en met 40 van de verordening voorlopig
recht, in strĳd was met artikel 5 van de basisverordening omdat de procedure in september 1997 was
gestart, d.w.z. binnen zes maanden na aanvang van
de regeling die in april 1997 was ingevoerd. De
Indiase overheid was van oordeel dat het gekozen
onderzoektĳdvak op grond van dit artikel zes
maanden vóór de aanvangsdatum van de procedure
zou moeten eindigen.
Er is evenwel op gewezen dat artikel 5 niet de
verplichting inhoudt om een onderzoektĳdvak te
kiezen van zes, aan de opening van het onderzoek
voorafgaande maanden maar veeleer de minimumduur van het volledige onderzoektĳdvak
bepaalt (d.w.z. zes maanden); er is derhalve geen
sprake van schending van artikel 5.

(23)

De Commissie is echter van mening dat voor de
berekening van de subsidie, zoals uiteengezet in
artikel 5 van de basisverordening, moet worden
uitgegaan van het totale door de ontvanger uit
hoofde van de regeling verkregen voordeel. Het
voordeel bestaat uit het bedrag van de rechten die
normaal verschuldigd zouden zĳn voor alle invoer
in het onderzoektĳdvak doch niet betaald werden
omdat zĳ werden ingevoerd in het kader van de
regeling. Dit voordeel moet worden verdeeld over
de totale uitvoer tĳdens dezelfde periode omdat het
afhankelĳk is van de totale uitvoerresultaten. Het
wordt derhalve niet juist geacht de uit hoofde van
de regeling voor de productie van het betrokken
product ingevoerde inputs te bepalen en bĳ de
berekening in mindering te brengen omdat die
berekening, wanneer de regeling wordt geacht
aanleiding te geven tot maatregelen ter compensatie van het voordeel uit hoofde van de regeling,
wordt bepaald door het bedrag van inkomsten dat
werd gederfd voor alle invoer.
2. Duty Entitlement Passbook-regeling —
pre-exportbasis
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De Indiase overheid betoogde verder dat de Indiase
exporterende producenten gebruik hadden kunnen
maken van een kwĳtschelding in contanten voor
hun ingevoerde inputs in plaats van gebruik te
maken van de Duty Entitlement Passbook-regeling.
Een dergelĳke kwĳtschelding in contanten had
vervolgens zonder enige beperking kunnen worden
gebruikt voor de betaling van invoerrechten op
andere goederen. Bĳ de vraag of een dergelĳke
kwĳtschelding al dan niet een tot compenserende
maatregelen aanleiding gevende vorm van subsidie
was zou de methode van kwĳtschelding volgens
haar dan ook buiten beschouwing moeten blĳven.
Dit argument moet worden afgewezen. Het bestaan
van een toegestane regeling voor kwĳtschelding in
contanten werd tĳdens het onderzoek niet naar
voren gebracht of aangetoond en kon in een
dusdanig laat stadium van de procedure niet
volledig worden onderzocht. Omdat de Indiase
exporterende producenten gekozen hebben voor
een regeling die aanleiding geeft tot compenserende maatregelen zĳn de gevolgen voor de hieruit
voortvloeiende voordelen derhalve compenserende
maatregelen.

(24)

De Indiase overheid verklaarde dat geen enkele
onderneming tĳdens het onderzoektĳdvak van deze
regeling gebruik had gemaakt, zodat deze geen
aanleiding kon geven tot compenserende maatregelen.
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Omdat de vaststelling van subsidiëring voor de
enige niet-medewerkende onderneming op basis
van de best beschikbare gegevens moest
geschieden, kon deze onderneming tĳdens het
onderzoektĳdvak echter over bepaalde voordelen
beschikken. Omdat was vastgesteld dat de regeling
zelf aanleiding geeft tot compenserende maatregelen, moet worden geconcludeerd dat de onderneming de uit deze regeling voortvloeiende voordelen
heeft ontvangen en werd het bedrag vastgesteld op
basis van de beste beschikbare gegevens.
(25)

(26)

zodat vrĳstelling van invoerrechten voor goederen
die in het kader van deze regeling zĳn ingevoerd
niet kan worden beschouwd als een subsidie.
Het onderzoek wees echter uit dat een onderneming, om gebruik te mogen maken van de EBKGregeling, zich ertoe moet verplichten binnen een
bepaalde periode goederen uit te voeren van een
bepaalde waarde. Omdat deze regeling derhalve
wettelĳk gekoppeld is aan exportresultaten - d.w.z.
dat een onderneming voor deze regeling niet in
aanmerking kan komen zonder zich ertoe te
verplichten goederen uit te voeren — is de
conclusie dat het hier, overeenkomstig artikel 3, lid
4, onder a), van de basisverordening, om een specifieke regeling gaat die derhalve aanleiding geeft tot
compenserende maatregelen. In het licht van deze
feiten is de vraag of kapitaalgoederen uitsluitend of
geheel niet worden gebruikt voor de productie van
goederen voor de uitvoer niet relevant.

De Indiase overheid voerde aan dat, omdat situaties
waarin export vóór import plaatsvindt buiten het
bereik vallen van bĳlage II van de basisverordening,
zoals het geval was met de Duty Entitlement Passbook-regeling, deze regeling geen aanleiding gaf tot
compenserende maatregelen.
De Commissie meent evenwel dat deze situatie
onder bĳlage III van de basisverordening valt.
Omdat de Duty Entitlement Passbook-regeling niet
strookt met de eisen van zowel bĳlage II als bĳlage
III aangezien een exporteur niet verplicht is om
goederen die vrĳ van rechten worden ingevoerd in
het productieproces te verbruiken of inputs te
gebruiken van dezelfde hoeveelheid en dezelfde
kwaliteit en met dezelfde eigenschappen als de
binnenlandse input, geeft de regeling aanleiding tot
compenserende maatregelen.
De Indiase overheid voerde tevens aan dat de
exporteur verplicht was de uit hoofde van de Duty
Entitlement
Passbook-regeling
ingevoerde
goederen op te nemen in de exportproducten zoals
vermeld in punt v) van mededeling nr. 34/97 van
de Indiase douane van 7 april 1997.

(29)

(30)

De Indiase overheid voerde een aantal argumenten
aan met betrekking tot de Exportbevorderingskapitaalgoederenregeling die is beschreven in de overwegingen 43 tot en met 47 van de verordening
voorlopig recht. Deze hebben betrekking op de
kwalificatie van de regeling als een subsidie en de
berekening van het subsidiebedrag.

a) Aard van de regeling
Volgens de Indiase overheid is het geen wettelĳke
verplichting dat kapitaalgoederen die in het kader
van deze regeling zĳn gekocht uitsluitend gebruikt
worden voor de productie van exportgoederen,

Volgens de Indiase overheid wordt de inning van
rechten bĳ invoer van kapitaalgoederen in het
kader van deze regeling slechts opgeschort tot is
vastgesteld of de exporteur heeft voldaan aan zĳn
exportverplichting. Er zou dan ook pas sprake zĳn
van gederfde inkomsten voor de overheid of voordelen voor de ontvanger op het ogenblik waarop de
periode verstrĳkt waarvoor de exporteur een toezegging heeft gedaan.
Wanneer een onderneming toestemming heeft
gevraagd om gebruik te maken van deze regeling
en derhalve toezegt goederen uit te voeren, moet
ervan worden uitgegaan dat zal worden voldaan aan
de exportverplichting en definitieve vrĳstelling van
invoerrechten zal worden verleend. Ondernemingen zullen er derhalve van uitgaan dat zĳ geen
rechten hoeven te betalen, hetgeen tot uitdrukking
zal komen in hun prĳzen. Anders zou de regeling
geen zin hebben. Op het tĳdstip van invoer van
kapitaalgoederen derft de overheid derhalve inkomsten en ontvangt de invoerende onderneming een
voordeel in de vorm van niet betaalde rechten.

4. Exportbevorderingskapitaalgoederenregeling (EBKG)

(28)

De term „input” bĳ punt i) van bĳlage I (lĳst met
voorbeelden van uitvoersubsidies) van de basisverordening omvat tevens kapitaalgoederen en kwĳtschelding van rechten kan, op grond van dit punt
niet per se worden beschouwd als een subsidie
behalve wanneer teveel is terugbetaald.
Kapitaalgoederen vormen echter geen inputs in de
zin van de basisverordening omdat zĳ niet fysiek
zĳn opgenomen in de exportproducten.

Deze bepaling heeft echter betrekking op de Duty
Entitlement Passbook-regeling op pre-exportbasis
maar niet op post-exportbasis waarbĳ is vastgesteld
dat een dergelĳke voorwaarde van werkelĳk gebruik
niet bestaat.

(27)

L 273/5

b) Berekening van de subsidie
(31)

De Indiase regering voerde aan dat de afschrĳvingsperiode die de Commissie had gehanteerd bĳ haar
voorlopige conclusies (d.w.z. tien jaar zoals vermeld
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in overweging 50 van de verordening voorlopig
recht) niet correct is. Indien de Commissie rekening had gehouden met de nuttige levensduur van
kapitaalgoederen, zoals bepaald in de Indiase
wetgeving, en met de kosten van de bankgarantie
die de exporteur aan de autoriteiten moet
verstrekken bĳ de invoer van goederen in het kader
van deze regeling, zou een eventueel voordeel
minimaal zĳn.
De Commissie heeft bĳ het vaststellen van haar
voorlopige conclusies echter de gebruikelĳke
afschrĳvingsperiode van kapitaalgoederen in de
antibiotica-industrie gehanteerd, d.w.z. tien jaar, op
basis van de informatie die was verstrekt door de
medewerkende Indiase exporterende producent.
Dit is in overeenstemming met de eisen van artikel
7, lid 3, van de basisverordening waarin wordt
gesteld dat wanneer verband kan worden gelegd
tussen de subsidie en de verwerving van vaste
activa, de hoogte van de subsidie die aanleiding
geeft tot compenserende maatregelen, wordt berekend door de subsidie te spreiden over een tĳdvak
dat in de betrokken bedrĳfstak als een gebruikelĳke afschrĳvingsperiode voor deze activa wordt
beschouwd. De Commissie heeft geen bewĳsmateriaal ontvangen waaruit zou blĳken dat een andere
afschrĳvingsperiode wordt toegepast voor kapitaalgoederen in de farmaceutische sector dan de tien
jaar die de Commissie heeft gebruikt bĳ haar voorlopige conclusies. Het verzoek om rekening te
houden met de kosten van de bankgarantie, die
exporteur verschuldigd is bĳ invoer van goederen
in het kader van deze regeling, wordt afgewezen
omdat dit niet werd ingediend door de medewerkende exporteurs, zoals vereist is op grond van
artikel 7, lid 1, van de basisverordening. Dit
verzoek wordt derhalve afgewezen.
(32)

De Indiase overheid betwistte het feit dat de
Commissie bĳ haar voorlopige conclusies voor de
berekening van het subsidiebedrag per eenheid de
voordelen van de regeling alleen had gespreid over
de exportomzet. Zĳ voerde aan dat voordelen uit
hoofde van deze regeling moeten worden gespreid
over de totale omzet, omdat kapitaalgoederen die in
het kader van de EBKG-regeling worden ingevoerd, worden gebruikt voor de productie van
goederen voor zowel de export als de binnenlandse
markten.
Er werd echter vastgesteld dat deze regeling uitsluitend afhankelĳk is van exportresultaten (zie overweging 28). Overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de
basisverordening moet derhalve worden geconcludeerd dat de voordelen uit hoofde van deze regeling alleen moeten worden gespreid over de exportomzet, omdat bĳ het verlenen van de subsidie
alleen rekening wordt gehouden met een bepaalde
waarde van de export van goederen binnen een
bepaalde periode. Het verzoek om voordelen uit
hoofde van de regeling te spreiden over de totale
omzet, wordt derhalve afgewezen.

(33)
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Tot slot was de Indiase overheid van oordeel dat
opneming van een rentebedrag waarmee de
Commissie rekening had gehouden bĳ de berekening van de volledige winst voor ondernemingen
die van deze regeling gebruik hadden gemaakt, niet
is vervat in de Overeenkomst inzake subsidies en
compenserende maatregelen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het is evenmin de
gewoonte van de Gemeenschap om een dergelĳk
bedrag op te nemen in de berekening van het
voordeel dat ondernemingen ontvangen die van
dergelĳke subsidieregelingen gebruik maken.
Het rente-element is echter toegevoegd om rekening te houden met het voordeel voor de ontvanger
als gevolg van het feit dat hĳ geen commerciële
lening behoeft te sluiten. Artikel 6 van de basisverordening stelt duidelĳk dat bĳ de berekening van
een subsidie wordt uitgegaan van de equivalente
kosten van middelen op de commerciële markt.
Het is derhalve de gewoonte van de Gemeenschap
om op dit gebied een bedrag toe te voegen voor
rente bĳ de berekening van de totale voordelen in
dergelĳke gevallen. Dit argument wordt derhalve
afgewezen.

