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

VERORDENING (EG) Nr. 1599/1999 VAN DE RAAD
van 12 juli 1999
tot instelling van een definitief compenserend recht en tot definitieve invordering van het voorlopige recht op de invoer van roestvr¶ staaldraad met een diameter van 1 mm of meer uit India en
tot beëindiging van de procedure ten aanzien van de invoer van roestvr¶ staaldraad met een
diameter van 1 mm of meer uit de Republiek Korea
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

i) een definitief compenserend recht in te stellen op de
invoer uit India en de bedragen waarvoor zekerheid is
gesteld door middel van het voorlopige recht op deze
invoer definitief in te vorderen en

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 Gemeenschap
zĳn (1), inzonderheid op de artikelen 14 en 15,

ii) de procedure ten aanzien van de invoer uit Korea
zonder maatregelen te beëindigen.

Gezien het voorstel dat de Commissie heeft ingediend na
overleg met het Raadgevend Comité,

Voorts werd een termĳn vastgesteld waarbinnen belanghebbenden na deze bekendmakingen hun opmerkingen
naar voren konden brengen.

Overwegende hetgeen volgt:

(5)

A. VOORLOPIGE MAATREGELEN
(1)

De Commissie heeft bĳ Verordening (EG) nr. 618/
1999 (2) (hierna „voorlopige verordening” genoemd) een
voorlopig compenserend recht ingesteld op de invoer
van roestvrĳ staaldraad met een diameter van 1 mm of
meer (hierna „grof RSD” of „betrokken product”
genoemd), van oorsprong uit India en de Republiek
Korea (hierna „Korea” genoemd), vallende onder GNcode ex 7223 00 19

C. BETROKKEN PRODUCT EN SOORTGELöK PRODUCT
(6)

Het betrokken product is grof RSD bevattende 2,5 of
meer gewichtspercenten nikkel, ander dan draad bevattende 28 gewichtspercenten of meer doch niet meer dan
31 gewichtspercenten nikkel en 20 gewichtspercenten of
meer doch niet meer dan 22 gewichtspercenten chroom.

(7)

Het voorlopige onderzoek toonde aan dat er verschillen
in fysieke kenmerken en gebruiksmogelĳkheden waren
tussen het RSD waarop dit onderzoek betrekking heeft,
namelĳk draad met een diameter van 1 mm of meer
(grof draad) en RSD met een diameter van minder dan
1 mm (fĳn draad). Hierbĳ bleek dat grof en fĳn draad,
wat de toepassingsmogelĳkheden betreft, in het geheel
niet of in slechts zeer geringe mate onderling verwisselbaar zĳn. Bovendien werd in de voorlopige verordening
bepaald dat de kwestie of deze twee producten inderdaad duidelĳk van elkaar gescheiden kunnen worden,
nader zal worden onderzocht in het kader van de definitieve procedure.

(8)

Uit aanvullende informatie die van belanghebbenden
werd ontvangen, wordt geconcludeerd dat grof draad en
fĳn draad twee verschillende producten zĳn met uiteenlopende fysieke kenmerken en verschillende gebruiksmogelĳkheden. In de eerste plaats zĳn de fysieke

B. VERVOLGPROCEDURE
(2)

Na de bekendmaking van de belangrĳkste feiten en overwegingen op grond waarvan werd besloten een voorlopig recht in te stellen op de invoer van grof RSD uit
India en Korea (hierna „bekendmaking” genoemd),
hebben diverse belanghebbenden schriftelĳke opmerkingen naar voren gebracht. Belanghebbenden die
daarom verzochten, werden in de gelegenheid gesteld
hun standpunt mondeling toe te lichten.

(3)

De Commissie heeft verder alle informatie verzameld en
geverifieerd die zĳ voor haar definitieve bevindingen
noodzakelĳk achtte.

(4)

Alle partĳen werden in kennis gesteld van de belangrĳkste feiten en overwegingen op grond waarvan de
Commissie voornemens is aan te bevelen:

(1) PB L 288 van 21.10.1997, blz. 1.
(2) PB L 79 van 24.3.1999, blz. 25.

De mondelinge en schriftelĳke commentaar van belanghebbenden werd onderzocht en de voorlopige bevindingen werden, waar dienstig, dienovereenkomstig
aangepast.
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kenmerken, de treksterkte, de granulaire structuur en de
bekleding van grof en fĳn draad verschillend. Ten tweede
werd, wat de gebruiksmogelĳkheden van beide
producten betreft, geconstateerd dat grof draad wordt
gebruikt voor zwaar uitgevoerde producten voor de
bouwsector, zoals bevestigingsmiddelen, muurverstevigingsproducten, lasdraad, enz., terwĳl fĳn draad in de
regel bestemd is voor precisieapparatuur, zoals zeven en
filters (draadweefsel) met kleine openingen voor het
filteren van zeer fĳne of kleine deeltjes (bĳvoorbeeld
stoffilters en chemische filters), medische en heelkundige
toepassingen, enz.
(9)

Uit het bovenstaande wordt geconcludeerd dat fĳn en
grof draad twee verschillende producten zĳn met uiteenlopende kenmerken en toepassingsmogelĳkheden en dat
deze producten voor de gebruikers van RSD niet onderling verwisselbaar zĳn.

(10)

Aangezien geen van beide partĳen opmerkingen heeft
gemaakt ten aanzien van de voorlopige bevindingen van
de Commissie in verband met het betrokken product en
de beschouwingen betreffende het soortgelĳke product,
worden de in de overwegingen 7 tot 12 van de voorlopige verordening neergelegde feiten en bevindingen
bevestigd.

terugbetaling) en bĳlage III (definitie en regels voor de
terugbetaling van vervangende inputs) voldoen.

(14)

Uit het onderzoek van de Commissie bleek dat noch de
PBS- noch de DEPB-regeling betalingsregelingen of
terugbetalingsregelingen voor vervangende inputs zĳn.
Aan deze regelingen is namelĳk niet de voorwaarde
verbonden dat enkel goederen mogen worden ingevoerd
die bĳ de vervaardiging van de exportproducten worden
verbruikt (bĳlage II bĳ de basisverordening). Daar komt
nog bĳ dat er geen verificatiesysteem is om na te gaan of
de ingevoerde goederen daadwerkelĳk in het productieproces worden verbruikt. Het gaat evenmin om een
terugbetalingsregeling voor vervangende inputs omdat
de ingevoerde goederen niet van dezelfde kwaliteit
moeten zĳn en niet dezelfde kenmerken moeten bezitten
als de in het binnenland aangekochte inputs die bĳ de
vervaardiging van het voor uitvoer bestemde product
werden verbruikt (bĳlage III bĳ de basisverordening). Ten
slotte werd geconstateerd dat de exporterende producenten in aanmerking komen voor de PBS- en de DEPBregelingen ongeacht of zĳ hoegenaamd enige inputs
invoeren. Een exporteur kan de voordelen van de regelingen verkrĳgen door enkel goederen uit te voeren
zonder dat hĳ moet aantonen dat daadwerkelĳk inputs
werden ingevoerd. Dit betekent dat exporterende producenten die al hun inputs in het binnenland aankopen en
geen goederen invoeren die als inputs kunnen worden
gebruikt nog steeds voor de PBS- en DEPB-regelingen in
aanmerking komen. Deze regelingen zĳn derhalve niet
in overeenstemming met de bepalingen van de bĳlagen I,
II of III. Aangezien deze uitzondering op de definitie van
het begrip „subsidie” in artikel 2 derhalve niet geldt, is
het ontvangen voordeel waartegen compenserende
maatregelen kunnen worden genomen de kwĳtschelding
van het volledige bedrag van de invoerrechten die
normaliter op alle ingevoerde goederen van toepassing
zĳn.

(15)

Uit het bovenstaande vloeit voort dat de te hoge kwĳtschelding van invoerrechten enkel tot grondslag van de
berekening van de omvang van het voordeel kan dienen
wanneer het gaat om bona fide teruggaveregelingen en
teruggaveregelingen voor vervangende inputs. Aangezien
werd vastgesteld dat de PBS- en DEPB-regelingen niet tot
een van deze twee categorieën behoren, is het ontvangen
voordeel het totale bedrag aan kwĳtgescholden invoerrechten en niet enkel het bedrag van de beweerde te
hoge kwĳtschelding.

(16)

De Indiase overheid en de negen exporterende producenten voerden aan dat de wĳze waarop deze regelingen
worden behandeld onverenigbaar is met de voorlopige
bevindingen in het gelĳklopende antidumpingonderzoek, aangezien de Commissie in het antidumpingonderzoek een correctie heeft toegestaan voor invoerrechten
die in het kader van de PBS- en DEPB-regelingen niet
werden betaald voor ingevoerde inputs die daadwerkelĳk
bĳ de vervaardiging van de exportproducten werden
verbruikt.

D. SUBSIDIES

I. INDIA
1. Passbook-regeling (PBS) and Duty Entitlement
Passbook-regeling (DEPB)
(11)

(12)

(13)

De Indiase overheid en negen exporterende producenten
voerden aan dat deze regelingen, die in de overwegingen
14 tot 25 en 26 tot 35 van de voorlopige verordening
zĳn omschreven, door de Commissie onjuist zĳn beoordeeld wat betreft de reikwĳdte van de subsidie en de
omvang van het voordeel waartegen compenserende
maatregelen kunnen worden genomen. In het bĳzonder
zĳn zĳ van mening dat de uit deze regelingen voortvloeiende voordelen door de Commissie onjuist zĳn
beoordeeld omdat enkel een te hoge terugbetaling van
rechten als een subsidie in de zin van artikel 2 van
Verordening (EG) nr. 2026/97 (hierna „basisverordening”
genoemd) kan worden beschouwd.
De Commissie heeft de hiernavolgende methode
gebruikt om vast te stellen of de PBS- en de DEPB-regelingen subsidies zĳn waartegen compenserende maatregelen kunnen worden ingesteld en om, in voorkomend
geval, de omvang van de subsidie te berekenen. De
Commissie concludeerde overeenkomstig artikel 2, lid 1,
onder a), in punt ii), dat deze regelingen een financiële
bĳdrage van de Indiase overheid inhouden, aangezien de
overheid hierdoor inkomsten derft (in de vorm van nietgeïnde invoerrechten). Er is echter ook een voordeel
voor de ontvangers omdat de exporterende producenten
de normale invoerrechten niet hebben moeten betalen.
Artikel 2, lid 1, onder a), punt ii), bevat echter een
uitzondering op deze algemene regel voor, onder meer,
terugbetalingsregelingen en terugbetalingsregelingen
voor vervangende inputs, die aan de strikte regels van
bĳlage I, onder i), bĳlage II (definitie en regels voor de
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(18)
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Opgemerkt zĳ dat overeenkomstig artikel 2, lid 10,
onder b), van de basisantidumpingverordening (Verordening (EG) nr. 384/96 (1)) de correctie enkel werd toegestaan in gevallen waarin werd aangetoond dat de materialen waarover invoerrechten werden betaald fysiek
waren verwerkt in het betrokken product dat op de
binnenlandse markt werd verkocht en dat de invoerrechten op het naar de Gemeenschap uitgevoerde
product niet werden ingevorderd noch terugbetaald.
Hoewel een dergelĳke correctie de dumpingmarges
uiteindelĳk verlaagt, is zĳ niet relevant in het kader van
het antisubsidieonderzoek omdat reeds was vastgesteld
dat de PBS- en DEPB-regelingen om de hierboven
genoemde redenen krachtens het bepaalde in de basisverordening voor compenserende maatregelen in
aanmerking komen. Wanneer eenmaal is vastgesteld dat
er sprake is van een subsidie die tot compenserende
maatregelen aanleiding geeft, dan is het voordeel voor de
ontvanger van de subsidie het volledige bedrag van de
invoerrechten die door de exporterende producent niet
werden betaald op alle invoertransacties. Het behoort
wat dit betreft derhalve niet tot de taak van de
Commissie de PBS- en de DEPB-regelingen te reconstrueren om te bepalen welke producten wel en welke niet
fysiek in het exportproduct zĳn verwerkt. Bovendien
moet worden opgemerkt dat een onderzoek naar de
mate waarin een regeling aanleiding kan geven tot
compenserende maatregelen en een onderzoek tot vaststelling van een mogelĳke correctie voor fysiek in het
eindproduct aanwezige inputs geheel verschillend zĳn
wat het doel, de berekeningswĳze en de rechtsgrondslag
betreft. In antidumpingprocedures is het onderzoek naar
de toe te passen correctie erop gericht de normale
waarden aan te passen. In een antisubsidieprocedure
heeft het onderzoek naar de mate waarin een regeling
aanleiding kan geven tot compenserende maatregelen
ten doel na te gaan welke voordelen een exporteur in het
kader van deze regeling heeft ontvangen. Bovendien
wordt in antidumping- en antisubsidieonderzoeken een
verschillende berekeningsmethode toegepast. In antidumpingzaken wordt de correctie enkel toegestaan voor
de uitvoer van de betrokken producten naar de Gemeenschap, terwĳl in een antisubsidieonderzoek de voordelen
worden onderzocht naar verhouding van de totale
uitvoer van alle producten naar alle bestemmingen overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de basisverordening en
de mededeling inzake de „Berekening van de omvang
van de subsidie bĳ antisubsidieonderzoeken” (hierna
„richtsnoeren voor de berekening” genoemd (2).