(34)

Een Indiase exporterende producent betoogde dat
er bepaalde fouten waren geslopen in de informatie
die hĳ aan de Commissie had verstrekt met betrekking tot invoer van kapitaalgoederen, die vervolgens door de diensten van de Commissie was
geverifieerd en de grondslag vormde voor de berekening van de voordelen die voortvloeiden uit de
EBKG-regeling. Nadat voorlopige maatregelen
waren ingesteld, verschafte deze Indiase exporterende producent nieuwe informatie met betrekking
tot bepaalde invoer van kapitaalgoederen en vroeg
hĳ of met deze nieuwe informatie rekening kon
worden gehouden bĳ een definitieve vaststelling.
Overeenkomstig artikel 28, lid 3, van de basisverordening is dit echter onmogelĳk omdat deze nieuwe
informatie niet binnen de vastgestelde termĳn was
ingediend en evenmin kon worden geverifieerd.
5. Exportproductiezones (EPZ’s)/Exportgerichte bedr¶ven (EGB’s)
a) Kapitaalgoederen

(35)

Ook bĳ de invoer van kapitaalgoederen uit hoofde
van de EPZ/EGB-regeling bracht de Indiase overheid dezelfde argumenten naar voren als die welke
uiteengezet werden bĳ de overwegingen 29 tot en
met 34 met betrekking tot de EBKG-regeling.
Deze argumenten werden om dezelfde reeds
genoemde redenen afgewezen.

(36)

De Indiase overheid voerde tevens aan dat kapitaalgoederen die uit hoofde van de in de overwegingen
51 tot en met 53 van de verordening voorlopig
recht uiteengezette regeling zĳn ingevoerd, niet
zĳn vrĳgesteld van invoerrechten omdat zĳ een
douanegebied binnenkomen. De rechten worden
slechts geschorst tot de goederen het douane-
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gebruikt en fysiek werden opgenomen in voor de
export bestemde goederen. Derhalve dienen de
definitieve conclusies met betrekking tot deze regeling eveneens te worden gebaseerd op de beschikbare gegevens overeenkomstig artikel 28, lid 1, van
de basisverordening. Het lĳkt de Commissie
evenwel redelĳk de definitieve conclusies te
baseren op gegevens die waren verstrekt door
andere medewerkende Indiase exporterende producenten voor andere regelingen (die buiten de bepalingen van de EPZ/EGB-regeling vallen) en tevens
betrekking hebben op invoer van grondstoffen met
vrĳstelling van rechten (d.w.z. de Passbook-regeling
en de EBKG-regeling). Dienovereenkomstig werd
een passende correctie uitgevoerd ten aanzien van
het subsidiebedrag voor de enige erkende EGB.

entrepot verlaten en het zou onjuist zĳn te stellen
dat de overheid hierdoor inkomsten derft. Volgens
de Indiase overheid is hier geen sprake van subsidie
omdat de definitie van een subsidie volgens artikel
2 van de basisverordening bepaalt dat subsidie,
onder meer, wordt geacht te zĳn verleend wanneer
de overheid afstand doet van inkomsten.
Evenals in het geval van de EBKG-regeling moet
echter worden geconcludeerd dat wanneer een
onderneming kapitaalgoederen invoert zonder hiervoor invoerrechten te betalen, zĳ veronderstelt haar
exportverplichtingen te zullen nakomen en er
derhalve van uitgaat geen invoerrechten te betalen.
De onderneming bevindt zich dan in een positie
waarin deze lagere kosten (d.w.z. de niet betaalde
rechten) in haar prĳzen tot uitdrukking kunnen
komen. De onderneming verkrĳgt dus een voordeel
omdat de overheid bereid is afstand te doen van
inkomsten bĳ de invoer, aangezien de onderneming zich ertoe verplicht heeft te voldoen aan
bepaalde exportverplichtingen. Wanneer bĳ invoer
van kapitaalgoederen inning van invoerrechten
wordt uitgesteld, doet de overheid dan ook afstand
van inkomsten en ontvangt de importerende
onderneming een voordeel in de vorm van nietbetaalde rechten. Dit argument wordt derhalve
afgewezen.
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(38)

De Indiase overheid bracht tevens te berde dat
India niet het enige land is dat over exportproductiezones beschikt. Het gaat hier echter niet om het
principe van exportproductiezones als zodanig:
gebleken was namelĳk dat de in dit geval onderzochte Indiase exportzones subsidies hadden
verleend aan een Indiase onderneming die antibiotica exporteert die aanleiding geven tot compenserende maatregelen.

6. Regeling vr¶stelling inkomstenbelasting
b) Grondstoffen

(37)

De Indiase overheid en een Indiase exporterende
producent betoogden dat de regeling geen subsidie
vormt omdat hier een situatie bestaat die is toegestaan uit hoofde van artikel 2, lid 1, onder a), ii),
waarbĳ zonder betaling van invoerrechten grondstoffen worden ingevoerd die worden verbruikt en
fysiek worden opgenomen in goederen die worden
vervaardigd voor export.
In de eerste plaats zĳ erop gewezen dat één
erkende EGB, Orchid Chemicals and Pharmaceuticals Ltd, de vragenlĳst van de Commissie had ingevuld maar geen verifieerbare informatie had
verstrekt tĳdens het onderzoek. Bĳ haar voorlopige
conclusies moest de Commissie dan ook gebruik
maken van de beschikbare gegevens om het bedrag
te berekenen van de voordelen die deze EGBexporteur had ontvangen op grond van de bepalingen van de EPZ/EGB-regeling inzake vrĳstelling
voor invoerrechten op grondstoffen. Zĳ ging ervan
uit dat het hier om algemene gegevens van de
onderneming ging, afkomstig uit de gecontroleerde
boekhouding met betrekking tot alle aankopen van
grondstoffen omdat op basis van de verifieerbare
informatie niet kon worden nagegaan of de grondstoffen die zonder betaling van invoerrechten door
deze onderneming waren ingevoerd, werden

(39)

De Indiase overheid en een Indiase exporterende
producent voerden aan dat bĳ de berekening van
eventuele voordelen voor de betrokken Indiase
exporterende producenten nu rekening zou moeten
worden gehouden met het verlaagde percentage
van de vennootschapsbelasting omdat deze in de
overwegingen 57 tot en met 61 van de verordening
voorlopig recht beschreven belasting sedert het
fiscaal jaar 1996-1997 (d.w.z. de periode waarop de
Commissie haar voorlopige conclusies baseerde
met betrekking tot deze regeling) was verlaagd.
Artikel 5 van de basisverordening bepaalt evenwel
dat de hoogte van tot compenserende maatregelen
aanleiding gevende subsidies moet worden berekend in termen van het door de ontvanger daarmee
verkregen voordeel waarvan het bestaan wordt vastgesteld in het onderzoektĳdvak voor de subsidiëring. Zoals hierboven in het geval van de voorlopige conclusies werd uiteengezet, berekende de
Commissie de voordelen op basis van het fiscaal
jaar 1996-1997 (d.w.z. 1 april 1996 tot en met 31
maart 1997) dat het best overeenkomt met het
onderzoektĳdvak. Tĳdens dit fiscaal jaar bedroeg de
vennootschapsbelasting 43 %. Voor het volgende
belasting jaar (d.w.z. van 1 april 1997 tot en met 31
maart 1998) werd dit bedrag verlaagd tot 35 %.
Omdat een deel van dit laatste fiscaal jaar binnen
het onderzoektĳdvak van deze procedure valt, luidt
de conclusie dat het bedrag van tot compenserende
maatregelen aanleiding gevende subsidies zou
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Een andere Indiase exporterende producent
verstrekte nieuwe informatie met betrekking tot
zĳn verzoek om vrĳstelling van belasting op exportwinst uit hoofde van sectie 80HHC van de
Indiase wet op de inkomstenbelasting.

moeten worden berekend aan de hand van een pro
rata van de twee belastingpercentages die tĳdens
het onderzoektĳdvak van toepassing waren.
Passende correcties werden derhalve uitgevoerd
met betrekking tot het subsidiebedrag voor ondernemingen die van deze regeling gebruik hebben
gemaakt.

(40)

(41)

De Indiase overheid voerde tevens aan dat de
Commissie bĳ haar voorlopige conclusies in strĳd
had gehandeld met eerdere communautaire praktĳken alsmede met zowel de ASCM en de basisverordening, doordat bĳ de totale voordelen voor
ondernemingen die van deze regeling gebruik
hadden gemaakt een bedrag werd toegevoegd voor
interest. Bĳ de beoordeling van deze regeling werd
er echter vanuit gegaan dat het bedrag van de belasting dat een onderneming niet had betaald in het
fiscaal jaar dat het meest overeenstemt met het
onderzoektĳdvak, de meest redelĳke indicator was
van het voordeel voor een onderneming uit hoofde
van deze regeling. Dit bedrag wordt geacht overeen
te komen met een eenmalige subsidie die beschikbaar is voor een onderneming tĳdens het onderzoektĳdvak. Deze subsidie wordt vermeerderd met
een bedrag voor interest op grond van de hierboven
in overweging 34 uiteengezette redenen en dit
argument dient derhalve te worden afgewezen.

Een Indiase exporterende producent bracht naar
voren dat de informatie die hĳ aan de Commissie
had verstrekt met betrekking tot zĳn verzoek tot
vrĳstelling van inkomensbelasting uit hoofde van
sectie 80HHC van de wet op de inkomstenbelasting, bepaalde vergissingen bevatte. Deze informatie werd door de diensten van de Commissie
geverifieerd en vormde vervolgens de grondslag
voor de berekening van het bedrag van het voordeel van deze regeling. De Indiase exporterende
producent heeft nu nieuwe informatie verstrekt
met betrekking tot zĳn verzoek in verband met
vrĳstelling van inkomstenbelasting en heeft
gevraagd of hiermee bĳ de definitieve vaststelling
rekening kan worden gehouden.
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Overeenkomstig artikel 28, lid 3, van de basisverordening kan met deze nieuwe informatie geen rekening worden gehouden, omdat deze niet binnen de
vastgestelde termĳn was ingediend en niet kon
worden geverifieerd, zodat beide verzoeken
moesten worden afgewezen.
(42)

Een Indiase exporterende producent voerde tevens
aan dat, omdat driemaandelĳkse betaling van belasting mogelĳk is op grond van de Indiase wet op de
inkomstenbelasting, hiermee rekening moet
worden gehouden bĳ het toevoegen van de interest
voor de berekening van het totale bedrag van het
voordeel.
Wanneer een onderneming haar belastingaangifte
indient bĳ de belastingautoriteiten, wordt zĳ verondersteld hierbĳ de vigerende wetgeving na te leven
en heeft zĳ alle redenen om erop te vertrouwen dat
deze, weliswaar na onderzoek, door de belastingautoriteiten zal worden aanvaard. In deze zin ontvangt
een onderneming een onmiddellĳk voordeel in de
vorm van het totale belastingbedrag dat niet betaald
wordt als gevolg van haar verzoek uit hoofde van de
relevante sectie van de wet op de inkomensbelasting. Interest dient derhalve te worden toegepast op
het volledige bedrag van het voordeel dat de onderneming ontvangt voor het relevante belastingjaar.

7. Bedrag van de tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidies
(43)

Rekening houdend met de definitieve conclusies
met betrekking tot de verschillende regelingen
zoals hierboven uiteengezet, zĳn de bedragen van
de tot compenserende maatregelen aanleiding
gevende subsidies voor elk van de onderzochte
exporterende producenten als volgt:
(%)

Passbook

„DE-PASSBOOK”

EBKG

EPZ/EGB

Inkomstenbelasting

Totaal

pre-export

post-export

0,01

verwaarloosbaar

0

0,15

0

6,16

6,32

0

0

0

0

0

0,46

0,46

Kopran Ltd

5,43

0

0

1,17

0

2,12

8,72

Lupin
Laboratories Ltd

5,89

0

0

0,03

0

5,09

11,01

Ranbaxy
Laboratories Ltd
Vitara
Chemicals Ltd
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(%)

Passbook

„DE-PASSBOOK”
pre-export

post-export

Inkomstenbelasting

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

Torrent
Pharmaceuticals
Ltd

0

0

0

0

0

0,78

0,78

5,89

verwaarloosbaar

3,75

0

0

0

9,64

Orchid
Chemicals &
Pharmaceuticals
Ltd

0

0

0

0

12,58

2,74

15,32

Harshita Ltd

0

0

0

0

0

9,16

9,16

de communautaire markt zoals het geval was voor
amoxicilline en steriele amicilline natrium en waterige ampicilline. Bĳ cefalexine kunnen andere antibiotica en aanbiedingsvormen daarvan grotere
gevolgen hebben. Alle producten die worden
bestreken door de relevante GN-codes, vertegenwoordigen gezamenlĳk slechts een klein deel van
de totale Indiase export van het betrokken product.
Dit betekent dat de Indiase exportstatistieken geen
sterke afwĳkingen vertoonden van de voorlopige
conclusies van de Commissie met betrekking tot
het verbruik in de Gemeenschap van het betrokken
product, de ingevoerde hoeveelheden en het marktaandeel van dit product. Dit werd tevens bevestigd
door een voorlopige vaststelling van de relevante
indicatoren op basis van de gegevens die waren
ingediend door de Indiase exporterende producenten. Deze berekening liet evenwel een stĳging
zien van bĳna 200 % van de totale Indiase export
van het betrokken product tussen 1993 en het
onderzoektĳdvak, terwĳl de Eurostat-cĳfers een
stĳging tonen van bĳna 300 %. Tĳdens dezelfde
periode vertoonde het aandeel van de communautaire markt dat vertegenwoordigd wordt door deze
invoer bĳna een verdubbeling, terwĳl de Eurostatcĳfers een stĳging lieten zien van het marktaandeel
van 157 %.

D. COMMUNAUTAIRE BEDRIJFSTAK

Omdat geen van de betrokken partĳen commentaar of nieuwe feiten had ingediend met betrekking
tot de definitie van de communautaire bedrĳfstak,
worden de conclusies zoals uiteengezet in de overwegingen 64 en 65 van de verordening voorlopig
recht hierbĳ bevestigd.

E. SCHADE

1. Verbruik, ingevoerde
marktaandeel
(45)

EPZ/EGB

Gujarat Lyka
Organics Ltd

Biochem
Synergy Ltd

(44)

EBKG

hoeveelheden

en

De Indiase exporterende producenten voerden aan
dat de analyse van de Commissie van de invoer van
het betrokken product in de Gemeenschap uit
India onjuist was omdat Eurostat-gegevens onbetrouwbaar zouden zĳn, hoofdzakelĳk omdat de
GN-codes meer antibiotica of aanbiedingsvormen
hiervan zouden omvatten dan de antibiotica in
kwestie.
Een volledige reeks berekeningen gebaseerd op
Indiase exportstatistieken alsmede informatie van
Indiase exporterende producenten werd ingediend;
die zouden de meest nauwkeurige gegevens vertegenwoordigen met betrekking tot de daadwerkelĳke invoer van het betrokken product van
oorsprong uit India.
De vermelde GN-codes kunnen inderdaad andere
antibiotica of aanbiedingsvormen daarvan omvatten
dan het specifieke product waarop de procedure
betrekking heeft. Deze antibiotica of aanbiedingsvormen daarvan werden echter niet geproduceerd
in India, ingeval van metampicilline en pivampicilline, of vertegenwoordigden een gering aandeel van

(46)

Vastgesteld wordt derhalve dat de conclusies van de
Commissie in het voorlopig stadium, met name
inzake de zeer aanzienlĳke stĳging van de totale
Indiase export van het betrokken product, en de
zeer belangrĳke stĳging van hun aandeel van de
communautaire markt, ongeacht de bron van de
gebruikte gegevens, worden bevestigd.
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Volgens de Indiase exporteurs zou vrĳwel alle
invoer als zodanig of na verdere verwerking buiten
de Gemeenschap worden wederuitgevoerd.
Het feit dat voor de betrokken producten geen
invoerrechten verschuldigd zĳn (nulrecht) moedigt
handelaars of verwerkers weliswaar niet aan een
beroep te doen op douaneregelingen voor tĳdelĳke
invoer (bĳvoorbeeld passieve veredeling), doch
betekent niet dat het argument van de Indiase
exporterende producenten met betrekking tot
wederuitvoer hierdoor wordt gestaafd. Omdat
onvoldoende bewĳsmateriaal was ingediend kon de
Commissie met deze argumenten geen rekening
houden. Dienovereenkomstig worden hierbĳ de
conclusies bevestigd, zoals uiteengezet in de overwegingen 66 tot en met 69 van de verordening
voorlopig recht die gebaseerd zĳn op statistische
Eurostat-gegevens die de daadwerkelĳke ingevoerde
hoeveelheden van de producten weergeven die in
het vrĳe verkeer zĳn gebracht in de Gemeenschap.
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sprake is van aanmerkelĳke schade. Bovendien is
het van belang erop te wĳzen dat de positieve trend
voor een aantal indicatoren eenvoudigweg de algemene groei van de markt en de resultaten van de
communautaire bedrĳfstak op de exportmarkten
weergeeft. Geconcludeerd kan derhalve worden dat
de communautaire bedrĳfstak aanmerkelĳke
schade heeft geleden.

4. Conclusie inzake schade
(53)

Uitgaande van bovenstaande overwegingen wordt
bevestigd dat de communautaire bedrĳfstak
aanmerkelĳke schade heeft geleden in de zin van
artikel 8, lid 1, van de basisverordening.

F. OORZAKELIJK VERBAND

1. Gevolgen van de gesubsidieerde invoer
2. Pr¶zen van de gesubsidieerde invoer
(48)

Volgens de Indiase exporterende producenten zou
de prĳsvergelĳking in de verordening voorlopig
recht, die gebaseerd was op Eurostat-gegevens, niet
betrouwbaar zĳn hoofdzakelĳk omdat de prĳs van
de doseringsvormen of -formuleringen aanzienlĳk
zou verschillen van de prĳs van bulkproducten.

(49)

Zoals uiteengezet in overweging 9, worden einddoseringsvormen of doseringsformuleringen niet
gedekt door de GN-codes van deze procedure zodat
kan worden geconcludeerd dat geen vergelĳkingen
werden gemaakt tussen bulk- en eindproducten.

(50)

(51)

Verder hebben de Indiase exporterende producenten toegegeven dat hun exportprĳzen zĳn
gedaald en hebben zĳ de omvang van deze prĳsdaling zoals vastgesteld in overweging 70 van de
verordening voorlopig recht, namelĳk ongeveer
40 %, niet betwist.
Gezien het bovenstaande wordt de referentie naar
einddoseringsvormen in overweging 70 van de
verordening voorlopig recht ingetrokken en
worden de overige conclusies zoals uiteengezet in
overweging 70 tot en met 75 van de verordening
voorlopig recht bevestigd.
3. Situatie van de communautaire bedr¶fstak

(52)

Volgens de Indiase overheid vertoonden de meeste
schade-indicatoren zoals uiteengezet in de verordening voorlopig recht een positieve trend voor de
communautaire bedrĳfstak, terwĳl er nauwelĳks
sprake was van negatieve indicatoren. Zoals blĳkt
uit de overwegingen 84 tot en met 87 van de verordening voorlopig recht, toonde het onderzoek
echter aan dat de algemene trends voor de communautaire bedrĳfstak negatief zĳn, vooral wat betreft
het marktaandeel en de prĳzen, zodat duidelĳk

(54)

De Indiase exporterende producenten betoogden
dat er geen duidelĳk verband bestond tussen de
Indiase gesubsidieerde export en de bĳ het onderzoek aangetroffen subsidieregelingen. Het oorzakelĳk verband tussen de gesubsidieerde invoer en
de schade die werd geleden door de communautaire bedrĳfstak zou hierdoor dan ook verbroken
zĳn. Bĳ deze argumentatie werd de volgende redenering gevolgd:
In de eerste plaats zouden de Eurostat-invoerstatistieken onbetrouwbaar zĳn en vervangen moeten
worden door de Indiase exportstatistieken zoals
vermeld in een Indiase officiële publicatie waaruit
blĳkt dat de voornaamste stĳging van de ingevoerde hoeveelheden samen met de exportpiek
plaatsvond in het tĳdvak april 1994 tot maart 1995.
In de tweede plaats bestonden de voornaamste
subsidieregelingen op dat moment nog niet.
Omdat uit de Indiase exportstatistieken blĳkt dat
een daling van de Indiase leveranties plaatsvond na
de inwerkingtreding van de betrokken subsidieregelingen, zou de tenuitvoerlegging van de subsidieregelingen duidelĳk niet hebben geleid tot een
stĳging van de export. De eventuele schade die was
geleden door de communautaire bedrĳfstak zou
dan ook onmogelĳk kunnen worden toegeschreven
aan de gesubsidieerde Indiase invoer.
Om het oorzakelĳk verband correct te kunnen
beoordelen, zou de periode die in overweging
wordt genomen voor de beoordeling van de schade
op grond van bovenstaande elementen moeten
worden verkort. In plaats van een periode van vier
jaar zou volgens de Indiase exporterende producenten moeten worden uitgegaan van een periode
van twee en een half jaar ingaande in 1995; op
basis hiervan zou men tot de vaststelling komen dat
geen schade was berokkend omdat in dat tĳdvak de
ingevoerde hoeveelheden geen belangrĳke stĳging
lieten zien.
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De reden hiervoor ligt voor de hand, omdat subsidies ook kunnen worden gebruikt om bestaande of
eerdere verliezen te compenseren en derhalve niet
een rechtstreeks neerwaarts effect op de prĳzen
hoeven in te houden. Anderzĳds kan zelfs een
stabiele of afnemende invoer die gepaard gaat met
een agressieve prĳszetting schadelĳk zĳn. Dit is nu
precies hier het geval waar de schade voornamelĳk
tot uiting kwam in een druk op de prĳzen zonder
dat hiervoor op een prĳsgevoelige en -transparante
markt grote hoeveelheden nodig waren. De gesubsidieerde invoer van het betrokken product, had
derhalve, ongeacht de hoeveelheden, aanmerkelĳk
negatieve gevolgen voor de communautaire bedrĳfstak tĳdens het onderzoektĳdvak.

Hierop kan het volgende worden geantwoord.

(55)

(56)

Ten eerste, wat de invoertrends betreft heeft de
Commissie reeds uiteengezet dat er geen redenen
zĳn om, in plaats van de communautaire invoerstatistieken, de Indiase exportstatistieken te hanteren.
De betrouwbaarheid van de Eurostat-statistieken
kon namelĳk redelĳk goed worden nagetrokken
terwĳl dit niet het geval was met de bron van de
Indiase gegevens, zodat de trends die zĳn vastgesteld in het stadium van de voorlopige verordening
moeten worden bevestigd. Volgens Eurostat zou de
Indiase invoer in 1996 een piek hebben bereikt en
tĳdens het onderzoektĳdvak slechts enigszins zĳn
gedaald.

Bĳ het tweede en derde argument van de Indiase
exporterende producenten kan men zich de principiële vraag stellen wat men in de context van een
anti-subsidieonderzoek als een redelĳke periode
kan beschouwen voor de beoordeling van schade.
Elk schadeonderzoek bestaat uit twee onderdelen:
allereerst moet worden vastgesteld of de binnenlandse bedrĳfstak tĳdens het onderzoektĳdvak
schade heeft geleden. In de tweede plaats dienen
dergelĳke conclusies te worden bezien in het licht
van de ontwikkeling van specifieke indicatoren van
eerdere jaren. Het is dan ook een vaste gewoonte de
situatie van de communautaire bedrĳfstak te beoordelen over een periode van tenminste drie jaar
voorafgaand aan het onderzoektĳdvak. Alleen aan
de hand hiervan kan de trend van de schade-indicatoren worden bestudeerd. Voor de beoordeling
van de schade dient de onderzochte periode dan
ook niet te worden aangepast. In dit geval werd
vastgesteld dat de invoer zĳn piek bereikte vóór het
onderzoektĳdvak. Dit is op zich niet, zoals de
tegenpartĳ verklaarde, voldoende om het oorzakelĳk verband tussen de gesubsidieerde invoer en
de schade die de communautaire bedrĳfstak heeft
geleden te verzwakken; een ononderbroken stĳging
van de invoer houdt niet noodzakelĳkerwĳs in dat
hierdoor schade is veroorzaakt. Tĳdens het onderzoektĳdvak, waarin ook subsidiëring werd vastgesteld, werden niet alleen prĳsonderbieding door de
betrokken invoer waargenomen maar ook druk op
de prĳzen en de winstgevendheid van de communautaire bedrĳfstak. Bovendien zou de uitvoer, zelfs
indien de piek zou zĳn bereikt vóór de voornaamste subsidieregelingen van kracht werden,
zonder prĳsonderbieding hebben kunnen plaatsvinden en dus niet schadelĳk kunnen zĳn. Juridisch gezien hoeft de schade die bĳvoorbeeld wordt
veroorzaakt door prĳsonderbieding op grond van
de basisverordening, niet noodzakelĳkerwĳs te
worden nagetrokken om aan te tonen dat de exporterende producenten daadwerkelĳk overheidsgeld
hebben aangewend om hun prĳzen te verlagen.
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(57)

Geconcludeerd wordt derhalve dat de door de
Indiase exporterende producenten naar voren
gebrachte elementen geen afbreuk doen aan de
conclusie t.a.v. het oorzakelĳk verband tussen de
gesubsidieerde invoer uit India en de schade die
werd geleden door de communautaire bedrĳfstak.