De Indiase overheid en negen exporterende producenten
gaven bovendien de mening te kennen dat de Commissie
had moeten nagaan of inderdaad een te groot bedrag
aan invoerrechten op de bĳ het productieproces
verbruikte inputs werd terugbetaald.

( ) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 905/98 (PB L 128 van 30.4.1998, blz. 18).
(2) PB C 394 van 17.12.1998, blz. 6.
1
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(19)

Zoals uiteengezet in de overwegingen 12 tot en met 15
bevatten de bĳlagen II en III regels om te bepalen of een
regeling betrekking heeft op de terugbetaling van
rechten of op de terugbetaling voor vervangende inputs.
De te hoge kwĳtschelding van invoerrechten vormt
enkel in het geval van terugbetalingsregelingen of regelingen voor de terugbetaling van vervangende inputs de
grondslag voor de berekening van de omvang van het
voordeel. Dit argument kan niet worden aanvaard omdat
het probleem van de te hoge kwĳtschelding enkel aan de
orde is in het kader van onderzoek waarbĳ wordt nagegaan of terugbetalingsregelingen en terugbetalingsregelingen voor vervangende inputs al dan niet geoorloofd
zĳn. Vastgesteld werd dat de PBS- en DEPB-regelingen
geen terugbetalingsregelingen of terugbetalingsreglingen
voor vervangende inputs zĳn in de zin van de bĳlagen I,
onder i), II en III bĳ de basisverordening.

(20)

De Indiase overheid en negen exporterende producenten
voerden aan dat de Commissie niet had nagegaan of
India over een systeem of procedure beschikt om vast te
stellen welke inputs in welke hoeveelheden bĳ de
vervaardiging van de exportproducten worden verbruikt.
India is van mening dat de standaard input/outputnormen een passend verificatiesysteem zĳn.

(21)

Dit argument houdt verband met de vraag of de PBS- en
DEPB-regelingen als terugbetalingsregelingen of terugbetalingsregelingen voor vervangende inputs beschouwd
kunnen worden. Aangezien werd vastgesteld dat de PBSen DEPB-regelingen geen terugbetalingsregelingen of
terugbetalingsregelingen voor vervangende inputs in de
zin van de bĳlagen II en III bĳ de basisverordening zĳn,
is verder onderzoek overbodig. Zelfs indien de PBS- en
DEPB-regelingen aan de criteria van de bĳlagen II en III
zouden voldoen, moet nog worden geconcludeerd dat
geen aanvaardbaar verificatiesysteem voorhanden is. De
input/outputnormen zĳn een lĳst van materialen die in
bepaalde hoeveelheden in het productieproces mogen
worden verbruikt. Deze input/outputnormen zĳn
evenwel geen verificatiesysteem in de zin van punt 5 van
bĳlage II bĳ de basisverordening. Deze normen voorzien
niet in een controle van de inputs die daadwerkelĳk in
het productieproces worden verbruikt, noch in een
verificatiesysteem om vast te stellen of deze inputs
daadwerkelĳk werden ingevoerd.

(22)

De Indiase overheid en negen exporterende producenten
voeren aan dat de Commissie ten onrechte compenserende maatregelen heeft ingesteld ten aanzien van de
waarde van de „credits” in de DEPB-vergunning in plaats
van ten aanzien van de nettowaarde bĳ verkoop van de
vergunning. Eén onderneming beweerde dat de omzetbelasting, die bĳ de verkoop van de vergunning werd
betaald, in mindering dient te worden gebracht op het
totale bedrag van de subsidie.

(23)

Volgens de huidige bepalingen van de DEPB-regeling
heeft een onderneming die vergunningen heeft
verkregen de keuze tussen twee mogelĳkheden, hetzĳ
het product (met uitzondering van de op de negatieve
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lĳst voorkomende artikelen) invoeren met gebruikmaking van de „credits” om het vigerende invoerrecht te
compenseren, hetzĳ de vergunning aan een derde overdragen. In overweging 34 van de voorlopige verordening
neemt de Commissie het standpunt in „dat de verkoop
van een vergunning tegen een lagere prĳs dan de nominale waarde een louter commerciële beslissing is die het
bedrag van het uit de regeling voortvloeiende voordeel
niet verandert”. Voorts zĳn in artikel 7 van de basisverordening de elementen genoemd die op het bedrag van
de subsidie in mindering mogen worden gebracht. Alle
kosten van de aanvraag of andere kosten die noodzakelĳk zĳn om voor een subsidie in aanmerking te
komen of deze te verkrĳgen, mogen van de totale
subsidie worden afgetrokken. De overdracht van een
lager bedrag aan voordelen dan het werkelĳk toegekende
bedrag en de omzetbelasting kunnen niet als geoorloofde elementen in de zin van artikel 7 van de basisverordening worden beschouwd aangezien deze elementen
geen kosten zĳn die noodzakelĳkerwĳze moeten worden
gemaakt om voor een subsidie in aanmerking te komen
of deze te verkrĳgen.

(24)

(25)

(26)

De Indiase overheid en negen exporterende producenten
voeren aan dat de Commissie tweemaal compenserende
maatregelen heeft ingesteld ten aanzien van een gedeelte
van de uit deze regelingen voortvloeiende voordelen,
omdat deze procedure en het onderzoek naar roestvrĳ
stalen staven elkaar overlappen.

De Commissie heeft dezelfde werkwĳze gevolgd als in de
zaak van de antibiotica (1) en de roestvrĳ stalen
staven (2). Overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de basisverordening werd de omvang van de subsidie waartegen
maatregelen kunnen worden genomen, vastgesteld door
de waarde van de totale subsidie om te slaan over de
totale uitvoer. Omdat de exportsubsidies niet gerelateerd
waren aan de uitvoer van het betrokken product maar
aan alle uitvoer van de betrokken ondernemingen, achtte
de Commissie het dienstig deze werkwĳze te volgen.
Daarbĳ was geen sprake van het dubbel tellen van voordelen waartegen reeds compenserende maatregelen
waren genomen in de zaak van de roestvrĳ stalen staven,
aangezien de subsidies over de totale uitvoer waren
omgeslagen.

Eén onderneming, Raajratna Metal Industries Ltd, betwist
de door de Commissie gebruikte methode voor de berekening van het uit de Passbook- en DEPB-regelingen
voortvloeiende voordeel. Deze onderneming voert aan
dat enkel rekening mag worden gehouden met „credits”
die voor het betrokken product in het onderzoektĳdvak
werden verkregen. Teneinde de omvang van het voordeel vast te stellen dient dit bedrag volgens deze onderneming vervolgens over de overeenkomstige uitvoer van
het betrokken product te worden omgeslagen.

(1) PB L 273 van 9.10.1998, blz. 4.
(2) PB L 202 van 18.7.1998, blz. 44.

(27)
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De Commissie is van mening dat indien zĳ dit argument
zou aanvaarden, de compenserende maatregelen betrekking zouden hebben op de potentiële voordelen in plaats
van op de werkelĳke voordelen die in het onderzoektĳdvak werden verkregen. Aangezien een onderneming
niet wordt geacht een subsidie te hebben ontvangen tot
zĳ gebruik heeft gemaakt van de „credits” was de
Commissie van mening dat de totale „debits” waarvan
gebruik is gemaakt het best het totale voordeel voor een
onderneming weergeven. Dit argument wordt derhalve
van de hand gewezen.

2. Kapitaalgoederenregeling
(KGEB-regeling)

exportbevordering

(28)

Drie ondernemingen hebben opmerkingen naar voren
gebracht in verband met de kapitaalgoederenregeling
exportbevordering (KGEB-regeling) die in de overwegingen 36 tot 39 van de voorlopige verordening is
omschreven. Deze opmerkingen hadden betrekking op
de toerekening van het voordeel aan de normale afschrĳvingstermĳn van vaste activa.

(29)

De betrokken ondernemingen voerden aan dat er een
discrepantie was tussen de in het bekendmakingsschrĳven gebruikte afschrĳvingstermĳn en de voorlopige
verordening. De Commissie had het gemiddelde berekend van de afschrĳvingstermĳnen van alle exporterende
producenten van het betrokken product. De gemiddelde
afschrĳvingstermĳn bedroeg twaalf jaar. Deze termĳn
werd in de voorlopige bevindingen gebruikt en zal in het
definitieve stadium worden bevestigd. Het bedrag van de
subsidie in het kader van de KGEB-regeling werd overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de basisverordening
omgeslagen over een periode van twaalf jaar.

(30)

Eén onderneming voerde aan dat haar kapitaalgoederen
over een periode van 21 jaar werden afgeschreven en dat
deze afschrĳvingstermĳn had moeten worden gebruikt
in plaats van de gemiddelde termĳn van twaalf jaar.

(31)

Zoals vermeld hebben de diensten van de Commissie in
de voorlopige verordening de normale afschrĳvingstermĳn van kapitaalgoederen in de roestvrĳstaalsector
vastgesteld op twaalf jaar. Dit is de gemiddelde termĳn
die door de medewerkende exporterende producenten in
India wordt gebruikt. Deze werkwĳze is in overeenstemming met artikel 7, lid 3, van de basisverordening
waarin is bepaald dat wanneer een verband kan worden
gelegd tussen de subsidie en de verwerving van vaste
activa, de hoogte van de subsidie waartegen compenserende maatregelen kunnen worden genomen, wordt
berekend door de subsidie te spreiden over een tĳdvak
dat in de betrokken bedrĳfstak met de normaal gevolgde
afschrĳvingspraktĳk voor deze activa overeenstemt. Het
gebruik van de specifieke afschrĳvingstermĳn van de
betrokken onderneming is derhalve strĳdig met deze
bepaling. Het verzoek wordt dientengevolge van de hand
gewezen.
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3. Regeling vr¶stelling inkomstenbelasting
(32)

(34)

Eén onderneming, Bhansali Ferromet Ltd, heeft niet
binnen de door de Commissie vastgestelde termĳn een
exemplaar van zĳn belastingaangifte ingediend en werd
derhalve, wat de vrĳstelling van inkomstenbelasting
betreft, als een niet-medewerkende onderneming
beschouwd. Na de bekendmaking legde deze onderneming een afschrift van haar belastingaangifte over
waaruit bleek dat zĳ in het kader van deze regeling geen
voordelen had ontvangen. De subsidiemarge voor Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd wordt derhalve op 18,5 %
gebracht.

Isibars Ltd en Isinox Ltd voerden aan dat de Commissie
hen niet als verbonden ondernemingen had mogen
beschouwen omdat zĳ afzonderlĳke juridische entiteiten
zĳn. Indien de Commissie deze bedrĳven als verbonden
ondernemingen wilde beschouwen, had zĳ volgens een
andere methode één enkele subsidiemarge moeten vaststellen.