2. Gevolgen van andere factoren
2.1. Invoer uit andere derde landen
(58)

De Indiase exporterende producenten verklaarden
dat duurdere invoer van oorsprong uit de Verenigde
Staten van Amerika (VS) in omvang met 100 % was
gestegen, hetgeen zou betekenen dat de markt voor
het betrokken product niet prĳsgevoelig zou zĳn
zoals vermeld in de verordening voorlopig recht
alsmede in overweging 56.

(59)

De verklaring die aanvankelĳk was gegeven (overweging 96 van de verordening voorlopig recht) in
verband met de in vergelĳking hoge prĳzen per kg
voor de invoer van oorsprong uit de VS, moet
terzĳde worden geschoven omdat producten in
einddoseringsvormen niet onder de betrokken post
kunnen worden aangegeven. Het blĳkt echter dat
het grootste deel van deze invoer plaatsvindt in het
kader van een intergroeprelatie tussen een EUonderneming en diens partner in de VS en dat dit
van invloed kan zĳn op de prĳzen. Ten aanzien van
invoer van oorsprong uit andere derde landen dan
de VS, werden geen opmerkingen ontvangen en
kon niet worden geconcludeerd dat deze belangrĳke gevolgen zouden hebben voor de situatie van
de communautaire bedrĳfstak.
Bevestigd wordt derhalve dat de gevolgen van de
invoer uit andere derde landen niet van dien aard
was dat hierdoor het oorzakelĳk verband werd
verbroken tussen de gesubsidieerde Indiase invoer
en de schade die werd geleden door de communautaire bedrĳfstak.
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Een analyse van de situatie van een niet geïntegreerde communautaire producent die in gelĳke
mate kon profiteren van de lagere prĳzen van penicilline G op de wereldmarkt, wees echter uit dat
deze producent eveneens te maken had met een
sterk gedaalde winstgevendheid en geconfronteerd
werd met prĳsonderbieding van de Indiase uitvoer,
met name in de tweede helft van het onderzoektĳdvak.

2.2. Concurrentievermogen van de bedr¶fstak van
de Gemeenschap en schommelingen van de
pr¶zen van bepaalde grondstoffen
(60)

De Indiase exporterende producenten herhaalden
dat de schade die de communautaire bedrĳfstak
had geleden was veroorzaakt door neerwaartse
schommelingen, met name vanaf 1996, van de prĳs
van penicilline G, de voornaamste grondstof voor
de vervaardiging van het betrokken product.
Volgens hen zou de daling van de uitvoerprĳzen
tĳdens het onderzoektĳdvak slechts het gevolg zĳn
van de doorberekening aan de afnemers van hun
verhoogde productiviteit en de daling van de prĳs
van penicilline G. Kortom, de Indiase exporterende
producenten waren van oordeel dat de onderbieding die was vastgesteld tĳdens het onderzoektĳdvak volledig los stond van eventuele ontvangen
subsidies. Tevens werd herhaald dat de communautaire bedrĳfstak niet concurrerend was in het
segment van het desbetreffende product.

Verder dient er bĳ het onderzoek naar het oorzakelĳk verband tussen de gesubsidieerde invoer en
de schade van de communautaire bedrĳfstak op
gewezen te worden dat het niet de bedoeling is na
te gaan welke redenen ten grondslag liggen aan het
gedrag van de exporterende producenten, omdat
tĳdens het onderzoektĳdvak was vastgesteld dat zĳ
subsidies ontvingen die aanleiding geven tot
compenserende maatregelen.

(61)

Het concurrentievermogen van de communautaire
bedrĳfstak kan moeilĳk in twĳfel worden
getrokken, omdat deze bedrĳfstak kan worden
gerekend tot één van de toonaangevende producenten van het betrokken product ter wereld. Dit
blĳkt zowel uit de resultaten op de exportmarkten
als uit de kostenverlagingen en de hieruit voortvloeiende stĳging van de productiviteit. De
communautaire bedrĳfstak heeft haar productie
met 30 % verhoogd en tegelĳkertĳd de werkgelegenheid op een stabiel peil kunnen handhaven. Uit
het onderzoek kwam voorts geen inefficiëntie naar
voren wat betreft de productiekosten. Tevens bleek
overduidelĳk dat het productieproces voor penicilline G van de geïntegreerde ondernemingen op
wereldvlak uiterst efficiënt was.

(62)

Ter staving van het reeds naar voren gebrachte
argument dat de communautaire bedrĳfstak er niet
in was geslaagd zĳn efficiency te verbeteren, werd
verklaard dat zelfs als zeer efficiënt bekendstaande
producenten zoals de Nederlandse onderneming
Gist-Brocades BV problemen ondervonden als
gevolg van de prĳsdaling van penicilline G. Uit het
laatste jaarverslag van Gist-Brocades werd een
verklaring geciteerd die luidde dat „de winstprognose van maart 1997 moest worden aangepast van
een belangrĳke stĳging tot een geringe daling.
Deze was het gevolg van een val van de wereldpenicillineprĳs tot een historisch dieptepunt”.

(63)

De vergelĳking van de situatie van de communautaire bedrĳfstak die het onderzochte product
vervaardigt met de situatie van Gist-Brocades BV, is
in deze context misleidend. Gist-Brocades verkoopt
zeer belangrĳke hoeveelheden penicilline G en een
daling van de prĳzen voor dit product zal derhalve
waarschĳnlĳk belangrĳke negatieve gevolgen
hebben voor de winstgevendheid voor dit bedrĳfsonderdeel.
De
communautaire
bedrĳfstak
verkoopt echter geen penicilline G maar produceert het voor eigen gebruik.

De communautaire bedrĳfstak betoogde dat de
Indiase exporterende producenten hun prĳzen voor
het betrokken product sterker hadden verlaagd dan
op grond van de verlaging van de kosten voor
penicilline G gerechtvaardigd zou zĳn.
Vanaf 1996 viel inderdaad een neerwaartse trend
waar te nemen bĳ de prĳzen van penicilline G.
Omdat penicilline G een belangrĳk aandeel vormt
van de totale inputkosten van het eindproduct zou
een daling van de prĳs enigszins tot uitdrukking
komen in de prĳs van het betrokken product.
De opmerkingen met betrekking tot het prĳsniveau van penicilline G waren echter onsamenhangend en tegenstrĳdig. Nadat de voorlopige maatregelen waren ingesteld, dienden de Indiase exporterende producenten bĳvoorbeeld een volledige reeks
van prĳsopgaven in met de gewogen gemiddelde
aankoopprĳzen van penicilline G, om vervolgens te
verklaren dat zĳ penicilline G hadden kunnen
aankopen tegen aanzienlĳk lagere prĳzen dan die
in de prĳsopgave.
Het was dan ook onmogelĳk een exact en kwantificeerbaar effect vast te stellen van de dalende prĳzen
van penicilline G op de prĳzen van het betrokken
product.
Een verlaging van de kosten van penicilline G zou
vermoedelĳk alleen gevolgen hebben voor ondernemingen die niet verticaal geïntegreerd zĳn, dat
wil zeggen ondernemingen die deze grondstof niet
zelf vervaardigen maar van buitenaf betrekken (zie
tevens de overwegingen 64 tot en met 66). De
Indiase exporterende producenten betoogden dat
zĳ niet geïntegreerd waren en derhalve ten volle
konden profiteren van dit voordeel en dit in hun
prĳzen tot uitdrukking brachten, terwĳl de
communautaire bedrĳfstak, die hoofdzakelĳk geïntegreerd was, dit niet kon.
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De Indiase exporterende producenten stelden dat
de negatieve gevolgen van de dalende penicilline
G-prĳzen groter zouden zĳn voor producenten met
een verticaal geïntegreerde productie, dat wil
zeggen producenten die penicilline G zelf als
grondstof produceren, omdat zĳ niet zouden
kunnen hebben profiteren van de prĳsdaling en
derhalve gedwongen werden de efficiency van hun
productieproces te verbeteren. Volgens hen was de
communautaire bedrĳfstak hierin niet geslaagd.
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3. Conclusie inzake oorzakel¶k verband
(69)

Gezien het bovenstaande worden de conclusies van
de overwegingen 88 tot en met 104 van de verordening voorlopig recht bevestigd. De verwĳzing naar
de einddoseringsvormen in overweging 96 wordt
echter ingetrokken.
G. COMMUNAUTAIR BELANG

1. Inleidende opmerking
(65)

(66)

(67)

(68)

De dalende prĳzen van grondstoffen zouden inderdaad verschillende gevolgen kunnen hebben voor
geïntegreerde producenten in vergelĳking met
producenten die de grondstoffen aankopen. Nietgeïntegreerde producenten zouden vrĳwel onmiddellĳk kunnen profiteren van een daling van de
aankoopkosten. Rechtstreekse gevolgen van prĳsveranderingen voor de aankoopkosten raken geïntegreerde producenten in mindere mate, hoewel zĳ
hiervan wel de gevolgen voor de verkoopprĳzen
kunnen voelen die hun niet-geïntegreerde concurrenten kunnen bieden voor de eindproducten.
Bovendien, wanneer de grondstofprĳzen stĳgen,
biedt dit voor geïntegreerde producenten, de
grootste groep in de Gemeenschap, duidelĳk een
voordeel. Het besluit om te investeren in een
volledig geïntegreerde fabriek is uit zakelĳk
oogpunt derhalve logisch. Opmerkelĳk is dat de
Indiase exporterende producenten dan ook niet
openlĳk suggereerden dat de communautaire
bedrĳfstak zĳn fabrieken met hoge investeringen
moet sluiten en heropenen en zĳn productietechnieken moet veranderen wanneer de prĳzen van
grondstoffen op korte termĳn schommelingen
vertonen.
Gezien het bovenstaande en hoewel niet volledig
kan worden uitgesloten dat de daling van de grondstofprĳzen negatieve gevolgen kan hebben gehad
voor de winstgevendheid van een aantal communautaire producenten, kan worden vastgesteld dat
de schade wat betreft de daling van de winstgevendheid en het verlies van marktaandeel van de
communautaire bedrĳfstak niet kan worden toegeschreven aan de prĳsdaling van de grondstof penicilline G. Het blĳft buiten kĳf dat de Indiase
export van het betrokken product werd gesubsidieerd, waardoor de concurrentieverhouding ten
gunste van het Indiase product werd verstoord.
Vastgesteld wordt derhalve dat de gesubsidieerde
invoer op zich, met name gezien de lage prĳzen,
aanmerkelĳke schade hebben berokkend aan de
communautaire bedrĳfstak. Hierbĳ wordt niet
ontkend dat de grondstofprĳzen eveneens negatieve
gevolgen kunnen hebben gehad, zĳ het niet van
dien aard dat hierdoor het oorzakelĳk verband werd
verbroken tussen de gesubsidieerde invoer en de
schade die werd berokkend aan de communautaire
bedrĳfstak.

(70)

Geen van de partĳen had opmerkingen of nieuwe
feiten ingediend met betrekking tot de belangen
van de communautaire bedrĳfstak, de toeleveranciers, de verwerkers van het betrokken product of
van de andere, niet klagende producent in de
Gemeenschap, Gist-Brocades BV.
De conclusies van de verordening voorlopig recht
worden derhalve bevestigd, met name de conclusies
dat de gevolgen van maatregelen op deze groepen
positief zouden zĳn of geen negatieve gevolgen
zouden hebben maar mogelĳkerwĳze slechts positieve of verwaarloosbare gevolgen.
2. Argumenten van de importeurs/handelaars

(71)

Verschillende importeurs of handelaars maakten,
nadat de voorlopige maatregelen waren ingesteld,
opmerkingen. Deze kwamen in wezen op het
volgende neer:
De Indiase export had geen schade berokkend aan
de communautaire producenten omdat de Indiase
prĳzen omlaag gingen als gevolg van de lagere
prĳzen van penicilline G en er in de Gemeenschap
bovendien sprake was van overproductie, die niets
te maken had met de Indiase ondernemingen. De
in de Gemeenschap verkochte hoeveelheden die
uit India waren ingevoerd waren zeer gering in
vergelĳking met de verkoop van de producenten in
de Gemeenschap die bovendien grote winst
boekten. Wanneer compenserende rechten zouden
worden ingesteld, zou dit leiden tot onredelĳke
prĳsstĳgingen van de producenten in de Gemeenschap.
De communautaire producenten hadden niet alle
mogelĳkheden voor modernisering te baat
genomen en hadden een assortiment moeten
opbouwen van meer geavanceerde producten in
plaats van door te gaan met de productie van
grondstoffen die beschikbaar zĳn op de wereldmarkt.
De in de Gemeenschap gevestigde producenten
van einddoseringsvormen zouden bovendien niet
langer beschikken over concurrentiemogelĳkheden, omdat zĳ minder mogelĳkheden zouden
hebben om goedkopere producten van Indiase
oorsprong te betrekken.
Een handelaar beaamde weliswaar het bovenstaande, maar klaagde tevens over het Indiase
verbod op de invoer van penicilline G voor plaatselĳk gebruik.
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Tot slot zou instelling van compenserende rechten
een negatief effect hebben op de winstgevendheid
van de importeurs en handelaren en hun keuze van
leverancier beperken. Een importeur wees erop dat
hĳ geen producten van alternatieve leveranciers
kon betrekken, omdat hĳ als exclusief agent optrad
voor een Indiase exporterende producent.
(72)

De argumenten met betrekking tot de prĳsdaling
van penicilline G en de ingevoerde hoeveelheden
van het betrokken product van oorsprong uit India
zĳn hierboven nauwkeurig uiteengezet. De geringe
winstgevendheid van de communautaire bedrĳfstak
werd eveneens aangetoond en zal hieronder verder
worden behandeld. Voorts is een eventuele prĳsstĳging als gevolg van compenserende maatregelen
erop gericht de schadelĳke gevolgen van gesubsidieerde invoer te corrigeren.

(73)

Door als oplossing aan te dragen dat de communautaire bedrĳfstak de productie van grondstoffen
zou moeten staken, lĳkt men te suggereren dat
deze bedrĳfstak niet efficiënt of competitief zou
zĳn. Het concurrentievermogen van de communautaire bedrĳfstak staat echter buiten kĳf.
Voorts staat de markt voor merkloze farmaceutische
producten in het teken van de groei en is er geen
reden waarom in de Gemeenschap gevestigde
ondernemingen dit veelbelovende marktsegment
zouden moeten prĳsgeven.

(74)

(75)

De argumenten met betrekking tot producenten
van einddoseringsvormen kunnen in hun algemene
formulering niet worden aanvaard omdat zĳ impliceren dat deze ondernemingen over het algemeen
antibiotica uit India gebruiken om einddoseringsvormen te vervaardigen, hetgeen niet het geval is.
Zoals blĳkt uit de antwoorden op de vragenlĳst van
een aantal van deze ondernemingen, zĳn zĳ niet
alle gekant tegen de instelling van compenserende
maatregelen. Eén onderneming leek zelfs achter
deze maatregelen te staan, omdat zĳ problemen
had ondervonden bĳ de verkoop van haar
producten als gevolg van de concurrentie van
producten waaronder laaggeprĳsde gesubsidieerde
invoer.
Instelling van compenserende rechten zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor importeurs en
handelaars. Deze gevolgen zullen afhankelĳk zĳn
van de mate van hun specialisatie in producten en
de landen van oorsprong. De meeste importeurs en
handelaars lĳken echter niet uitsluitend gespecialiseerd te zĳn in het betrokken product van
oorsprong uit India, maar veeleer een breder assortiment te bestrĳken van farmaceutische producten
in bulk en deze van overal ter wereld te betrekken.
De gevolgen van maatregelen voor importeurs en
handelaren zouden derhalve over het algemeen
beperkt moeten zĳn.
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In bepaalde gevallen kunnen compenserende
rechten echter inderdaad belangrĳke gevolgen
hebben, met name voor importeurs of handelaars
die als exclusief agent optreden of soortgelĳke regelingen hebben voor het betrokken product uit
India.
(76)

Dit dient echter tegenover het belang van de
communautaire bedrĳfstak te worden gesteld, die
zonder het corrigerend effect van maatregelen om
de negatieve gevolgen van gesubsidieerde invoer te
neutraliseren, vermoedelĳk geconfronteerd zullen
blĳven worden met voortdurende prĳsonderbieding
en hieruit voortvloeiende druk op de prĳzen die
heeft geleid tot een verslechtering van de winstgevendheid. Mocht deze situatie blĳven voortduren
dan zal de communautaire bedrĳfstak wellicht geen
andere keuze overblĳven dan bepaalde productielĳnen of zelfs volledige fabrieken te sluiten.
Productielĳnen of fabrieken die zich uitsluitend
bezighouden met de productie van het betrokken
product, bieden momenteel werkgelegenheid aan
bĳna 1 200 personen.
3. Conclusies inzake het belang van de
Gemeenschap

(77)

Concluderend en na de verschillende belangen in
deze te hebben onderzocht, luidt het oordeel dat er
geen dwingende redenen zĳn om geen maatregelen
tegen de invoer in kwestie in te stellen door de
concurrentie te herstellen met redelĳke prĳszetting
zodat verdere schade aan de communautaire
bedrĳfstak wordt voorkomen.
H. DEFINITIEVE MAATREGELEN

1. Niveau waarop de schade wordt teniet
gedaan
(78)

Wat de winstmarge betreft die was gebruikt om het
niet schadelĳke prĳspeil van de communautaire
bedrĳfstak vast te stellen, waren de Indiase exporterende producenten van oordeel dat de communautaire bedrĳfstak niet in onderzoek en ontwikkeling
(hierna „O&O” genoemd) behoefde te investeren,
omdat de farmaceutische industrie haar onderzoek
niet zou behoeven te financieren met behulp van
de verkoop van producten waarvan het octrooi was
verstreken zoals het betrokken product, en dat het
voorgestelde minimumwinstpercentage van 15 %
over de omzet derhalve overdreven zou zĳn.

(79)

Hoewel inderdaad verwacht kan worden dat de
winstmarges sterk uiteenlopen afhankelĳk van de
vraag of een geneesmiddel nog beschermd wordt
door een octrooi of andere vorm van intellectuele
eigendomsrechten, of dat het een merkloos geneesmiddel is geworden, kan de verklaring dat de winst
op de verkoop van niet beschermde producten op
generlei wĳze zou mogen bĳdragen aan
O&O-uitgaven niet worden aanvaard.
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Vrĳwel alle O&O-uitgaven worden gefinancierd
door de bedrĳfstak zelf. Het is derhalve de capaciteit op lange termĳn om de middelen voort te
brengen die nodig zĳn om het productieproces van
bestaande producten te verbeteren en nieuwe
producten op de markt te brengen die bepaalt of
deze bedrĳfstak in de toekomst in staat zal zĳn de
concurrentie het hoofd te bieden; deze capaciteit
hangt weer af van de mogelĳkheid om voldoende
winst te maken op producten die reeds op de markt
zĳn.
Zonder de toegenomen efficiency van de communautaire bedrĳfstak als gevolg van O&O-uitgaven
en de hieruit voortvloeiende investeringen in
proces en opbrengsten, zou de communautaire
bedrĳfstak reeds verliezen hebben geleden.
Het is duidelĳk dat het huidige lage winstpeil een
ernstig obstakel zou vormen voor dergelĳke investeringen in de toekomst en derhalve uiteindelĳk
het concurrentievermogen van de communautaire
bedrĳfstak zou aantasten.
De farmaceutische industrie vormt echter een
industriële sector met belangrĳke investeringen.
Om een redelĳk rendement van de investeringen te
verkrĳgen moet de opbrengst over de omzet hoger
zĳn dan die welke gewoonlĳk wordt verkregen in
sectoren waar kan worden volstaan met lagere
investeringen.

(82)

In het licht van het bovenstaande wordt een winstpeil van 15 % over de omzet een redelĳk
minimum geacht voor een geïntegreerde farmaceutische industrie.

2. Vorm en hoogte van het recht
(83)

Met betrekking tot de vorm van de maatregelen
werden geen opmerkingen ingediend. Zo nodig
werd de voorlopige vaststelling van het bedrag van
de subsidies die aanleiding geven tot compenserende maatregelen veranderd. Voor drie van de
medewerkende exporterende Indiase producenten
werd een definitief compenserend recht vastgesteld
dat dienovereenkomstig lager was dan het voorlopig recht.
De overwegingen 117 tot en met 119 van de verordening voorlopig recht worden bevestigd.

I. INNING VAN HET VOORLOPIG RECHT
(84)

Gezien de hoogte van de tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidies die werden
verstrekt aan de exporterende producenten en in
het licht van de ernstige schade die was berokkend
aan de communautaire bedrĳfstak, wordt het noodzakelĳk geacht de bedragen die voor het voorlopige
compenserende recht uit hoofde van Verordening
(EG) nr. 1204/98 als zekerheid werden gesteld, ten
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belope van de definitieve rechten definitief te
innen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1. Er wordt een definitief compenserend recht ingesteld
op de invoer van niet in afgemeten doseringen of vormen
of verpakkingen voor de kleinhandel aangeboden amoxicillinetrihydraat, ampicillinetrihydraat en cefalexine,
ingedeeld onder de GN-codes ex 2941 10 10 (TARICcode 2941 10 10*10), ex 2941 10 20 (TARIC-code
2941 10 20*10) en ex 2941 90 00 (TARIC-code
2941 90 00*30) van oorsprong uit India.
2. Het recht dat van toepassing is op de nettoprĳs
franco grens-Gemeenschap, vóór inklaring, is voor ingevoerde producten van de volgende ondernemingen als
volgt:
— 9,6 % voor Biochem Synergy Ltd, Indore (aanvullende
TARIC-code: 8219),
— 9,1 % voor Harshita Ltd, New Delhi (aanvullende
TARIC-code: 8788),
— 8,7 % voor Kopran Ltd, Mumbai (aanvullende
TARIC-code: 8220),
— 6,3 % voor Ranbaxy Laboratories Ltd, New Delhi
(aanvullende TARIC-code: 8221),
— 4,6 % voor Lupin Laboratories Ltd, Mumbai (aanvullende TARIC-code: 8222),
— 12 % voor Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd,
Chennai (aanvullende TARIC-code: 8224),
— 0 % voor Torrent Pharmaceuticals Ltd, Ahmedabad
(aanvullende TARIC-code: 8225),
— 0 % voor Vitara Chemicals Ltd, Mumbai (aanvullende
TARIC-code: 8225),
— 0 % voor Gujarat Lyka Organics Ltd, Mumbai
(aanvullende TARIC-code: 8225),
— 14,6 % voor andere ondernemingen (aanvullende
TARIC-code: 8900).
3. Tenzĳ anders vermeld, zĳn de bepalingen inzake
douanerechten van toepassing.
Artikel 2
Het bedrag dat uit hoofde van het voorlopig compenserend recht krachtens Verordening (EG) nr. 1204/98 als
zekerheid was gesteld, wordt definitief geïnd ten belope
van het definitief ingestelde recht.
Bedragen die boven het definitieve bedrag van het
compenserend recht als zekerheid waren gesteld worden
vrĳgegeven.
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 Luxemburg, 5 oktober 1998.
Voor de Raad
De Voorzitter
W. SCHÜSSEL

9. 10. 98

9. 10. 98

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 273/17

VERORDENING (EG) Nr. 2165/98 VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 1998
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerpr¶zen van bepaalde soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie
van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen
van de invoerregeling voor groenten en fruit (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1498/98 (2), en met
name op artikel 4, lid 1,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad van
28 december 1992 betreffende de rekeneenheid en de
omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelĳk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 150/95 (4), en
met name op artikel 3, lid 3,
Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 3223/94 op
grond van de multilaterale handelsbesprekingen in het
kader van de Uruguay-Ronde de criteria zĳn vastgesteld
aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en

de periodes die in de bĳlage bĳ die verordening zĳn
vermeld, de forfaitaire waarden bĳ invoer uit derde landen
vaststelt;
Overwegende dat op grond van de bovenvermelde criteria
de forfaitaire invoerwaarden moeten worden vastgesteld
op de in de bĳlage bĳ deze verordening vermelde niveaus,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94
bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld
zoals aangegeven in de tabel in de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 oktober 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 oktober 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

337 van 24. 12. 1994, blz. 66.
198 van 15. 7. 1998, blz. 4.
387 van 31. 12. 1992, blz. 1.
22 van 31. 1. 1995, blz. 1.
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BöLAGE
b¶ de verordening van de Commissie van 8 oktober 1998 tot vaststelling van forfaitaire
invoerwaarden voor de bepaling van de invoerpr¶zen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in ecu/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