(35)

Rekening houdend met de bovenvermelde definitieve
bevindingen met betrekking tot de diverse regelingen,
werd de omvang van de subsidies waartegen compenserende maatregelen kunnen worden genomen voor elk
van de onderzochte exporterende producenten als volgt
vastgesteld:

PBS

DEPB

KGEB

Inkomstenbelasting

Totaal

Bhansali Bright Bars

4,1 %

14,4 %

0,0 %

0,0 %

18,5 %

Devidayal

0,0 %

18,4 %

0,0 %

0,0 %

18,4 %

Indore Wire

7,7 %

10,7 %

0,9 %

0,0 %

19,3 %

Isibars/Isinox

4,2 %

7,8 %

1,2 %

0,0 %

13,2 %

Kei Industries

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Macro Bars

9,6 %

12,6 %

0,0 %

3,2 %

25,4 %

Mukand Ltd

7,5 %

5,7 %

0,0 %

0,0 %

13,2 %

23,3 %

13,7 %

0,0 %

5,9 %

42,9 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

19,8 %

14,3 %

0,0 %

1,3 %

35,4 %

Raajratna
Triveni Shinton
Venus Wire
(36)

Het onderzoek toonde aan dat Isibars en Isinox
verbonden ondernemingen zĳn omdat zĳ gemeenschappelĳke aandeelhouders en een gemeenschappelĳk
bestuur hebben. De Commissie heeft in haar antidumping- en antisubsidieonderzoeken twee verbonden
ondernemingen steeds als één enkele economische entiteit beschouwd om ontduiking van de maatregelen te
voorkomen. Dit verzoek kan derhalve niet worden ingewilligd. Wat de berekening van de subsidiemarge betreft,
zĳ opgemerkt dat de Commissie een gewogen gemiddelde heeft gehanteerd omdat zĳ dit de meest redelĳke
grondslag achtte voor het vaststellen van de subsidiemarge.

5. Omvang van de subsidies waartegen compenserende maatregelen kunnen worden genomen

4. Verbonden ondernemingen
(33)
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De definitief vastgestelde omvang van de subsidie voor de Indiase ondernemingen die geen medewerking hadden verleend aan dit onderzoek, uitgedrukt als een percentage van de nettoprĳs franco grens
Gemeenschap, bedraagt 48,8 %. Dit komt overeen met de hoogste bedragen die voor alle medewerkende exporteurs in het kader van elke regeling werden vastgesteld.
II. KOREA
1. Leningprogramma's
a) Berekening van de referentierentevoet

(37)

De Koreaanse overheid voerde aan dat de Commissie bĳ de berekening van de omvang van de
subsidie in het geval van leningen de kosten voor de overheid veeleer dan het voordeel voor de
ontvanger als uitgangspunt had moeten nemen overeenkomstig artikel 19, lid 4, en artikel 6, lid 1,
onder a), en bĳlage I, punten k) en 1), van de Overeenkomst inzake subsidies en compenserende
maatregelen (OSCM).

L 189/6
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De Commissie is van oordeel dat de door Korea
genoemde bepalingen niet van toepassing zĳn op de
onderzochte leningprogramma's. In artikel 19, lid 4, van
de OSCM is bepaald dat de compenserende rechten die
op een importproduct worden geheven niet hoger
mogen zĳn dan de subsidie waarvan het bestaan is vastgesteld en die per eenheid van het gesubsidieerde en
geëxporteerde product is berekend. Deze bepaling werd
nageleefd aangezien de specifieke regels voor de berekening van de subsidie in het geval van leningen, met
andere woorden artikel 5 en artikel 6, onder b), van de
basisverordening, die gebaseerd zĳn op artikel 14, onder
b), van de OSCM, werden toegepast. Hierin is duidelĳk
bepaald dat de subsidie het verschil is tussen het bedrag
dat de begunstigde onderneming daadwerkelĳk betaalt
en het bedrag dat zĳ voor een vergelĳkbare commerciële
lening had moeten betalen. Artikel 19, lid 4, van de
OSCM eist niet dat de subsidie wordt berekend op basis
van de kosten voor de overheid. Artikel 6, lid 1, onder
a), gaat uit van de veronderstelling van ernstige schade
in bepaalde gevallen, een beginsel dat niet van toepassing is in antisubsidieprocedures. Punt k) van bĳlage I bĳ
de OSCM, dat in bĳlage I bĳ de basisverordening is
overgenomen, voorziet in bĳzondere regels voor exportkredieten die afwĳken van de algemene regels voor de
berekening van subsidies in het geval van leningen. In
punt 1) is als zodanig niet bepaald dat het beginsel van
de „kosten voor de overheid” prevaleert boven de expliciete regels van de artikelen 5 en 6, onder b), van de
basisverordening, te meer omdat dit punt reeds in de
niet-limitatieve lĳst van exportsubsidies voorkwam die
tĳdens de Tokyo-ronde van de GATT-onderhandelingen
werd vastgesteld, toen het beginsel van het „voordeel
voor de ontvanger” nog niet in de WTO-regels was
opgenomen.

(39)

Voorts voerde de Koreaanse overheid aan dat de
methode waarbĳ een vergelĳking wordt gemaakt tussen
de daadwerkelĳk betaalde interest voor een overheidslening en een commerciële lening er ten onrechte van
uitgaat dat de rentevoeten voor alle leningen in een
economisch systeem gelĳk zĳn.

(40)

De Commissie gaat er niet van uit dat alle leningen gelĳk
zĳn, maar neemt als referentie leningen die vergelĳkbaar
worden geacht op basis van de terugbetalingstermĳn, het
hoofdbedrag en het doel van de lening zoals artikel 6,
onder b), van de basisverordening voorschrĳft.

(41)

(42)

Ten slotte voerde de Koreaanse overheid aan dat de
relevante referentierentevoet de rentevoet zou moeten
zĳn van een vergelĳkbare lening die op hetzelfde tĳdstip
als de betrokken lening werd toegekend, veeleer dan de
rentevoet die in het onderzoektĳdvak van toepassing is,
aangezien tĳdens het onderzoektĳdvak de rentevoet
abnormaal hoog was als gevolg van de financiële crisis.
Bĳ het onderzoek werd vastgesteld dat de rentevoeten
van commerciële leningen de marktomstandigheden
weerspiegelen doordat zĳ in de tĳd variëren. Dergelĳke
leningen zouden tĳdens het onderzoektĳdvak tegen
dezelfde rentevoet worden verstrekt, ongeacht of zĳ op
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hetzelfde tĳdstip werden toegekend als de overheidslening. De Commissie heeft zodoende niet afgeweken van
haar normale handelwĳze die op de basisverordening en
de richtsnoeren voor de berekening gebaseerd is. Dit
verzoek wordt derhalve niet ingewilligd.

(43)

Twee exporterende producenten in Korea beweerden dat
de door de Commissie toegepaste methode waarbĳ de
leningen op basis van het hoofdbedrag in vĳf categorieën worden ingedeeld, arbitrair is en onverenigbaar
met de gebruikelĳke handelwĳze van de Koreaanse
banken en dat, zodoende, de vaststelling van de rentevoet op basis van het bedrag van de lening geen
geschikte methode is om de referentierentevoet vast te
stellen. Eén exporterende producent in Korea voerde aan
dat aangezien voor de Koreaanse banken het bedrag van
de lening niet bepalend is voor de hoogte van de rentevoet, de Commissie als enige referentierentevoet de
werkelĳk gemiddelde rentevoet voor commerciële
leningen van deze producent had moeten nemen. Twee
exporterende producenten in Korea voerden bovendien
aan dat de Commissie de rentevoeten van commerciële
leningen als referentierentevoet voor EXIM-SM-leningen
had moeten nemen.

(44)

In antwoord op deze opmerkingen wordt erop gewezen
dat in artikel 6, onder b), van de basisverordening is
bepaald dat de grondslag voor de berekening van de
subsidie een vergelĳkbare lening is die de onderneming
daadwerkelĳk op de markt zou kunnen verkrĳgen. De
werkwĳze van de Gemeenschap, die gebaseerd is op de
richtsnoeren voor de berekening, bestaat er derhalve in
leningen van eenzelfde bedrag, voor eenzelfde doel en
met eenzelfde terugbetalingstermĳn met elkaar te vergelĳken. De commerciële leningen (met andere woorden
kortetermĳnleningen voor operationele doeleinden) die
de exporterende producenten in Korea hadden
verkregen, verschillen zowel wat het doel (zie overweging 126 van de voorlopige verordening), als wat de de
terugbetalingstermĳn betreft van de betrokken EXIMSM-leningen en zĳn derhalve geen vergelĳkbare
leningen. Deze verzoeken kunnen derhalve evenmin
worden ingewilligd.

(45)

De twee exporterende producenten in Korea voerden
verder aan dat de Commissie bĳzonder hoge rentevoeten, die het gevolg waren van de financiële crisis in
Korea, had toegepast als referentierentevoeten voor de
berekening van de subsidie op leningen die vóór de crisis
werden toegewezen.

(46)

Volgens artikel 6, onder b), van de basisverordening
dient het voordeel te worden berekend door vergelĳking
van de rentevoet voor overheidsleningen en de rentevoet
van vergelĳkbare commerciële leningen. Te dien einde
werden de gemiddelde rentevoeten voor overheidsleningen vergeleken met de gemiddelde rentevoeten van
vergelĳkbare commerciële leningen in het onderzoektĳdvak. Dit verzoek wordt derhalve van de hand
gewezen.
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b) Fishing Net Production Loan (FNPL)
(47)

(48)

verband houdt met het minimumaandeel van de uitvoer
in de totale omzet, is aan de eis van exportgerelateerde
prestatie voldaan, aangezien de betrokken ondernemingen de voordelen mogelĳkerwĳze niet zonder een
bepaalde minimale uitvoerprestatie zouden hebben
verkregen. Dit verzoek van Korea wordt derhalve niet
ingewilligd.

De Koreaanse overheid voerde aan dat, aangezien deze
lening specifiek was voor de sector van de industrie die
visnetten vervaardigt, zĳ geen voordeel toekende aan de
exporteur van roestvrĳ staaldraad en dat zĳ ook niet
specifiek was voor de roestvrĳstaalsector. Daar komt nog
bĳ dat een onderneming die zowel visnetten als roestvrĳ
staaldraad vervaardigt, de desbetreffende financiële
middelen normaliter afzonderlĳk beheert en daarvoor
een afzonderlĳke boekhouding voert.
In de loop van het onderzoek werd vastgesteld dat de
exporterende producenten van roestvrĳ staaldraad een
dergelĳke lening hadden ontvangen. Deze geeft aanleiding tot compenserende maatregelen omdat, zoals de
Koreaanse overheid toegeeft, zĳ specifiek is voor de
sector die visnetten produceert. Het is volgens de
Commissie irrelevant dat de betrokken regeling niet
specifiek is voor de tak van industrie die het onderzochte product vervaardigt zolang het programma als
zodanig specifiek is en de voordelen ervan aan de
productie van het betrokken product gerelateerd kunnen
worden. Dit laatste is het geval aangezien de gesubsidieerde lening de totale financieringskosten van de producent heeft verlaagd, hetgeen ook het betrokken product
ten goede komt. Er werd geen bewĳs overgelegd waaruit
bleek dat het beheer van de financiële middelen door de
betrokken exporterende producenten op zodanig wĳze
plaatsvond dat de algemene financieringskosten van de
onderneming niet beïnvloed zouden zĳn door de
toekenning van de lening. Dit verzoek wordt derhalve
van de hand gewezen.

d) Technology Development Business Loan (TDBL)/Science
and Technology Promotion Fund (STPF)
(51)

De Koreaanse overheid voerde aan dat deze programma's financiële bĳstand voor onderzoeksactiviteiten
verlenen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, lid 2,
onder a), van de OSCM en dat zĳ derhalve geen aanleiding kunnen geven tot compenserende of andere maatregelen. Bovendien zĳn technologische ontwikkeling en
het bevorderen van wetenschap en technologie objectieve en neutrale criteria in de zin van artikel 2, lid 1,
onder b), van de OSCM en zĳn deze programma's in het
algemeen bestemd voor alle takken van industrie die in
projecten voor technologische ontwikkeling investeren.
Zĳ zĳn derhalve niet specifiek. Met betrekking tot het
STPF voerde Korea bovendien aan dat aangezien het
ministerie van Wetenschap en Technologie transparante
en objectieve criteria hanteert, dit ministerie geen
invloed heeft op de prioriteit die aan projecten wordt
toegekend en dat de Commissie geen enkel bewĳs heeft
geleverd tot staving van haar conclusie dat het
genoemde ministerie dit wel zou hebben gedaan.