0707 00 05

052
999
052
999
052
388
524
528
999
052
064
400
999
060
064
388
400
404
800
999
052
064
999

91,5
91,5
97,3
97,3
70,3
98,6
52,3
57,1
69,6
98,8
65,1
159,6
107,8
39,2
41,0
32,8
67,4
64,7
157,6
67,1
91,3
56,4
73,9

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2317/97 van de Commissie (PB L 321 van 22. 11. 1997,
blz. 19). De code „999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 2166/98 VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 1998
tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1997/1998 van het door de suikerfabrikanten aan de suikerbietenverkopers uit te keren bedrag wegens het verschil
tussen het maximumbedrag van de B-heffing en het bedrag van die heffing
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 (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1148/98 (2), en met name op artikel
29, lid 5,
Overwegende dat artikel 29, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 1785/81 in het bijzonder bepaalt dat wanneer de
opbrengst van de B-heffing minder bedraagt dan het
maximumbedrag bedoeld in artikel 28, lid 4, van die
verordening, in voorkomend geval herzien volgens lid 5
van dat artikel, de suikerfabrikanten verplicht zijn de
suikerbietenverkopers het verschil uit te keren tussen het
maximumbedrag van de B-heffing en het bedrag van die
te innen heffing, ten belope van 60 % van dit verschil;
dat artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1443/82
van de Commissie van 8 juni 1982 houdende uitvoeringsbepalingen voor de quotaregeling in de sector suiker (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 392/94 (4),
bepaalt dat dit bedrag, bedoeld in artikel 29, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 1785/81, tegelijk wordt vastgesteld
met de bedragen van de productieheffingen volgens
dezelfde procedure;
Overwegende dat voor het verkoopseizoen 1997/1998 het
maximumbedrag van de B-heffing op 37,5 % van de
interventieprijs voor witte suiker werd vastgesteld; dat

bijgevolg met betrekking tot de suiker het te innen
bedrag van de B-heffing voor genoemd verkoopseizoen
slechts 36,8891 % van de interventieprijs voor witte
suiker zal bedragen; dat bijgevolg wegens dit verschil,
overeenkomstig artikel 29, lid 2, van Verordening (EEG)
nr. 1785/81, het door de suikerfabrikanten aan de suikerbietenverkopers per ton bieten van de standaardkwaliteit
te betalen bedrag, ten belope van 60 % van dit verschil,
dient te worden vastgesteld;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor suiker,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het in artikel 29, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/
81 bedoelde bedrag met betrekking tot de B-heffing, dat
door de suikerfabrikanten aan de suikerbietenverkopers
moet worden betaald, wordt voor het verkoopseizoen
1997/1998 vastgesteld op 0,30 ecu per ton bieten van de
standaardkwaliteit.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde 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, 8 oktober 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

177 van 1.
159 van 3.
158 van 9.
53 van 24.

7.
6.
6.
2.

1981,
1998,
1982,
1994,

blz.
blz.
blz.
blz.

4.
38.
17.
7.
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VERORDENING (EG) Nr. 2167/98 VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 1998
betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in het kader
van het tariefcontingent voor het vierde kwartaal van 1998 (tweede periode)
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van
13 februari 1993 houdende een gemeenschappelĳke ordening der markten in de sector bananen (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1637/98 (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1442/93 van de
Commissie van 10 juni 1993 houdende bepalingen ter
toepassing van de regeling voor de invoer van bananen in
de Gemeenschap (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 1409/96 (4), en met name op artikel 9, lid 3,
tweede alinea,
Gelet op Verordening (EG) nr. 478/95 van de Commissie
van 1 maart 1995 tot vaststelling van aanvullende bepalingen voor de toepassing van Verordening (EEG) nr. 404/
93 van de Raad betreffende de regeling inzake het tariefcontingent voor de invoer van bananen in de Gemeenschap en tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 1442/
93 (5), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 702/95 (6), en
met name op artikel 4, lid 3,
Overwegende dat bĳ Verordening (EG) nr. 2000/98 van de
Commissie (7) voor het vierde kwartaal van 1998 de
hoeveelheden zĳn vastgesteld die nog beschikbaar zĳn en
waarvoor voor de tweede periode aanvragen kunnen
worden ingediend overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 478/95;

Overwegende dat in artikel 9, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 1442/93 is bepaald dat, indien voor een bepaald
kwartaal en voor een bepaalde oorsprong, dit wil zeggen
een land of een groep landen als vermeld in bĳlage I bĳ
Verordening (EG) nr. 478/95, de hoeveelheden waarvoor
door een of meer categorieën marktdeelnemers invoercertificaten zĳn ingediend, de beschikbare hoeveelheden
overtreffen, een op alle aanvragen voor die oorsprong toe
te passen verminderingspercentage wordt vastgesteld;
Overwegende dat, gezien de aanvragen die in de loop van
de tweede periode zĳn ingediend, onverwĳld moet
worden bepaald voor welke hoeveelheden bananen uit de
betrokken landen van oorsprong certificaten kunnen
worden afgegeven;
Overwegende dat deze verordening onverwĳld in werking
moet treden opdat de certificaten zo snel mogelĳk
worden afgegeven,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor nieuwe aanvragen als bedoeld in artikel 4, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 478/95 worden voor het vierde
kwartaal van 1998, tweede periode, in het kader van het
tariefcontingent voor bananen invoercertificaten afgegeven voor de in de certificaataanvraag vermelde hoeveelheid.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 oktober 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 oktober 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

PB
PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L
L

47 van 25. 2. 1993, blz. 1.
210 van 28. 7. 1998, blz. 28.
142 van 12. 6. 1993, blz. 6.
181 van 20. 7. 1996, blz. 13.
49 van 4. 3. 1995, blz. 13.
71 van 31. 3. 1995, blz. 84.
257 van 19. 9. 1998, blz. 10.

9. 10. 98

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 273/21

VERORDENING (EG) Nr. 2168/98 VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 1998
tot vaststelling van de maximumrestitutie b¶ uitvoer van zachte tarwe in het
kader van de inschr¶ving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1079/98
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening
der markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie
van 29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de
Raad wat de toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bĳ verstoring van de graanmarkt te treffen
maatregelen betreft (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2094/98 (4), en met name op artikel 4,
Overwegende dat een openbare inschrĳving voor de restitutie en/of de belasting bĳ uitvoer van zachte tarwe naar
alle derde landen met uitzondering van sommige ACSstaten is opengesteld bĳ Verordening (EG) nr. 1079/98
van de Commissie (5), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
2005/98 (6);
Overwegende dat in artikel 7 van Verordening (EG) nr.
1501/95 is bepaald dat de Commissie, op grond van de
meegedeelde offertes, volgens de procedure van artikel 23
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 kan besluiten een
maximumrestitutie bĳ uitvoer vast te stellen, daarbĳ reke-

ning houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG)
nr. 1501/95 bedoelde criteria; dat in dat geval wordt
gegund aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte niet hoger
is dan de vastgestelde maximumrestitutie, en aan de
inschrĳver(s) wiens (wier) offerte betrekking heeft op een
uitvoerbelasting;
Overwegende dat de toepassing van de bovenbedoelde
criteria op de huidige marktsituatie voor de betrokken
graansoort leidt tot de vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de offertes die van 2 tot en met 8 oktober 1998 in
het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening
(EG) nr. 1079/98 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie bĳ uitvoer van zachte tarwe vastgesteld op
30,98 ECU per ton.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 oktober 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 oktober 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

181
126
147
266
154
258

van
van
van
van
van
van

1. 7. 1992, blz. 21.
24. 5. 1996, blz. 37.
30. 6. 1995, blz. 7.
1. 10. 1998, blz. 61.
28. 5. 1998, blz. 24.
22. 9. 1998, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 2169/98 VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 1998
tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het
kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2004/98
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening
der markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie
van 29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de
Raad wat de toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bĳ verstoring van de graanmarkt te treffen
maatregelen betreft (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2094/98 (4), en met name op artikel 7,
Overwegende dat een openbare inschrĳving voor de restitutie en/of de belasting bĳ uitvoer van zachte tarwe naar
sommige ACS-staten is opengesteld bĳ Verordening (EG)
nr. 2004/98 van de Commissie (5);
Overwegende dat in artikel 7 van Verordening (EG) nr.
1501/95 is bepaald dat de Commissie, op grond van de
meegedeelde offertes, volgens de procedure van artikel 23
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 kan besluiten een
maximumrestitutie bij uitvoer vast te stellen, daarbij rekening houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG)

nr. 1501/95 bedoelde criteria; dat in dat geval wordt
gegund aan de inschrijver(s) wiens (wier) offerte niet hoger
is dan de vastgestelde maximumrestitutie, en aan de
inschrijver(s) wiens (wier) offerte betrekking heeft op een
uitvoerbelasting;
Overwegende dat de toepassing van de bovenbedoelde
criteria op de huidige marktsituatie voor de betrokken
graansoort leidt tot de vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag;
Overwegende dat het Comité van beheer voor granen
geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de offertes die van 2 tot en met 8 oktober 1998 in
het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening
(EG) nr. 2004/98 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe vastgesteld op
38,00 ECU per ton.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 oktober 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 oktober 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

181
126
147
266
258

van
van
van
van
van

1. 7. 1992, blz. 21.
24. 5. 1996, blz. 37.
30. 6. 1995, blz. 7.
1. 10. 1998, blz. 61.
22. 9. 1998, blz. 4.
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VERORDENING (EG) Nr. 2170/98 VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 1998
tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van
de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1078/98
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie
van 29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de
Raad voor wat de toekenning, in de graansector, van
uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt
te treffen maatregelen betreft (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2094/98 (4), en met name op artikel
4,
Overwegende dat een openbare inschrijving voor de restitutie en of de belasting bij uitvoer van gerst naar alle
derde landen is opengesteld bij Verordening (EG) nr.
1078/98 van de Commissie (5);
Overwegende dat in artikel 7 van Verordening (EG) nr.
1501/95 is bepaald dat de Commissie, op grond van de
meegedeelde offertes, volgens de procedure van artikel 23
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 kan besluiten een
maximumrestitutie bij uitvoer vast te stellen, daarbij rekening houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG)

nr. 1501/95 bedoelde criteria; dat in dat geval wordt
gegund aan de inschrijver(s) wiens (wier) offerte niet hoger
is dan de vastgestelde maximumrestitutie, en aan de
inschrijver(s) wiens (wier) offerte betrekking heeft op een
uitvoerbelasting;
Overwegende dat de toepassing van de bovenbedoelde
criteria op de huidige marktsituatie voor de betrokken
graansoort leidt tot de vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de offertes die van 2 tot en met 8 oktober 1998 in
het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening
(EG) nr. 1078/98 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst vastgesteld op 67,46
ECU per ton.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 oktober 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 oktober 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

181
126
147
266
154

van
van
van
van
van

1. 7. 1992, blz. 21.
24. 5. 1996, blz. 37.
30. 6. 1995, blz. 7.
1. 10. 1998, blz. 61.
28. 5. 1998, blz. 20.
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VERORDENING (EG) Nr. 2171/98 VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 1998
tot vaststelling van de maximumrestitutie b¶ uitvoer van gerst in het kader van
de inschr¶ving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1564/98
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

ning houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG)
nr. 1501/95 bedoelde criteria; dat in dat geval wordt
gegund aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte niet hoger
is dan de vastgestelde maximumrestitutie;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening
der markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2),

Overwegende dat de toepassing van de bovenbedoelde
criteria op de huidige marktsituatie voor de betrokken
graansoort leidt tot de vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie
van 29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de
Raad voor wat de toekenning, in de graansector, van
uitvoerrestituties en van bĳ verstoring van de graanmarkt
te treffen maatregelen betreft (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2094/98 (4), en met name op artikel
7,

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

Overwegende dat een openbare inschrĳving voor de restitutie bĳ uitvoer van gerst uit Spanje naar alle derde landen
is opengesteld bĳ Verordening (EG) nr. 1564/98 van de
Commissie (5);
Overwegende dat in artikel 7 van Verordening (EG) nr.
1501/95 is bepaald dat de Commissie, op grond van de
meegedeelde offertes, volgens de procedure van artikel 23
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 kan besluiten een
maximumrestitutie bĳ uitvoer vast te stellen, daarbĳ reke-

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de offertes die van 2 tot en met 8 oktober 1998 in
het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening
(EG) nr. 1564/98 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie bĳ uitvoer van gerst vastgesteld op 73,96
ECU per ton.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 oktober 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 oktober 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

181
126
147
266
203

van
van
van
van
van

1. 7. 1992, blz. 21.
24. 5. 1996, blz. 37.
30. 6. 1995, blz. 7.
1. 10. 1998, blz. 61.
21. 7. 1998, blz. 6.
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VERORDENING (EG) Nr. 2172/98 VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 1998
betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader
van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2007/98
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie
van 29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de
Raad voor wat de toekenning, in de graansector, van
uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt
te treffen maatregelen betreft (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2094/98 (4),
Gelet op Verordening (EG) nr. 2007/98 van de Commissie
van 21 september 1998 betreffende een bijzondere interventiemaatregel voor granen in Finland en Zweden (5), en
met name op artikel 8,
Overwegende dat een openbare inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer uit Finland en
Zweden van in die landen geproduceerde haver naar alle
derde landen is opengesteld bij Verordening (EG) nr.
2007/98;

Overwegende dat in artikel 8 van Verordening (EG) nr.
2007/98 is bepaald dat de Commissie, op grond van de
meegedeelde offertes, volgens de procedure van artikel 23
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 op grond van de
meegedeelde offertes kan besluiten niet tot toewijzing
over te gaan;
Overwegende dat het, met name rekening houdend met
de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1501/95
genoemde criteria, niet wenselijk is een maximumrestitutie vast te stellen;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die in de
periode van 2 tot en met 8 oktober 1998 zijn meegedeeld
in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2007/98
bedoelde inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van
haver.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 oktober 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 oktober 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

181
126
147
266
258

van
van
van
van
van

1. 7. 1992, blz. 21.
24. 5. 1996, blz. 37.
30. 6. 1995, blz. 7.
1. 10. 1998, blz. 61.
22. 9. 1998, blz. 13.