(52)

Het verzoek om ten aanzien van geen van beide
programma's compenserende maatregelen te nemen
wordt van de hand gewezen om de redenen die ook
onder de overwegingen 75 tot 77 zĳn uiteengezet. Er
werd geen bewĳsmateriaal voorgelegd om de voorlopige
bevinding te weerleggen dat de TDBL specifiek is voor
sommige industrieën die in bepaalde door het ministerie
van Handel en Industrie vastgestelde projecten investeren. Wat het STPF betreft, werd evenmin informatie
over de door het ministerie van Wetenschap en Technologie gehanteerde criteria verstrekt. Tĳdens het onderzoek werd vastgesteld dat het ministerie van Wetenschap
en Technologie soms beslissingen neemt over prioritaire
projecten. Dit wordt als voldoende bewĳs beschouwd
dat het STPF de facto specifiek is in de zin van artikel 3,
lid 2, onder c), van de basisverordening. De bewering dat
deze regelingen niet specifiek zĳn, wordt derhalve van
de hand gewezen.

c) Start-up and Promotion Fund Loans voor het MKB (MKBSPFL)
(49)

(50)

De Koreaanse overheid voerde aan dat leningen van het
type C die in het kader van de Pusan Metropolitan City
Support Fund Establishment and Operation Bylaw
werden toegekend, niet afhankelĳk waren van een
exportprestatie aangezien acht hoofdcriteria en twaalf
bĳkomende criteria voor de toekenning van een dergelĳke lening objectief en neutraal zĳn. Het enige exportgerelateerde element is dat extra rekening wordt
gehouden met ondernemingen uit het MKB waarvan de
export meer dan 20 % van hun totale omzet beloopt.
Deze regeling heeft niet ten doel de uitvoer te bevorderen, maar het aandeel van de uitvoer te gebruiken als
een onrechtstreekse indicator van technologisch geavanceerde activiteiten.
Aangenomen wordt dat, hoewel de voorwaarde in
verband met exportprestaties slechts één van meerdere
criteria is, de betrokken regeling niettemin gerelateerd is
aan een uitvoerprestatie en dat zĳ zodoende specifiek is.
Dit blĳkt duidelĳk uit artikel 3, lid 4, onder a), van de
basisverordening waarin is bepaald dat „subsidies die,
rechtens of feitelĳk, uitsluitend of als een van verscheidene andere voorwaarden van uitvoerprestaties afhankelĳk zĳn, geacht worden specifiek te zĳn”. Omdat één
van de elementen die in aanmerking moeten worden
genomen door de instantie die de lening toekent,
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e) Leningen voor exportfinanciering
(53)

Eén exporterende producent in Korea voerde aan dat de
Commissie bepaalde geverifieerde informatie niet in
aanmerking heeft genomen en een berekeningsfout heeft
gemaakt bĳ het vaststellen van de aan EXIM-SMleningen verbonden voordelen.

(54)

Deze eis wordt als gerechtvaardigd beschouwd. De diensten van de Commissie hebben het bedrag van de
subsidie voor de betrokken onderneming derhalve
dienovereenkomstig gecorrigeerd.
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(55)

De Koreaanse overheid was van oordeel dat, aangezien
de rentevoeten voor EXIM-EC-(preshipment), EXIM-SMen EXIM-FIC-leningen hoger waren dan de rentevoeten
die EXIM zelf voor de fondsen betaalde, EXIM-EC-,
EXIM-SM- and EXIM-FIC-leningen geen aanleiding
kunnen geven tot compenserende maatregelen. Voorts
werd aangevoerd dat volgens voetnoot 5 van artikel 3,
lid 1, onder a), van de OSCM de in bĳlage I bedoelde
maatregelen geen exportsubsidies zĳn en derhalve niet
verboden kunnen worden krachtens deze of andere
bepalingen van de OSCM.

(56)

De Commissie gaat ervan uit dat deze argumenten enkel
van toepassing zĳn op exportkredieten als omschreven
onder punt k) van bĳlage I bĳ de basisverordening. Zoals
uiteengezet in de overwegingen 129 en 130 van de
voorlopige verordening worden EXIM-EC- (pre-shipment), EXIM-SM- en EXIM-FIC-leningen niet als exportkredieten beschouwd en vallen dergelĳke leningen niet
onder het bepaalde in punt k) van bĳlage I bĳ de basisverordening. Dit verzoek wordt derhalve niet ingewilligd.

(57)

De Koreaanse overheid gaf de mening te kennen dat
EXIM-FIC niet afhankelĳk is gesteld van een exportprestatie noch van het gebruik van binnenlandse in plaats
van ingevoerde goederen overeenkomstig artikel 3, lid l,
van de OSCM. Korea verklaarde bovendien dat aangezien EXIM-FIC beschikbaar is voor diverse takken van
industrie en het criterium van de buitenlandse investeringen objectief en neutraal is in de zin van artikel 2, lid
1, onder b), van de OSCM, de EXIM-FIC-regeling niet
specifiek is.

(58)

De Commissie concludeert op basis van deze argumenten dat EXIM-FIC-leningen enkel ter beschikking
staan van ondernemingen die in het buitenland investeren en dat deze regeling derhalve specifiek is in de zin
van artikel 3, lid 2, onder b), van de basisverordening
omdat zĳ niet op neutrale criteria berust, zoals in de
overwegingen 80 tot 84 is uiteengezet. De Commissie is
van oordeel dat EXIM-FIC niet afhankelĳk is van een
exportprestatie noch van het gebruik van binnenlandse
in plaats van ingevoerde goederen als bedoeld in artikel
3, lid 1, van de OSCM.

i), bĳlage II en bĳlage III bĳ de OSCM. De door Korea
toegepaste regeling inzake de terugbetaling van een vast
bedrag valt namelĳk onder de algemene definitie van een
subsidie overeenkomstig artikel 2 van de basisverordening waarin artikel 1 van de OSCM is opgenomen. Dit is
een subsidie omdat de Koreaanse overheid een financiële
bĳdrage levert in de vorm van schenkingen op basis van
de fob-waarde van de uitvoer en een rechtstreeks voordeel toekent aan de ontvanger. Het is een subsidie die
rechtens afhankelĳk is van een exportprestatie en die
derhalve als specifiek wordt beschouwd in de zin van
artikel 3, lid 4, onder a), van de basisverordening. De
kwestie van een te hoge terugbetaling van invoerrechten
als bedoeld in artikel 2, lid l, onder a), punt ii), van de
basisverordening is derhalve niet aan de orde aangezien
deze enkel betrekking heeft op gevallen van terugbetaling en terugbetaling voor vervangende inputs bedoeld
in de bĳlagen I, II en III bĳ de basisverordening. Deze
verzoeken worden derhalve niet ingewilligd.

(61)

De Koreaanse overheid vestigde de aandacht op het feit
dat in alinea 2 van bĳlage II (II) bĳ de OSCM is bepaald
dat indien er geen systeem of procedure voorhanden is
om te bepalen of een te hoge terugbetaling heeft plaatsgevonden en de onderzoekende autoriteiten dit noodzakelĳk vinden, een nader onderzoek wordt ingesteld overeenkomstig het bepaalde in de eerste alinea van bĳlage
II. (II). Korea beweerde dat, aangezien de Commissie niet
had nagegaan of er daadwerkelĳk sprake was van een te
hoge terugbetaling van invoerheffingen op de inputs die
bĳ de vervaardiging van de exportproducten waren
verbruikt, er geen grondslag is voor de conclusie dat de
door Korea toegepaste regeling inzake de terugbetaling
van een vast bedrag een specifieke subsidie is in de zin
van artikel 3, lid 4, onder a), van de basisverordening.

(62)

De Commissie is van mening dat dit argument niet
relevant is omdat de tweede alinea van bĳlage II (II) bĳ
de OSCM betrekking heeft op een regeling voor de
teruggave van rechten en, zoals hierboven is uiteengezet,
het betrokken programma niet als een dergelĳke regeling
wordt beschouwd. Het is in elk geval zo dat, zelfs indien
deze regeling een systeem voor de terugbetaling van
rechten zou zĳn, in alinea 5, punt ii) van bĳlage II en
alinea 3, punt iii) van bĳlage III bĳ de basisverordening
is bepaald dat het land van uitvoer dit onderzoek dient
in te stellen op basis van de werkelĳke transacties. Korea
heeft een dergelĳk onderzoek niet verricht. De
Commissie heeft dientengevolge niet onderzocht of er
daadwerkelĳk sprake was van een te hoge terugbetaling
van invoerheffingen op de bĳ de vervaardiging van het
exportproduct verbruikte inputs.

(63)

Eén exporterende producent in Korea gaf de mening te
kennen dat de bewering van de Commissie dat er geen
regeling of procedure voorhanden is om na te gaan
welke inputs in welke hoeveelheden bĳ de vervaardiging
van het exportproduct worden verbruikt, onjuist is
omdat terugbetaling van rechten enkel is toegestaan
voor de inputs die daadwerkelĳk bĳ de vervaardiging
van de exportproducten zĳn verbruikt en voor werkelĳk
betaalde invoerrechten.

2. Regeling voor de terugbetaling van een vast
bedrag
(59)

(60)

De Koreaanse overheid voerde aan dat deze regeling een
terugbetalingsregeling in de zin van bĳlage I, onder i),
bĳlage II en bĳlage III bĳ de OSCM is en dat geen groter
bedrag aan invoerheffingen wordt teruggegeven dan is
ingevorderd voor de inputs die bĳ de vervaardiging van
het exportproduct zĳn verbruikt (rekening houdend met
normale verliezen).
De Commissie is van oordeel dat aangezien de
betrokken ondernemingen niet verplicht zĳn inputs in te
voeren voor de vervaardiging van het exportproduct, de
regeling inzake de teruggave van een vast bedrag geen
terugbetalingsregeling, noch een terugbetalingsregeling
voor vervangende inputs is in de zin van bĳlage I, onder
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(64)

De Commissie is van mening dat, volgens de regeling
voor de terugbetaling van een vast bedrag, de omvang
van schenkingen niet wordt berekend naar verhouding
van de daadwerkelĳk in het productieproces verbruikte
inputs of van de daadwerkelĳk betaalde invoerrechten,
doch als een globaal bedrag op basis van de totale
uitvoer. Deze verzoeken worden derhalve niet ingewilligd.

(65)

Eén exporterende producent in Korea verklaarde bovendien dat hĳ geen voordeel had ontvangen door het
gebruik van dit systeem omdat hĳ invoerrechten had
betaald op de bĳ de vervaardiging van het betrokken
product verbruikte grondstoffen, dat hĳ het betrokken
product had uitgevoerd en het bedrag van de terugbetaalde rechten lager was dan het bedrag dat hĳ zou
hebben ontvangen indien het individuele systeem was
gebruikt. De Koreaanse overheid voerde bovendien aan
dat de exporterende producent in Korea die gebruik had
gemaakt van de regeling voor de terugbetaling van een
vast bedrag aan rechten met het nodige bewĳsmateriaal
had aangetoond dat het bedrag aan terugbetaalde invoerrechten veel lager was dan dat van de rechten die
werden geheven op de ingevoerde inputs die in het
onderzoektĳdvak bĳ de vervaardiging van het exportproduct werden verbruikt.

(66)

a) Beperking tot de industriële sector is niet specifiek
(67)

(68)

De Koreaanse overheid voerde aan dat, aangezien de
bepalingen van deze artikelen in de praktĳk van toepassing zĳn op een groot aantal ondernemingen in de
meest uiteenlopende sectoren, zĳ niet specifiek zĳn in de
zin van artikel 2, lid 1, onder a), b) en c), van de OSCM
en, zodoende, niet onderworpen aan compenserende
maatregelen (deze alinea's van de OSCM zĳn overgenomen in artikel 3, lid 2, onder a), b) en c), van de
basisverordening). De Koreaanse overheid vestigde in het
bĳzonder de aandacht op het feit dat het begrip „industriële onderneming” zeer ruim is en in de praktĳk tienduizenden ondernemingen uit diverse subcategorieën
omvat.

(69)

Onder een specifieke subsidie wordt verstaan een
subsidie die de toewĳzing van middelen in een economisch systeem verstoort door bepaalde ondernemingen
te bevoordelen ten opzichte van andere en die aanleiding
kan geven tot compenserende maatregelen indien zĳ
schade veroorzaakt. Wanneer de subsidies in een economisch systeem worden toegekend op grond van nietneutrale criteria, wordt aangenomen dat de toewĳzing
van middelen verstoord is. Dit beginsel ligt ten grondslag
aan artikel 2, lid 1, onder a), van de OSCM en artikel 3,
lid 2, onder a), van de basisverordening waarin is
bepaald dat een subsidie specifiek is wanneer de subsidieverlenende autoriteit of de wetgeving op grond
waarvan deze autoriteit handelt, de mogelĳkheid om
subsidie te verkrĳgen uitdrukkelĳk tot bepaalde ondernemingen beperkt. In dit geval wordt ervan uitgegaan dat,
hoewel het begrip „industriële onderneming” wellicht
zeer ruim gedefinieerd is, de bepalingen van de vorengenoemde artikelen van de TERCL erop gericht zĳn de
daaruit voortvloeiende voordelen tot bepaalde ondernemingen te beperken door de toewĳzing van subsidies
afhankelĳk te stellen van andere niet-neutrale criteria,
zoals investeringen in bepaalde soorten geavanceerde
producten of buitenlandse investeringen.

(70)

Volgens de Koreaanse overheid zĳn dergelĳke criteria
neutraal omdat alle ondernemingen in dezelfde mate in
aanmerking komen voor deze subsidies. Korea voert
bĳvoorbeeld aan dat een subsidie voor ondernemingen
die in het buitenland investeren niet specifiek is omdat
alle ondernemingen de mogelĳkheid hebben in het
buitenland te investeren. Volgens dit argument zou een
subsidie die beperkt is tot ondernemingen in de textielsector derhalve niet specifiek zĳn omdat alle ondernemingen de mogelĳkheid hebben in textielproducten te
diversifiëren. Het begrip „specifiek” in de OSCM heeft
enkel zin indien dit ook betrekking heeft op situaties
waarin overheden subsidies afhankelĳk stellen van voorwaarden waarvan zĳ vooraf weten dat het aantal ondernemingen dat daaraan voldoet zeer gering is. Dergelĳke
subsidies bevoordelen in werkelĳkheid bepaalde ondernemingen meer dan andere. Om deze reden zĳn de door
de Koreaanse overheid gehanteerde criteria voor de
aanwĳzing van begunstigden niet neutraal en, zoals
hierna uiteengezet, niet horizontaal wat de toepassing
betreft, hetgeen strĳdig is met artikel 3, lid 2, onder b),
van de basisverordening. Geconcludeerd werd derhalve
dat de krachtens deze artikelen van de TERCL verleende
subsidies specifiek zĳn. Hierna volgt een overzicht van
de individuele regelingen.

Er wordt van uitgegaan dat, om de hierboven uiteengezette redenen, betalingen in het kader van de regeling
voor de terugbetaling van een vast bedrag schenkingen
zĳn op basis van een exportprestatie, die derhalve specifiek zĳn en aanleiding kunnen geven tot compenserende
maatregelen krachtens artikel 3, lid 4, onder a), van de
basisverordening. Voorts is het niet relevant of de
toepassing van een legitieme teruggaveregeling meer
voordeel zou hebben opgeleverd voor de exporterende
producent aangezien deze heeft geopteerd voor de voordelen die voortvloeien uit een regeling die wordt
beschouwd als een subsidie waartegen compenserende
maatregelen kunnen worden ingesteld. Deze verzoeken
worden derhalve niet ingewilligd.
3. Belastingprogramma's

De Commissie kwam in haar voorlopige vaststellingen
tot de conclusie dat bepaalde artikelen van de Tax
Exemption and Reduction Control Law (TERCL) aanleiding konden geven tot compenserende maatregelen
omdat deze artikelen, die beperkt waren tot bepaalde
ondernemingen, onder meer in de industriële sector,
specifiek waren in de zin van artikel 3, lid 2, onder a),
van de basisverordening. Deze artikelen zĳn:
— artikel 7 (bĳzondere vermindering en vrĳstelling van
belastingen voor industriële ondernemingen in het
midden- en kleinbedrĳf, enz.);
— artikel 8 (reserve voor technologische ontwikkeling);
— artikel 9 (belastingvermindering voor uitgaven in
verband met technologische ontwikkeling en opleiding van personeel);
— artikel 25 (belastingvermindering voor investeringen
ter verbetering van productiviteit);
— artikel 27 (tĳdelĳke belastingvermindering voor
investeringen).
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b) Afwĳking van de procedurevoorschriften
(71)

en indien nodig compenserende maatregelen kan aanbevelen.

De Koreaanse overheid voerde aan dat, aangezien de
indiener van de klacht in deze procedure geen opmerkingen heeft gemaakt ten aanzien van de belastingvoorschriften van bepaalde artikelen van de TERCL, deze niet
in de onderhavige procedure mogen worden betrokken.
De bedoelde artikelen zĳn:
— artikel 5 (bĳzondere belastingvermindering voor
ondernemingen in het MKB);

c) Artikel 8 van de TERCL (Reserve voor technologische
ontwikkeling)
(75)

Naast de opmerking betreffende het niet-specifieke
karakter van de bepalingen van het genoemde artikel
voerde de Koreaanse overheid aan dat dit betrekking
heeft op een subsidie voor onderzoek en ontwikkeling
(O & O) in de zin van artikel 8, lid 2, onder a), van de
OSCM waartegen geen maatregelen kunnen worden
genomen (deze alinea van de OSCM is overgenomen in
artikel 4, lid 2, van de basisverordening).

(76)

Opgemerkt zĳ dat wanneer subsidies voor O & O die
aan de voorwaarden van artikel 8, lid 2, onder a), van de
OSCM voldoen, overeenkomstig artikel 8, lid 3, van
deze overeenkomst aan de WTO worden bekendgemaakt, tegen dergelĳke subsidies zelfs geen onderzoek
kan worden geopend. Wat artikel 8 van de TERCL
betreft, zĳ opgemerkt dat Korea heeft nagelaten deze
bepaling aan de WTO te melden zoals artikel 8, lid 3,
van de OSCM voorschrĳft. De Commissie was derhalve
gemachtigd een onderzoek in te stellen naar deze bepaling van de TERCL. De Koreaanse overheid is gehouden
haar bewering dat deze bepaling niet in aanmerking
komt voor compenserende maatregelen met bewĳsmateriaal te staven. Zĳ werd aan het begin van het onderzoek
door de Commissie in staat gesteld dit bewĳs te leveren
doch heeft dit niet gedaan. Dientengevolge kunnen ten
aanzien van de uit dit artikel voortvloeiende voordelen
compenserende maatregelen worden genomen.

(77)

Wat de bewering van de Koreaanse overheid betreft dat
de betrokken subsidies niet specifiek zĳn, zĳ opgemerkt
dat deze regelingen niet neutraal zĳn omdat zĳ een
onderscheid maken tussen normale en technologieintensieve
ondernemingen.
De
laatstgenoemde
ontvangen meer voordelen. Dit onderscheid toont aan
dat de criteria niet neutraal zĳn en ertoe leiden dat
voordelen worden toegekend aan talrĳke ondernemingen waarvoor deze technologische ontwikkeling niet
noodzakelĳk is. Om deze redenen en die welke in de
overwegingen 67 tot 70 zĳn vermeld, is de Commissie
van mening dat artikel 8 van de TERCL specifiek is en
zodoende aanleiding geeft tot compenserende maatregelen.

— artikel 7 (bĳzondere vermindering en vrĳstelling van
belastingen voor industriële ondernemingen in het
midden- en kleinbedrĳf, enz.);
— artikel 27 (tĳdelĳke belastingvermindering voor
investeringen).
(72)

Korea heeft in het bĳzonder opgemerkt dat:
i) in artikel 11 van de OSCM (artikel 10 van de basisverordening) de informatie is vermeld die in de
klacht moet worden opgenomen, zoals bewĳsmateriaal over het bestaan van subsidies en, zo mogelĳk,
het bedrag en de aard van de betrokken subsidies;
ii) in artikel 12, lid 1, van de OSCM (artikel I1 van de
basisverordening) is bepaald dat „belanghebbende
leden en alle andere belanghebbenden bĳ een onderzoek in verband met compenserende rechten in
kennis worden gesteld van de informatie die de autoriteiten wensen te ontvangen”;
iii) in punt 7 van bĳlage VI bĳ de OSCM (artikel 26, lid
3, van de basisverordening) is bepaald dat „de
normale handelwĳze erin dient te bestaan de
betrokken ondernemingen vóór het bezoek in kennis
te stellen van de algemene aard van de te verifiëren
inlichtingen en van alle verdere informatie die dient
te worden verstrekt”.

(73)

Korea beweert dat deze bepalingen van de OSCM niet
zĳn nagekomen omdat bĳ de vaststelling ook rekening is
gehouden met programma's waartegen geen klacht is
ingediend en dat bovendien, noch de Koreaanse overheid, noch bepaalde medewerkende exporterende producenten gelegenheid was gegeven zich naar behoren te
verdedigen.

(74)

De Commissie is wat dit betreft van mening dat van de
indieners van een klacht niet kan worden verwacht dat
zĳ alle bĳzonderheden van bepaalde subsidieprogramma's in een derde land kennen. In het betrokken geval
heeft de indiener van de klacht een groot aantal opmerkingen naar voren gebracht over belastingsubsidies in
het kader van de TERCL. Het onderzoek bracht vervolgens nog andere belastingsubsidies aan het licht die
krachtens bepalingen van de TERCL waren verleend
doch die niet specifiek in de klacht waren genoemd,
hoewel zĳ vrĳwel hetzelfde effect sorteren als de in de
klacht genoemde regelingen. Gezien de aard van deze
subsidies en, in het bĳzonder, het feit dat zĳ in het
algemene kader van de TERCL worden verleend (waartegen de indiener van de klacht een aantal klachten
wegens subsidiëring heeft ingediend) wordt geconcludeerd dat de Commissie deze subsidies kan onderzoeken
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d) Artikel 9 van de TERCL (belastingvermindering voor
uitgaven in verband met technologische ontwikkeling en
opleiding van personeel)
(78)

Naast de algemene bewering dat de bepalingen van dit
artikel niet specifiek zĳn, voerde de Koreaanse overheid
aan dat het criterium van de technologische ontwikkeling en de opleiding van personeel objectief en neutraal
is als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder b) van de OSCM.
De Commissie is van mening dat dit criterium niet
neutraal is in de zin van dit artikel van de OSCM en van
artikel 3, lid 2, onder b), van de basisverordening. Het
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laatstgenoemde artikel schrĳft voor dat objectieve
criteria of voorwaarden neutraal moeten zĳn, economisch van aard en horizontaal wat de toepassing betreft.
De bepalingen van dit artikel van de TERCL worden
geacht niet horizontaal te zĳn, aangezien ondernemingen in bepaalde sectoren van de industrie uiteraard
meer technologiegericht zĳn dan ondernemingen in
andere sectoren en dat de eerstgenoemde ondernemingen derhalve wellicht meer voordeel zullen hebben
bĳ deze bepaling. De Koreaanse overheid heeft door de
toepassing van deze bepaling een onevenredig groot
voordeel toegekend aan ondernemingen in bepaalde
takken van industrie.
(79)

De betrokken regeling wordt als specifiek beschouwd
omdat zĳ beperkt is tot bepaalde ondernemingen (zie de
overwegingen 67 tot en met 70). Zĳ geeft derhalve
aanleiding tot compenserende maatregelen. Deze regeling is bovendien specifiek in de zin van artikel 3, lid 2,
onder b), van de basisverordening en geeft ook uit dien
hoofde aanleiding tot compenserende maatregelen.

(83)

De Koreaanse overheid voerde bovendien aan dat het
criterium van de buitenlandse investeringen objectief en
neutraal is in de zin van artikel 2, lid 1, onder b), van de
OSCM. Dit criterium wordt niet neutraal geacht in de
zin van dat artikel van de OSCM, noch in die van artikel
3, lid 2, onder b), van de basisverordening. Dit laatste
artikel schrĳft voor dat objectieve criteria of voorwaarden neutraal moeten zĳn, economisch van aard en
horizontaal wat de toepassing betreft. De bepalingen van
dit artikel van de TERCL worden als niet-objectief
beschouwd aangezien op voorhand bekend is dat ondernemingen die niet in het buitenland investeren, niet in
aanmerking komen voor deze regeling. Dit criterium is
derhalve niet neutraal, noch horizontaal wat de toepassing betreft. De Koreaanse overheid kent door middel
van deze bepaling van de TERCL een voordeel toe aan
een beperkt aantal ondernemingen die in het buitenland
investeren.