L 273/26

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

9. 10. 98

VERORDENING (EG) Nr. 2173/98 VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 1998
betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die z¶n meegedeeld in het kader
van de openbare inschr¶ving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1746/98
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening
der markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie
van 29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de
Raad voor wat de toekenning, in de graansector, van
uitvoerrestituties en van bĳ verstoring van de graanmarkt
te treffen maatregelen betreft (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2094/98 (4), en met name op artikel
7,
Overwegende dat een openbare inschrĳving voor de restitutie en/of de belasting bĳ uitvoer van rogge naar alle
derde landen is opengesteld bĳ Verordening (EG) nr.
1746/98 van de Commissie (5);
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1501/95, de Commissie volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 op

grond van de meegedeelde offertes kan besluiten geen
gevolg te geven aan de openbare inschrĳving;
Overwegende dat het, met name rekening houdend met
de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1501/95
bedoelde criteria, niet wenselĳk is een maximumrestitutie
of een minimumbelasting vast te stellen;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 2 tot
en met 8 oktober 1998 zĳn meegedeeld in het kader van
de in Verordening (EG) nr. 1746/98 bedoelde inschrĳving
voor de restitutie of voor de belasting bĳ uitvoer van
rogge.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 oktober 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 oktober 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

181
126
147
266
219

van
van
van
van
van

1. 7. 1992, blz. 21.
24. 5. 1996, blz. 37.
30. 6. 1995, blz. 7.
1. 10. 1998, blz. 61.
7. 8. 1998, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 2174/98 VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 1998
tot vaststelling van de restituties b¶ uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening
der markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2), en
met name op artikel 13, lid 2,
Overwegende dat volgens artikel 13 van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 het verschil tussen de noteringen of de
prĳzen op de wereldmarkt van de in artikel 1 van die
verordening bedoelde producten en de prĳzen van deze
producten in de Gemeenschap kan worden overbrugd
door een restitutie bĳ uitvoer;
Overwegende dat de restituties moeten worden vastgesteld
met inachtneming van de elementen als bedoeld in
artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1501/95 van de
Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van
de Raad voor de toekenning, in de graansector, van
uitvoerrestituties en van bĳ verstoring van de graanmarkt
te treffen maatregelen (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2094/98 (4);
Overwegende dat voor meel, gries en griesmeel van tarwe
of van rogge de restitutie moet worden berekend met
inachtneming van de hoeveelheid granen benodigd voor
de vervaardiging van de betreffende producten; dat deze
hoeveelheden zĳn vastgesteld in Verordening (EG) nr.
1501/95;

Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten voor sommige
producten een differentiatie van de restitutie naar bestemming nodig kunnen maken;
Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld; dat de restitutie tussentĳds kan
worden gewĳzigd;
Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige situatie in de sector granen en met name op de
noteringen of prĳzen van deze producten in de Gemeenschap en op de wereldmarkt voert tot het vaststellen van
de bedragen van de restitutie zoals vermeld in de bĳlage;
Overwegende dat het Comité van beheer voor granen
geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bĳ uitvoer in ongewĳzigde staat van de in
artikel 1, onder a), b) en c), van Verordening (EEG) nr.
1766/92 bedoelde producten, met uitzondering van mout,
worden op de in de bĳlage aangegeven bedragen vastgesteld.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 oktober 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 oktober 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

181
126
147
267

van
van
van
van

1. 7. 1992, blz. 21.
24. 5. 1996, blz. 37.
30. 6. 1995, blz. 7.
1. 10. 1998, blz. 61.
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BöLAGE
b¶ de verordening van de Commissie van 8 oktober 1998 tot vaststelling van de restituties b¶
uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(in ecu / ton)

(in ecu / ton)
Productcode

Bestemming (1)

Bedrag van de
restitutie

Productcode

Bestemming (1)

Bedrag van de
restitutie

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000


01

03
02
03
02

03
02



03
02




0

21,00
0
50,00
0

57,50
0



36,00
0



1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800


01
01
01
01
01


01


01


01



42,50
39,75
36,50
33,75
31,75


82,00


0 (2 )
 (2)

0 (2 )


1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000

(1) De bestemmingen zĳn de volgende:
01 alle derde landen,
02 overige derde landen,
03 Zwitserland en Liechtenstein.
(2) Als dit product geagglomereerd griesmeel bevat, wordt geen restitutie verleend.

NB: De zones zĳn die welke worden omschreven door de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 2145/92 van de Commissie (PB L 214 van 30.
7. 1992, blz. 20).
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VERORDENING (EG) Nr. 2175/98 VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 1998
tot vaststelling van de restituties b¶ uitvoer van op basis van granen en r¶st
verwerkte producten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening
der markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2),
inzonderheid op artikel 13, lid 3,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende een gemeenschappelĳke
ordening van de rĳstmarkt (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2072/98 (4), inzonderheid op artikel
13, lid 3,
Overwegende dat volgens artikel 13 van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 en artikel 13 van Verordening (EG) nr.
3072/95 het verschil tussen de noteringen of de prĳzen
op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze verordeningen genoemde producten en de prĳzen van deze
producten in de Gemeenschap kan worden overbrugd
door een restitutie bĳ de uitvoer;
Overwegende dat krachtens artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 de restituties moeten worden vastgesteld
met inachtneming van de bestaande situatie en de vooruitzichten voor de ontwikkeling, enerzĳds van de beschikbare hoeveelheden granen, rĳst en breukrĳst, evenals van
hun prĳzen op de markt van de Gemeenschap, en anderzĳds van de prĳzen van granen, rĳst en breukrĳst en de
producten in de sector granen op de wereldmarkt; dat
krachtens deze artikelen ook waarborgen moeten worden
geschapen dat op de graan- en rĳstmarkten een evenwichtige toestand heerst en een natuurlĳke ontwikkeling op
het gebied van de prĳzen en de handel plaatsvindt en dat
bovendien rekening moet worden gehouden met het
economische aspect van de bedoelde uitvoer en de noodzaak verstoringen op de markt van de Gemeenschap te
vermĳden;
Overwegende dat Verordening (EG) nr. 1518/95 van de
Commissie (5), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2993/
95 (6), betreffende de regeling voor de invoer en de uitvoer
van op basis van granen en rĳst verwerkte producten in
artikel 4 de specifieke criteria heeft vastgesteld waarmee
rekening moet worden gehouden voor de berekening van
de restitutie voor deze producten;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

181
126
329
265
147
312

van
van
van
van
van
van

1. 7. 1992, blz. 21.
24. 5. 1996, blz. 37.
30. 12. 1995, blz. 18.
30. 9. 1998, blz. 4.
30. 6. 1995, blz. 55.
23. 12. 1995, blz. 25.

Overwegende dat het wenselĳk is de aan bepaalde
verwerkte producten toe te kennen restitutie, al naar
gelang van het product, hoger of lager vast te stellen
volgens het asgehalte, het gehalte aan ruwe celstof, het
gehalte aan doppen, het eiwitgehalte, het vetgehalte of het
zetmeelgehalte, daar deze gehaltes van bĳzondere betekenis zĳn voor de hoeveelheid basisproduct die werkelĳk
voor de vervaardiging van het verwerkte product is
gebruikt;
Overwegende dat, ten aanzien van maniokwortel en
andere tropische wortels en knollen en het daarvan
vervaardigde meel, het economische aspect van de
uitvoeren die, in het bĳzonder gezien de aard en de
herkomst van deze producten, zouden kunnen worden
overwogen, op het ogenblik geen vaststelling van een
restitutie bĳ uitvoer behoeft; dat het voor bepaalde
verwerkte producten, gezien het geringe aandeel van de
Gemeenschap aan de wereldhandel, op het ogenblik niet
noodzakelĳk is een restitutie bĳ uitvoer vast te stellen;
Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten voor zekere
producten een differentiatie van de restitutie, naar gelang
van de bestemming, nodig kunnen maken;
Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld; dat zĳ in de tussentĳd kan worden
gewĳzigd;
Overwegende dat bepaalde verwerkte producten op basis
van maïs een warmtebehandeling kunnen ondergaan,
waardoor een restitutie zou kunnen worden uitgekeerd die
niet overeenstemt met de kwaliteit van het product; dat
duidelĳk moet worden aangegeven dat deze producten,
die voorgegelatineerd zetmeel bevatten, niet in aanmerking komen voor uitvoerrestituties;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bĳ uitvoer van de in artikel 1, lid 1, onder
d), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 en in artikel 1, lid
1, onder c), van Verordening (EG) nr. 3072/95 bedoelde
producten, waarop Verordening (EG) nr. 1518/95 van
toepassing is, worden vastgesteld in overeenstemming met
de bĳlage bĳ deze verordening.
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Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 oktober 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 oktober 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BöLAGE
b¶ de verordening van de Commissie van 8 oktober 1998 tot vaststelling van de restituties b¶
uitvoer van op basis van granen en r¶st verwerkte producten
(in ecu/ton)

(in ecu/ton)
Productcode

Bedrag van de
restitutie

Productcode

Bedrag van de
restitutie

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 12 00 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 21 00 9000
1103 29 20 9000
1104 11 90 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 21 10 9100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100
1104 21 50 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

73,85
63,30
63,30
68,15
46,34
65,90
65,90
94,95
73,85
63,30
63,30
47,22
70,42
27,46
46,34
68,15
73,22
58,58
27,46
84,40
68,58
68,15
68,15
90,86
72,69
58,58
62,24

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

79,13
60,66
27,46
26,92
26,92
6,73
13,19
47,92
80,87
53,84
53,84
84,40
84,40
84,40
84,40
47,12
47,12
0,00
96,75
74,07
96,75
74,07
74,07
96,75
74,07
101,38
70,36
74,07

(1) Er worden geen restituties toegekend voor producten die een warmtebehandeling hebben ondergaan waardoor het zetmeel is voorgegelatineerd.
(2) De restituties worden toegekend overeenkomstig de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 2730/75 van de Raad (PB L 281 van 1. 11. 1975, blz. 20).