(84)

Er wordt van uitgegaan dat deze bepaling van de TERCL
specifiek is in de zin van artikel 3, lid 2, onder b), van de
basisverordening en dat zĳ derhalve aanleiding geeft tot
compenserende maatregelen.

e) Artikel 23 van de TERCL (Reserve voor verliezen op
buitenlandse investeringen)
(80)

Korea merkte op dat de bepalingen van dit artikel sedert
1 januari 1998 niet meer van toepassing zĳn. Het land
voerde bovendien aan dat de bepalingen van dit artikel
van toepassing zĳn op een groot aantal uiteenlopende
takken van industrie en dat het criterium van de buitenlandse investeringen objectief en neutraal is in de zin
van artikel 2, lid 1, onder b), van de OSCM.

(81)

Krachtens deze bepaling worden reserves aangelegd die
na een uitstel van twee jaar in gelĳke hoeveelheden over
een periode van drie jaar opnieuw aan de belastbare
inkomsten worden toegevoegd. Dit betekent dat voor de
belastingen waarvoor uitstel van betaling werd verleend
gedurende het laatste jaar dat de regeling van toepassing
was (boekjaar 1997) de voordelen ook nog in het onderzoektĳdvak golden (1 april 1997 tot 31 maart 1998) en
dat de begunstigde ondernemingen nog een aantal jaren
daarna het voordeel ervan zullen genieten.

(82)

Ten aanzien van de bewering van Korea dat de bepalingen van dit artikel van toepassing zĳn op een groot
aantal ondernemingen in de meest uiteenlopende takken
van industrie, zĳ opgemerkt dat de Commissie in haar
voorlopige bevindingen had geconstateerd dat dit artikel
enkel van toepassing was op Koreaanse ondernemingen
die in het buitenland investeren. Er werd geen nieuwe
informatie verschaft waaruit het tegendeel zou blĳken. In
antwoord op het argument van de Koreaanse overheid
dat deze bepaling niet specifiek is voor de industriële
sector (zie de overwegingen 67 tot en met 70) wordt
opgemerkt dat de bepalingen van artikel 23 van de
TERCL het voordeel van deze regeling enkel toekennen
aan bepaalde ondernemingen. Deze bepaling is derhalve
specifiek in de zin van artikel 3, lid 2, onder a), van de
basisverordening en komt zodoende in aanmerking voor
compenserende maatregelen.
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f) Artikel 25 van de TERCL (Belastingvermindering voor
investeringen ter verbetering van de productiviteit
(85)

De Koreaanse overheid beweerde niet alleen dat dit
artikel niet specifiek is maar dat de daarin opgenomen
bepaling die in de preferentiële behandeling van in het
binnenland vervaardigde goederen ten opzichte van
ingevoerde goederen voorzag einde 1996, met andere
woorden voor de onderzoekperiode, werd geschrapt. De
Commissie heeft in haar voorlopige bevindingen inderdaad opgemerkt dat de bepaling van dit artikel die in
verschillende tarieven voor ingevoerde (3 % vermindering) en in het binnenland vervaardigde goederen (10 %
belastingvermindering) voorzag, einde 1996 werd ingetrokken. Zĳ vestigde evenwel de aandacht op het feit dat
ondernemingen die voor einde 1996 met investeringsprojecten zĳn begonnen die na deze datum werden
voortgezet, kunnen opteren voor de tarieven die vóór
deze datum van toepassing waren. De voordelen van
deze bepaling golden derhalve nog steeds in het onderzoektĳdvak.

(86)

Wat de verschillende tarieven betreft die tot voor einde
1996 voor ingevoerde en in het binnenland vervaardigde
goederen golden, werd reeds vastgesteld dat deze regeling specifiek is in de zin van artikel 3, lid 4, onder b),
van de basisverordening. Ten aanzien van de algemene
bewering dat deze bepaling niet specifiek is, wordt opgemerkt dat dit wel degelĳk het geval is aangezien zĳ enkel
van toepassing is op een beperkt aantal ondernemingen
(zie de overwegingen 67 tot en met 70) en, zodoende,
aanleiding geeft tot compenserende maatregelen. Het is
vooraf bekend dat bepaalde ondernemingen meer kans
maken dan andere om voor deze belastingvoordelen
voor productiviteitsverbetering in aanmerking te komen,
enkel en alleen omdat zĳ tot een bepaalde sector
behoren. Het is derhalve onvermĳdelĳk dat sommige
sectoren meer profĳt zullen trekken van deze regeling
dan andere.
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g) Artikel 27 van de TERCL (Tĳdelĳke belastingvermindering voor investeringen)
(87)

De Koreaanse overheid voerde niet alleen aan dat de bepalingen van dit artikel niet specifiek waren,
maar dat de bepaling inzake de preferentiële behandeling van binnenlandse ten opzichte van
ingevoerde goederen einde 1996 werd ingetrokken. De Commissie kwam in haar voorlopige
bevindingen tot de conclusie dat de uit dit artikel voortvloeiende voordelen aanleiding geven tot
compenserende maatregelen omdat ondernemingen voor einde 1996 konden opteren voor de
verschillende tarieven voor ingevoerde (3 % vermindering) en in het binnenland vervaardigde (10 %
vermindering) machines voor investeringsprojecten die vóór de genoemde datum waren begonnen.
De voordelen van deze regeling golden derhalve nog steeds in het onderzoektĳdvak.

(88)

Deze regeling wordt als specifiek beschouwd omdat zĳ beperkt is tot bepaalde ondernemingen (zie
de overwegingen 67 tot en met 70) en, zodoende, aanleiding geeft tot compenserende maatregelen.
Wat de verschillende tarieven betreft die voor einde 1996 van toepassing waren, is de regeling
specifiek in de zin van artikel 3, lid 4, onder b), van de basisverordening. Ten aanzien van de
algemene bewering in verband met het niet-specifieke karakter, wordt opgemerkt dat, zoals het geval
is voor artikel 25, deze regeling enkel ter beschikking staat van ondernemingen die in productiviteitsverbeterende apparatuur investeren. Het is derhalve onvermĳdelĳk dat bepaalde ondernemingen
meer profĳt zullen trekken van deze bepaling dan andere.
4. Omvang van de subsidies waartegen maatregelen kunnen worden genomen

(89)

(90)

Op basis van de definitieve bevindingen met betrekking tot de diverse bovenomschreven regelingen
is het bedrag van de subsidies waartegen compenserende maatregelen kunnen worden genomen voor
elk van de onderzochte exporterende producenten als volgt vastgesteld:
Leningen
(uitvoer)

Leningen
(andere)

Belastingen
(uitvoer)

Belastingen
(andere)

Terugbetaling
van rechten

Totale
subsidie

Korea Welding

0,47

0,06

0,34

0,08

0

0,95

Shine Metal Products

1,63

0

0

0

1,09

2,72

Dae Sung Rope Mfg.
Co., Ltd

0,09

0,15

0,06

0,55

0

0,85

Korea Sangsa Co. Ltd/
Myung Jin Co., Ltd

0,17

0

0,15

0,25

0

0,57

Kowel Special Steel
Wire Co.

0,88

0

0

0,03

0

0,91

SeAH Metal Products
Co., Ltd

2,31

0,18

0,02

0

0

2,51

De gewogen gemiddelde subsidiemarge voor het gehele land en voor alle onderzochte exporterende
producenten die de totale uitvoer naar de Gemeenschap uit Korea vertegenwoordigen, uitgedrukt als
een percentage van de cif-prĳs franco grens Gemeenschap is minimaal, met andere woorden minder
dan 1 %. De subsidiemarge voor Korea is derhalve te verwaarlozen in de zin van artikel 14, lid 3, van
de basisverordening.
E. SCHADE

1. Voorafgaande opmerking
(91)

Krachtens de bovenstaande bevindingen ten aanzien van Korea, volgens welke de voor het gehele
land geldende subsidiemarge minimaal is, wordt de invoer van grof roestvrĳ staaldraad van
oorsprong uit Korea niet langer als gesubsidieerde invoer beschouwd. In tegenstelling tot de
bevindingen van de voorlopige verordening wordt voor de hiernavolgende vaststelling van de schade
derhalve uitsluitend rekening gehouden met de invoer uit India.
2. Bedr¶fstak van de Gemeenschap

(92)

Bĳ gebrek aan nieuw bewĳsmateriaal of van verdere met bewĳsmateriaal gestaafde argumenten van
de betrokken partĳen, worden de in de overwegingen 207 en 208 van de voorlopige verordening
vermelde feiten en bevindingen bevestigd, namelĳk dat de producenten in de Gemeenschap die de
klacht hebben ingediend en die meer dan 65 % van de totale communautaire productie van grof
roestvrĳ staaldraad vertegenwoordigen, de bedrĳfstak van de Gemeenschap vormen, overeenkomstig
artikel 9, lid 1, van de basisverordening.
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3. Mededinging

6. Pr¶zen van de gesubsidieerde producten

In hun commentaar naar aanleiding van de bekendmaking herhaalden de exporterende producenten in India
de bewering dat alle door de bedrĳfstak van de Gemeenschap in het kader van de huidige procedure meegedeelde cĳfers artificieel verhoogd zĳn door de uniforme
toepassing van het systeem van de legeringstoeslag en
dat een correcte analyse van de schade in het kader van
de antisubsidieprocedure hierdoor niet mogelĳk is.
Aangezien evenwel geen enkele belanghebbende nieuwe
argumenten naar voren heeft gebracht en gezien het
definitieve besluit tot afwĳzing van de klacht in de zaak
nr. IV/E-1/36.930 betreffende roestvrĳ stalen staven,
worden de bevindingen in de overwegingen 209 tot en
met 216 van de voorlopige verordening bevestigd.

a) Prĳsontwikkeling

4. Verbruik in de Gemeenschap

(99)

De gemiddelde verkoopprĳzen per kilogram van de uit
India ingevoerde producten zĳn toegenomen van 1,88
ECU in 1994 tot 2,44 ECU in 1995. Zĳ liepen daarna
echter gestaag terug van 2,32 ECU in 1996 tot 2,10
ECU in 1997 en 2,05 ECU in het onderzoektĳdvak.
b) Prĳsonderbieding

(100) Een aantal belanghebbenden betwistte de door de

Commissie in het kader van de voorlopige verordening
gebruikte methode voor het berekenen van de prĳsonderbiedingsmarges. Zĳ waren van mening dat deze
marges te hoog waren omdat de negatieve bedragen
waarmee de prĳzen van de exporterende producenten
die van de bedrĳfstak van de Gemeenschap onderboden
niet door positieve bedragen werden gecompenseerd.

(101) Opgemerkt zĳ dat volgens de in de overwegingen 226
(94)

Na de bekendmaking voerde een aantal belanghebbenden aan dat de werkwĳze die werd gevolgd om het
verbruik in de Gemeenschap vast te stellen, in het
bĳzonder wat de verkoop van de niet-medewerkende
producenten in de Gemeenschap en de invoer uit derde
landen betreft, niet correct was.

(95)

Er wordt wat dit betreft aan herinnerd dat gedetailleerde
en gecontroleerde gegevens enkel beschikbaar zĳn voor
de bedrĳfstak van de Gemeenschap en de medewerkende
exporterende producenten in het betrokken land.
Derhalve werd overeenkomstig de gebruikelĳke handelwĳze van de instellingen van de Gemeenschap gebruik
gemaakt van informatie waarover de Commissie
beschikte en, in het bĳzonder, van onafhankelĳke statistische bronnen. Geen enkele belanghebbende heeft informatie verschaft waaruit zou blĳken dat de door de
instellingen van de Gemeenschap gevolgde werkwĳze in
dit geval onredelĳk en ongerechtvaardigd was.

(96)

De bevindingen in de overwegingen 217 en 218 van de
voorlopige verordening worden derhalve bevestigd.

en 227 van de voorlopige verordening omschreven
methode voor de berekening van de marges van prĳsonderbieding de gewogen gemiddelde nettoverkoopprĳzen
van de met subsidies ingevoerde producten model per
model werden vergeleken met de gemiddelde nettoverkoopprĳs per model van de bedrĳfstak van de Gemeenschap op de markt van de Gemeenschap. Deze werkwĳze maakte het derhalve mogelĳk per transactie rekening te houden met het bedrag waarmee de prĳs van de
exporterende producenten van een bepaald model de
prĳs van de bedrĳfstak van de Gemeenschap overschreed.

(102) De conclusies ten aanzien van de algemene methodo-

logie zoals deze in de overwegingen 226 en 227 van de
voorlopige verordening zĳn uiteengezet, worden
derhalve bevestigd.

(103) Aangezien geen andere opmerkingen werden gemaakt,

worden de werkelĳke marges van prĳsonderbieding voor
de uit India ingevoerde producten als bedoeld in overweging 228 van de voorlopige verordening bevestigd.
7. Situatie van de bedr¶fstak van de Gemeenschap

(104) Aangezien geen enkele belanghebbende opmerkingen

5. Omvang van de invoer en marktaandeel van de
gesubsidieerde invoer
(97)

De invoer uit India is als volgt geëvalueerd: 952 ton in
1994, 4 513 ton in 1995, 6 951 ton in 1996, 8 719
ton in 1997 en 9 166 ton in het onderzoektĳdvak. Deze
invoer is in de betrokken periode derhalve gestaag en
aanzienlĳk toegenomen, namelĳk met ongeveer 850 %.

(98)

Het marktaandeel van de gesubsidieerde invoer uit India
is voortdurend toegenomen, namelĳk van 1,4 % in 1994
tot 5,6 % in 1995, 9,9 % in 1996 en 11,1 % in 1997. In
het onderzoektĳdvak bleef deze invoer stabiel op een
niveau van 11,1 %.

heeft gemaakt ten aanzien van de voorlopige bevindingen betreffende de economische indicatoren in
verband met de situatie van de communautaire bedrĳfstak, worden de bevindingen van de overwegingen 229
tot en met 238 van de voorlopige verordening bevestigd.

(105) Sommige belanghebbenden waren van oordeel dat de

economische indicatoren van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap niet tot de conclusie hadden mogen leiden
dat deze bedrĳfstak aanmerkelĳke schade had geleden.
Zĳ merkten op dat de situatie van de communautaire
bedrĳfstak in de betrokken periode relatief stabiel was en
zelfs tekenen van verbetering vertoonde wat de
productie, de omvang van de verkoop en de investeringen betreft. De dalende winstmarges zouden het
gevolg zĳn van het besluit van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap zich te concentreren op producten met
hogere productiekosten.
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(106) Er wordt op gewezen dat de conclusie ten aanzien van

de aanmerkelĳke schade voor de bedrĳfstak van de
Gemeenschap, zoals deze in de overwegingen 237 en
238 van de voorlopige verordening is uiteengezet, gebaseerd was op het feit dat deze bedrĳfstak, geconfronteerd
met de gesubsidieerde invoer, de groei van de markt niet
kon volgen, zĳn vroegere marktpositie niet meer kon
terugwinnen en zĳn omzet enkel op het vroegere niveau
kon handhaven ten koste van zĳn winstgevendheid die,
gezien de gedaalde verkoopprĳzen, sterk terugliep. De
omzet van de communautaire bedrĳfstak nam in de
periode tussen 1994 en het onderzoektĳdvak namelĳk
met slechts 5 % toe, terwĳl de markt van de Gemeenschap voor het betrokken product in deze periode met
20 % groeide. De geringe toename van de productie en
de investeringen is bovendien enkel te wĳten aan het feit
dat de bedrĳfstak van de Gemeenschap geprobeerd heeft
zĳn marktaandeel te handhaven. De dalende winstmarges zĳn derhalve niet uitsluitend te wĳten aan het
feit dat de bedrĳfstak van de Gemeenschap was
begonnen met de productie van bepaalde modellen
waarvoor de concurrentie van de gesubsidieerde invoer
minder sterk was.

(107) De Commissie concludeert uit het bovenstaande dat de

bedrĳfstak van de Gemeenschap aanmerkelĳke schade
lĳdt, zoals in de overwegingen 237 en 238 van de
voorlopige verordening is uiteengezet.

F. OORZAKELöK VERBAND
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(111) Vanaf 1997 kwam de groei van de markt vooral ten

goede aan de gesubsidieerde invoer. De omzet van de
bedrĳfstak van de Gemeenschap volgde niet de
opwaartse tendens van de markt en de verkoopprĳzen
bereikten niet meer hun eerdere niveau. Uit de vastgestelde prĳsonderbieding blĳkt dat de externe druk op de
prĳzen zeer groot was en dat de bedrĳfstak van de
Gemeenschap zĳn prĳzen dienovereenkomstig heeft
moeten verlagen. Deze situatie komt tot uitdrukking in
de dalende winstmarge en het verlies van arbeidsplaatsen.

(112) Geconfronteerd met de laaggeprĳsde invoer uit India had

de bedrĳfstak van de Gemeenschap de keuze, hetzĳ zĳn
prĳzen te handhaven met het gevaar dat de omzet zou
teruglopen, hetzĳ zĳn prĳzen te verlagen tot het niveau
van die van de gesubsidieerde producten, ongeacht de
consequenties voor de winstgevendheid. Beide strategieën hadden negatieve gevolgen voor de winstgevendheid, hetzĳ rechtstreeks (lagere prĳzen), hetzĳ onrechtstreeks (hogere prĳzen met als gevolg een lagere omzet
en hogere productiekosten per ton). Vanaf 1996 hebben
alle producenten in de Gemeenschap hun verkoopprĳzen aanmerkelĳk verlaagd, hetgeen andermaal negatieve gevolgen had voor de winstgevendheid, hoewel de
betrokken ondernemingen hun inspanningen vooral
hebben gericht op nichemarkten om te voorkomen dat
zĳ nog harder zouden worden getroffen door de invoer
van de gesubsidieerde producten. Hieruit blĳkt duidelĳk
de prĳsgevoeligheid van de markt en de sterke invloed
van de prĳsonderbieding door de exporterende producenten in India.

(108) De diensten van de Commissie hebben overeenkomstig

artikel 8, lid 6 en lid 7, van de basisverordening onderzocht of de invoer uit India aanmerkelĳke schade heeft
veroorzaakt. Bĳ dit onderzoek werd ook aandacht
besteed aan bekende elementen, andere dan de gesubsidieerde invoer, die terzelfder tĳd schade kunnen hebben
toegebracht aan de bedrĳfstak van de Gemeenschap.
Doel van dit onderzoek was ervoor te zorgen dat de
mogelĳke schade die deze elementen hebben veroorzaakt niet aan de gesubsidieerde invoer wordt toegeschreven.

b) Invloed van andere factoren
(113) De diensten van de Commissie hebben overeenkomstig

het bepaalde in artikel 8, lid 7, van de basisverordening
onderzocht of andere factoren dan de gesubsidieerde
invoer uit India gevolgen hadden voor de situatie van de
communautaire bedrĳfstak, waarbĳ zĳ in het bĳzonder
aandacht besteedden aan de rol van andere niet-medewerkende communautaire producenten in het onderzoek
en aan de invoer uit andere derde landen.

a) Gevolgen van de gesubsidieerde invoer
(109) De sterke toename van de omzet (ongeveer 850 %) en

het marktaandeel van de met subsidies ingevoerde
producten (van 1,4 % tot 11,1 %) in de periode van
1994 tot het onderzoektĳdvak, evenals de aanzienlĳke
prĳsonderbieding die werd vastgesteld, vielen samen met
de verslechtering van de situatie van de communautaire
bedrĳfstak, die tot uiting kwam in een teruglopend
marktaandeel, dalende prĳzen en een verslechterende
winstgevendheid.

(110) In het kader van de algemene verslechtering van de

marktomstandigheden in 1996, na de sterke groei in
1995, werd de bedrĳfstak van de Gemeenschap negatief
beïnvloed door de voortdurende toename van de gesubsidieerde invoer. De invoer uit India groeide in dat jaar
inderdaad explosief.

i) Andere producenten in de Gemeenschap
(114) Na de goedkeuring van de voorlopige verordening gaven

sommige belanghebbenden uiting aan hun twĳfel ten
aanzien van de vraag of de door de bedrĳfstak van de
Gemeenschap geleden schade door de gesubsidieerde
invoer werd veroorzaakt. In het bĳzonder werd aangevoerd dat de schade werd veroorzaakt door andere
factoren en met name door andere producenten in de
Gemeenschap. Deze belanghebbenden waren van
oordeel dat, gezien de beperkte medewerking die door
de producenten in de Gemeenschap werd verleend, het
oordeel over de gevolgen van de verkopen van nietmedewerkende communautaire producenten niet geheel
betrouwbaar was.
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(115) Er zĳ aan herinnerd dat enkel voor de bedrĳfstak van de Gemeenschap gedetailleerde en geverifieerde

gegevens beschikbaar zĳn. Gezien de intensieve medewerking van de bedrĳfstak van de Gemeenschap, die garandeert dat de bevindingen representatief zĳn, en de transparantie en de prĳsgevoeligheid van de markt voor roestvrĳ staaldraad in de Gemeenschap, is het niet onredelĳk te concluderen
dat andere producenten in de Gemeenschap dezelfde tendens hebben gevolgd als de bedrĳfstak van
de Gemeenschap, in het bĳzonder wat de prĳzen betreft. Voorts heeft geen enkele belanghebbende
enige informatie verstrekt waaruit zou blĳken dat de producenten die de klacht niet hadden
onderschreven, hun producten onder gunstige omstandigheden op de markt hadden gebracht.
ii) Invoer uit derde landen

(116) Het marktaandeel van de invoer uit derde landen is als volgt:
(in % van de omvang)
1994

1995

1996

1997

Korea

0,4

0,6

1,0

1,1

1,5

Zwitserland

6,6

6,3

5,5

6,7

6,9

Andere landen

1,4

2,8

2,5

1,7

2,2

Totaal andere invoer

8,4

9,7

9,0

9,6

10,6

(117) Het marktaandeel van grof RSD uit derde landen is

tussen 1994 en het onderzoektĳdvak met slechts 2,2
procentpunten toegenomen, terwĳl de gesubsidieerde
invoer uit India in dezelfde periode met 9,7 procentpunten steeg. Wat de prĳzen betreft, werd bĳ het onderzoek geen enkele aanwĳzing gevonden dat de verkoopprĳzen van de bedrĳfstak van de Gemeenschap werden
onderboden.

Korea
(118) In het kader van dit onderzoek werd ook aandacht

besteed aan de invoer uit Korea en vastgesteld werd dat
de gewogen gemiddelde subsidiëringsmarge voor het
gehele land lager dan „minimaal” is. Uit de ontwikkeling
van deze invoer, zoals hierboven omschreven, blĳkt dat,
hoewel deze minder sterk groeit dan die uit India, hĳ
toch niet te verwaarlozen is.

(119) Uit het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de invoer

uit derde landen tot de door de bedrĳfstak geleden
schade kan hebben bĳgedragen, hoewel deze invoer op
zich niet toereikend was om twĳfel te doen ontstaan
omtrent het oorzakelĳk verband dat werd vastgesteld
tussen de gesubsidieerde invoer uit India en de aanmerkelĳke schade van de bedrĳfstak van de Gemeenschap,
vooral indien men rekening houdt met de ontwikkeling
van het marktaandeel van deze derde landen in de
betrokken periode.

OT

nologische ontwikkelingen of wĳzigingen van de exportprestaties en de productiviteit van de communautaire
bedrĳfstak. De bevindingen in de overwegingen 247 tot
en met 250 van de voorlopige verordening worden
derhalve bevestigd.

c) Conclusie ten aanzien van het oorzakelĳk verband
(121) Andere factoren dan de gesubsidieerde invoer uit India,

die weliswaar tot de door de bedrĳfstak van de Gemeenschap geleden schade kunnen hebben bĳgedragen, waren
derhalve niet van die aard dat zĳ afbreuk deden aan het
oorzakelĳk verband tussen de gesubsidieerde invoer uit
India en de daaruit voortvloeiende aanmerkelĳke schade
voor de bedrĳfstak van de Gemeenschap.

(122) Uit het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de gesub-

sidieerde invoer uit India op zich aanmerkelĳke schade
heeft toegebracht aan de bedrĳfstak van de Gemeenschap.

G. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP
(123) Na de goedkeuring van de voorlopige verordening

werden door de gebruikers van het product opmerkingen gemaakt ten aanzien van de mogelĳke gevolgen
van de opgelegde rechten.