NB: Productcodes en voetnoten: zie de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1).
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VERORDENING (EG) Nr. 2176/98 VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 1998
tot vaststelling van de restituties b¶ uitvoer voor mengvoeders op basis van
granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

een restitutie zou moeten worden toegekend voor de
hoeveelheid graanproducten in het mengvoeder;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat anderzĳds het bedrag van de restitutie
eveneens rekening moet houden met de afzetmogelĳkheden en verkoopvoorwaarden voor de betrokken
producten op de wereldmarkt, het belang dat men erbĳ
heeft om verstoringen op de markt van de Gemeenschap
te voorkomen en het economisch aspect van de uitvoer;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening
der markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2), en
met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende dat volgens artikel 13 van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 het verschil tussen de noteringen of de
prĳzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van die
verordening genoemde producten en de prĳzen van deze
producten in de Gemeenschap kan worden overbrugd
door een restitutie bĳ de uitvoer;
Overwegende dat Verordening (EG) nr. 1517/95 van de
Commissie van 29 juni 1995 houdende bepalingen ter
uitvoering van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de
Raad ten aanzien van de invoer- en uitvoerregeling voor
mengvoeders op basis van granen en houdende wĳziging
van Verordening (EG) nr. 1162/95 houdende bĳzondere
uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en
uitvoercertificaten in de sector granen en rĳst (3) in
artikel 2 de specifieke criteria heeft vastgesteld waarmee
rekening moet worden gehouden voor de berekening van
de restitutie voor deze producten;
Overwegende dat bĳ de berekening ook rekening moet
worden gehouden met het gehalte aan graanproducten;
dat, gemakshalve, de restitutie zou moeten worden betaald
voor twee categorieën „graanproducten”, namelĳk voor
maïs, de meest gebruikte component van uitgevoerde
mengvoeders, en maïsproducten, en voor „andere granen”,
dat wil zeggen voor restitutie in aanmerking komende
graanproducten, andere dan maïs en maïsproducten; dat

Overwegende evenwel dat het momenteel dienstig lĳkt
om bĳ de vaststelling van de restituties uit te gaan van het
op de markt van de Gemeenschap en op de wereldmarkt
geconstateerde verschil in de kosten van de grondstoffen
die in het algemeen voor het betrokken mengvoeder
worden gebruikt zodat de economische realiteit bĳ de
uitvoer van de bedoelde producten nauwkeuriger in
aanmerking kan worden genomen;
Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld; dat zĳ tussentĳds kan worden gewĳzigd;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bĳ uitvoer voor de in Verordening (EEG) nr.
1766/92 bedoelde mengvoeders waarop Verordening (EG)
nr. 1517/95 van toepassing is, zĳn aangegeven in de
bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 oktober 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 oktober 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1. 7. 1992, blz. 21.
(2) PB L 126 van 24. 5. 1996, blz. 37.
(3) PB L 147 van 30. 6. 1995, blz. 51.
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BöLAGE
b¶ de verordening van de Commissie van 8 oktober 1998 tot vaststelling van de restituties b¶
uitvoer voor mengvoeders op basis van granen
Productcodes van de producten die in aanmerking komen voor een restitutie bĳ uitvoer (1):
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.
(in ecu/ton)

Graanproducten (2)

Bedrag van de restitutie (2)

Maïs en maïsproducten
GN-codes 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

52,75

Graanproducten (2), met uitzondering van maïs en
maïsproducten

36,18

(1) De productcodes zĳn omschreven in sector 5 van de bĳlage bĳ de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de
Commissie (PB L 366 van 24. 12. 1987, blz. 1).
(2) Voor de restituties wordt slechts het zetmeel uit graanproducten in aanmerking genomen.
Onder „graanproducten” worden verstaan de producten van de onderverdelingen 0709 90 60 en 0712 90 19, de producten
van hoofdstuk 10, de producten van de posten 1101, 1102, 1103, 1104 (met uitzondering van onderverdeling 1104 30) en het
graangehalte van producten vallende onder de onderverdelingen 1904 10 10 en 1904 10 90 van de gecombineerde nomenclatuur. Het graangehalte van de producten vallende onder de onderverdelingen 1904 10 10 en 1904 10 90 van de gecombineerde nomenclatuur wordt beschouwd als gelĳk aan het gewicht van deze eindproducten.
Er wordt alleen een restitutie voor graanproducten toegekend als de oorsprong van het zetmeel door analyse duidelĳk kan
worden vastgesteld.
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VERORDENING (EG) Nr. 2177/98 VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 1998
houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde
producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet
in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2) en
met name op artikel 13, lid 3,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van
22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke
ordening van de rijstmarkt (3), gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 2072/98 (4), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende dat overeenkomstig artikel 13, lid 1, van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 en artikel 13, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 3072/95 het verschil tussen de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt voor de in artikel
1 van deze beide verordeningen bedoelde producten enerzijds en de prijzen in de Gemeenschap anderzijds door
een restitutie bij de uitvoer kan worden overbrugd;
Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 1222/94 van de
Commissie van 30 mei 1994 tot vaststelling van de
gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer
en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag
betreffende bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in
de vorm van goederen die niet onder bijlage II van het
Verdrag vallen (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1352/98 (6), is omschreven voor welke van die
producten een restitutie dient te worden vastgesteld bij
uitvoer in de vorm van goederen, bedoeld naar gelang van
het geval in bijlage B bij Verordening (EEG) nr. 1766/92
of bijlage B bij Verordening (EG) nr. 3072/95;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 4, lid 1, eerste
alinea, van Verordening (EG) nr. 1222/94 de restitutie per
100 kg van elk van de betrokken basisproducten voor
iedere maand moet worden vastgesteld;
(1)
(2)
(3)
(4)
( 5)
( 6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

181
126
329
265
136
184

van
van
van
van
van
van

1. 7. 1992, blz. 21.
24. 5. 1996, blz. 37.
30. 12. 1995, blz. 18.
30. 9. 1998, blz. 4.
31. 5. 1994, blz. 5.
27. 6. 1998, blz. 25.

Overwegende dat ingevolge de regeling tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika
met betrekking tot de uitvoer van deegwaren uit de
Gemeenschap naar de Verenigde Staten, goedgekeurd bij
Besluit 87/482/EEG van de Raad (7), de restitutie voor
goederen van de GN-codes 1902 11 00 en 1902 19 00
naar gelang van de bestemming dient te worden gedifferentieerd;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 4, lid 5, onder
b), van Verordening (EG) nr. 1222/94, indien het onder
artikel 4, lid 5, onder a) van deze Verordening bedoelde
bewijs niet wordt geleverd, wordt aan de goederen een
verlaagde restitutievoet toegekend rekening houdend met
het bedrag van de productierestitutie, al naar gelang
krachtens Verordening (EEG) nr. 1722/93 van de
Commissie (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1011/98 (9), van toepassing op het verwerkte basisproduct, dat van kracht was tijdens de veronderstelde periode
waarin de goederen werden vervaardigd;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties die worden toegepast voor de in bijlage A
van Verordening (EG) nr. 1222/94 genoemde basisproducten die tevens zijn bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 of artikel 1, lid 1, van de gewijzigde Verordening (EG) nr. 3072/95 en die worden uitgevoerd in de vorm van goederen vermeld in bijlage B van
Verordening (EEG) nr. 1766/92, respectievelijk bijlage B
van Verordening (EG) nr. 3072/95, worden vastgesteld
zoals in de bijlage is opgenomen.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 oktober 1998.
(7) PB L 275 van 29. 9. 1987, blz. 36.
(8) PB L 159 van 1. 7. 1993, blz. 112.
(9) PB L 145 van 15. 5. 1998, blz. 11.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 oktober 1998.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie
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BöLAGE
bij de verordening van de Commissie van 8 oktober 1998 houdende vaststelling van de restituties
die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd
in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

GN-code

Omschrijving (1)

1001 10 00

Harde tarwe:
– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en
1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika
– in andere gevallen

1001 90 99

Restitutievoet per
100 kg
basisproduct




Zachte tarwe en mengkoren:
– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en
1902 19 naar de Verenigde Staten van Amerika
– in andere gevallen:
– – in aanmerking genomen op grond van artikel 4, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1222/94 (2)
– – in andere gevallen


2,692

1002 00 00

Rogge

4,722

1003 00 90

Gerst

5,944

1004 00 00

Haver

3,661

1005 90 00

Maïs, gebruikt in de vorm van:
– zetmeel:
– – in aanmerking genomen op grond van artikel 4, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1222/94 (2)
– – in andere gevallen
– glucose, glucosestroop, maltodextrine, maltodextrinestroop van
de GN-codes 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (3):
– – in aanmerking genomen op grond van artikel 4, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1222/94 (2)
– – in andere gevallen
– andere (als zodanig)
Aardappelzetmeel van GN-code 1108 13 00 gelijkgesteld aan een
verwerkingsproduct van maïs:
– in aanmerking genomen op grond van artikel 4, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1222/94 (2)
– in andere gevallen

ex 1006 30

Volwitte rijst:
– rondkorrelig
– halflangkorrelig
– langkorrelig

1,750

1,774
5,275

1,129
4,629
5,275

1,774
5,275
10,800
10,800
10,800

1006 40 00

Breukrijst

3,100

1007 00 90

Graansorgho

5,944

(1) Voor de landbouwproducten verkregen door verwerking van het basisproduct en/of gelijkgesteld, moeten de coëfficiënten
vermeld in bijlage E van de gewijzigde Verordening (EG) nr. 1222/94 van de Commissie (PB L 136 van 31. 5. 1994, blz. 5),
worden gebruikt.
(2) De goederen die in aanmerking komen zijn aangeduid in bijlage I van de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 1722/93 van de
Commissie (PB L 159 van 1. 7. 1993, blz. 112).
(3) Voor stropen van de GN-codes 1702 30 99, 1702 40 90 en 1702 60 90, verkregen door het mengen van glucose- en
fructosestropen, geeft alleen glucosestroop recht op uitvoerrestitutie.
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VERORDENING (EG) Nr. 2178/98 VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 1998
tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht b¶ invoer van maïs in
het kader van de inschr¶ving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1907/98
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

wiens offerte ten hoogste gelĳk is aan de maximumverlaging van het recht bĳ invoer;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende dat de toepassing van de bovenbedoelde
criteria op de huidige marktsituatie voor de betrokken
graansoort leidt tot de vaststelling van de maximumverlaging van het recht bĳ invoer op het in artikel 1 vermelde
bedrag;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van
30 juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening
der markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2),
inzonderheid op artikel 12, lid 1,
Overwegende dat een inschrĳving voor de maximumverlaging van het recht bĳ invoer van maïs in Spanje is
opengesteld bĳ Verordening (EG) nr. 1907/98 van de
Commissie (3);
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1839/95 van de Commissie (4), gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1963/95 (5), de Commissie volgens
de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr.
1766/92 kan besluiten een maximumverlaging van het
recht bĳ invoer vast te stellen; dat bĳ deze vaststelling met
name rekening moet worden gehouden met de in de
artikelen 6 en 7 van Verordening (EG) nr. 1839/95
genoemde criteria; dat wordt gegund aan elke inschrĳver

Overwegende dat het Comité van beheer voor granen
geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de offertes die van 2 tot en met 8 oktober 1998 in
het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening
(EG) nr. 1907/98 worden meegedeeld, wordt de maximumverlaging van het recht bĳ invoer van maïs vastgesteld op 67,95 ECU per ton voor een globale maximumhoeveelheid van 4 000 ton.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 9 oktober 1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in
elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 oktober 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

181
126
248
177
189

van
van
van
van
van

1. 7. 1992, blz. 21.
24. 5. 1996, blz. 37.
8. 9. 1998, blz. 19.
28. 7. 1995, blz. 4.
10. 8. 1995, blz. 22.

9. 10. 98

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 273/37

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

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 7 oktober 1998
houdende w¶ziging van Beschikking 98/256/EG van de Raad met betrekking tot
de spoedmaatregelen ter bescherming tegen boviene spongiforme encefalopathie
(kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2974)
(Voor de EER relevante tekst)

(98/564/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 89/662/EEG van de Raad van 11
december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de
totstandbrenging van de interne markt (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Richtlĳn 92/118/EEG (2), inzonderheid op
artikel 9, lid 4,
Overwegende dat Beschikking 98/256/EG van de Raad
van 16 maart 1998 inzake spoedmaatregelen ter bescherming tegen boviene spongiforme encefalopathie, tot wĳziging van Beschikking 94/474/EG en tot intrekking van
Beschikking 96/239/EG (3) van toepassing is vanaf de
datum van haar kennisgeving aan de lidstaten, namelĳk
op 15 april 1998;
Overwegende dat het aangegeven is toe te staan dat materiaal uit het Verenigd Koninkrĳk naar officieel erkende
laboratoria in andere lidstaten of in derde landen wordt
verzonden voor onderzoeksdoeleinden, met name voor de
ontwikkeling van tests voor de diagnose van boviene
spongiforme encefalopathie (BSE);
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zĳn met het advies van het
Permanent Veterinair Comité,

(1) PB L 395 van 30. 12. 1989, blz. 13.
(2) PB L 62 van 15. 3. 1993, blz. 49.
(3) PB L 113 van 15. 4. 1998, blz. 32.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Beschikking 98/256/EG wordt als volgt gewĳzigd:
1. Aan artikel 4, lid 1, wordt het volgende punt c) toegevoegd:
„c) uit het „Veterinary Laboratory Agency” te
Weybridge naar officieel erkende instituten
verzonden monsters die zĳn verkregen van in het
Verenigd Koninkrĳk geslachte runderen en die
bestemd zĳn om te worden gebruikt in het kader
van het onderzoek inzake BSE en de ontwikkeling
van tests voor de diagnose van BSE.”.
2. In artikel 4, lid 2, wordt „lid 1” vervangen door „lid 1,
onder a) en b),”.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 7 oktober 1998.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