(124) Wat de bedrĳfstak van de Gemeenschap en de andere

iii) Andere
(120) Geen enkele andere belanghebbende heeft nieuwe argu-

menten aangevoerd die een antwoord hadden kunnen
geven op de vraag of nog andere factoren mogelĳkerwĳze schade hebben toegebracht aan de bedrĳfstak van
de Gemeenschap, bĳvoorbeeld een inkrimping van de
vraag of een wĳziging van de consumptiepatronen, tech-

communautaire producenten betreft, zĳ opgemerkt dat,
bĳ gebrek aan verdere opmerkingen met betrekking tot
het effect van de rechten op hun situatie, de conclusie
wordt bevestigd dat deze maatregelen de bedrĳfstak van
de Gemeenschap in staat zullen stellen opnieuw een
aanvaardbare winstmarge te realiseren, zĳn activiteiten
in de Gemeenschap in stand te houden, deze verder tot
ontwikkeling te brengen en, zodoende, zowel de werkgelegenheid als de investeringen veilig te stellen.
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(125) Bĳ gebrek aan andere opmerkingen van niet-verbonden

importeurs en leveranciers, worden de bevindingen van
de overwegingen 257 tot en met 261 van de voorlopige
verordening bevestigd.

(133) Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 1, van de

basisverordening dient het recht overeen te stemmen
met de omvang van de subsidie, tenzĳ de schademarge
lager is. Dit leverde voor de medewerkende exporterende
producenten in India de volgende percentages op:

(126) Bepaalde ondernemingen voerden aan dat de maatre-

gelen rechtstreekse consequenties zouden hebben voor
de economische situatie van de gebruikers omdat de
prĳzen van de grondstoffen hierdoor zouden stĳgen. Zĳ
verklaarden echter eveneens dat deze gebruikers zich
ook in andere landen dan het betrokken land konden
bevoorraden. Gezien het in het algemeen lage niveau
van de rechten zullen de gevolgen van eventuele prĳsverhogingen bovendien beperkt zĳn.

(127) Andere gebruikers verklaarden enkel producten van de

bedrĳfstak van de Gemeenschap te verwerken, gezien de
kwaliteit en de betrouwbaarheid daarvan, en waren
derhalve van mening dat de maatregelen geen gevolgen
zullen hebben voor hun situatie.

(128) De bevindingen van de overwegingen 252 tot en met

268 van de voorlopige verordening worden derhalve
bevestigd in die zin dat er geen dwingende redenen zĳn
om geen compenserende maatregelen te nemen.
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Onderneming

Voorgesteld
compenserend
recht %

Bhansali Bright Bars Pvt Ltd

18,5

Devidayal Ltd, Mumbai

18,4

Indore Wire Ltd, Indore

19,3

Isibars/Isinox Ltd, Mumbai

13,2

Kei Industries Ltd, Delhi

0

Macro Bars and Wires Pvt Ltd, Mumbai

25,4

Mukand Ltd, Mumbai

13,2

Raajratna Metal Industries Ltd, Mumbai

28,6

Triveni Shinton, Mumbai
Venus Wire, Indore

0
35,4

H. DEFINITIEVE MAATREGELEN

1. Korea
(129) Gezien de bovenvermelde constatering dat de gewogen

gemiddelde subsidiemarge voor de invoer uit Korea voor
het gehele land minimaal is, dient deze procedure te
worden beëindigd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 14, lid 3, van de basisverordening.

2. India
(130) Op basis van de bovenstaande conclusies met betrekking

tot de subsidiëring, de schade, het oorzakelĳk verband
en het belang van de Gemeenschap werd nagegaan
welke vorm en omvang de definitieve compenserende
maatregelen zouden moeten hebben om het handelsverstorende effect van de schadeveroorzakende subsidies
weg te nemen en op de markt voor RSD in de Gemeenschap eerlĳke mededingingsvoorwaarden te herstellen.

(131) Zodoende werd, zoals uiteengezet in overweging 271

van de voorlopige verordening, berekend welk niveau de
niet-schadeveroorzakende prĳzen zouden moeten
hebben om de bedrĳfstak van de Gemeenschap in staat
te stellen kostendekkend te produceren en een redelĳke
winstmarge te realiseren.

(132) Door vergelĳking van de niet-schadeveroorzakende

prĳzen met de exportprĳs van de producenten werden
schademarges vastgesteld die, behalve voor een uitvoerende producent, in alle gevallen gelĳk waren aan of
hoger waren dan de subsidies die voor de medewerkende
exporterende producenten werden vastgesteld.

(134) Het werd dienstig geacht, om te voorkomen dat het

niet-verlenen van medewerking zou worden beloond,
het recht voor de niet-medewerkende ondernemingen
vast te stellen op het hoogste niveau dat per individueel
subsidiëringsprogramma voor de medewerkende ondernemingen werd vastgesteld. Het recht voor de nietmedewerkende ondernemingen in India bedraagt dientengevolge 48,8 %.

(135) De afzonderlĳke antisubsidierechten die in onderhavige

verordening werden opgegeven, werden vastgesteld op
basis van de bevindingen van onderhavige antisubsidierechten. Zĳ zĳn dus een weerspiegeling van de situatie
die in het kader van dat onderzoek werd vastgesteld.
Deze antisubsidierechten zĳn dus uitsluitend van toepassing op de invoer van producten uit de betrokken
landen die vervaardigd werden door de vermelde specifieke juridische entiteiten. Op de invoer van producten
die vervaardigd werden door andere ondernemingen die
niet specifiek zĳn vermeld in het dispositief van deze
verordening, met inbegrip van verbonden ondernemingen, kunnen deze percentages niet worden toegepast
en op deze ondernemingen wordt het residuele recht
toegepast.

(136) Ieder verzoek om toepassing van één van deze afzonder-

lĳke antisubsidierechten (bĳvoorbeeld na een wĳziging
van de naam van een entiteit) dient de Commissie onverwĳld te worden toegestuurd, vergezeld van alle relevante
gegevens, met name gegevens over wĳzigingen in de
activiteiten van het bedrĳf die betrekking hebben op de
productie en de binnenlandse en buitenlandse verkoop
en die het gevolg zĳn van deze naamswĳziging.
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J. INVORDERING VAN HET VOORLOPIGE RECHT
(137) Gezien de omvang van de subsidies voor de exporterende producenten in India waartegen compen-

serende maatregelen kunnen worden genomen en de ernst van de schade die de bedrĳfstak van de
Gemeenschap heeft geleden, wordt het noodzakelĳk geacht de bedragen waarvoor zekerheid is
gesteld door middel van de bĳ Verordening (EG) nr. 618/1999 opgelegde voorlopige compenserende
rechten op de invoer uit India definitief in te vorderen ten bedrage van de definitief opgelegde
rechten, tenzĳ de voorlopige rechten lager zĳn, in welk geval deze laatste dienen te prevaleren.

(138) De bedragen waarvoor zekerheid is gesteld door middel van het voorlopige compenserende recht op

de invoer uit Korea dienen te worden vrĳgegeven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Er wordt een definitief compenserend recht ingesteld op de invoer van roestvrĳ staaldraad met een
diameter van 1 mm of meer, bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel, met uitzondering van draad
bevattende 28 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten nikkel en 20 % of meer doch niet meer
dan 22 gewichtspercenten chroom, vallende onder GN-code ex 7223 00 19 (Taric-code 7223 00 19*90)
van oorsprong uit India.
2.
Deze rechten, die van toepassing zĳn op de nettoprĳs franco grens Gemeenschap, vóór inklaring, zĳn
als volgt:

Recht
(%)

Aanvullende
Tariccode

— Bhansali Bright Bars Pvt Ltd, C-8/3, T.T.C. Industrial Area, Village — Pawne
Opposite P.I.L., Thane - Belapur Road, Navi Mumbai 400 705, India

18,5

A009

— Devidayal Industries Ltd, Gupta Mills Estate, Reay Road, Mumbai 400 010,
India

18,4

A010

— Indore Wire Company Ltd, Near Fort, Indore 452 006 (M.P.), India

19,3

A004

— Isinox Steels Ltd. Indiasteel Complex, Railway Gate No 4, Antop Hill, Wadala,
Mumbai 400 037, India

13,2

A002

— Isibars Ltd Indiasteel Complex, Railway Gate No 4, Antop Hill, Wadala,
Mumbai 400 037, India

13,2

A011

— Mukand Ltd, L.B.S. Marg, Kurla, Mumbai 400 070, India

13,2

A003

— Raajratna Metal Industries Ltd, 909, Sakar - III, Nr Income Tax, Ahmedabad
380 014, Gujarat, India

28,6

A005

— Venus Wire Industries Ltd, Block No 19, Raghuvanshi Mill Compound,
Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, India

35,4

A006

— Macro Bars and Wires Pvt. Ltd, 702 Bombay Market Building, Taredo Road,
Mumbai 400 032, India

25,4

A008

— Kei Industries Ltd, D-90, Okhla Industrial Area Phase-1, New Delhi, India

0

A020

— Triveni Shinton International Ltd, Kanti Mansion, 6 Murai Mohalla, Indore,
452 001, (M.P.), India

0

A012

48,8

A999

Producent

— Alle andere ondernemingen
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Tenzĳ anders bepaald, zĳn de bepalingen inzake douanerechten van toepassing.

4.
De afzonderlĳke rechten (in tegenstelling tot het voor het gehele land geldende recht dat op de
„andere bedrĳven” van toepassing is) die in deze verordening zĳn vermeld, zĳn uitsluitend van toepassing
op de ingevoerde producten van oorsprong uit het (de) betrokken land(en) die vervaardigd werden door de
vermelde specifieke juridische entiteiten. Op de invoer van producten die vervaardigd zĳn door een bedrĳf
waarvan de naam niet specifiek is vermeld in het dispositief van de verordening, worden deze percentages
niet toegepast.
Verzoeken om toepassing van deze afzonderlĳke rechten dienen onverwĳld aan de Commissie te worden
gericht, vergezeld van alle relevante gegevens met name wĳzigingen in de activiteiten van het bedrĳf die
betrekking hebben op de productie en gegevens betreffende de binnenlandse en buitenlandse verkoop en
die het gevolg zĳn van deze naamswĳziging. De Commissie zal, na overleg met het Raadgevend Comité, de
verordening dienovereenkomstig wĳzigen door de lĳst van de bedrĳven waarop de afzonderlĳke antisubsidierechten van toepassing zĳn aan te passen.
Artikel 2
1.
De bedragen waarvoor zekerheid is gesteld door middel van de voorlopige compenserende rechten op
de invoer uit India die bĳ Verordening (EG) nr. 618/1999 werden opgelegd, worden definitief ingevorderd
ten bedrage van de definitief opgelegde rechten. Het bedrag van de zekerheidstelling dat het bedrag van de
definitieve compenserende rechten overschrĳdt, wordt vrĳgegeven.
2.
De in artikel l, lid 4, bedoelde bepalingen zĳn eveneens van toepassing op de definitieve invordering
van de bedragen waarvoor zekerheid is gesteld door middel van de voorlopige compenserende rechten.
Artikel 3
De procedure betreffende de invoer van roestvrĳ staaldraad met een diameter van 1 mm of meer uit Korea
wordt beëindigd. De bedragen waarvoor zekerheid is gesteld door middel van de voorlopige compenserende
rechten op de invoer uit Korea die bĳ Verordening (EG) nr. 618/1999 werden opgelegd, worden vrĳgegeven.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 juli 1999.
Voor de Raad
De Voorzitter
S. NIINISTÖ
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VERORDENING (EG) Nr. 1600/1999 VAN DE RAAD
van 12 juli 1999
tot instelling van definitieve antidumpingrechten en tot definitieve inning van de voorlopig ingestelde antidumpingrechten op de invoer van roestvr¶ staaldraad met een diameter van 1 mm of
meer uit India alsmede tot beëindiging van de procedure met betrekking tot de invoer van roestvr¶
staaldraad met een diameter van 1 mm of meer uit de Republiek Korea
antidumpingrechten in te stellen en de bedragen die
voor het voorlopige recht als zekerheid werden gesteld
definitief te innen. De partĳen werd ook een termĳn
toegestaan binnen welke zĳ na deze bekendmakingen
standpunten konden indienen.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22
december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen
invoer met dumping uit landen die geen lid zĳn van de Europese Gemeenschap (1), inzonderheid op artikel 9,

(6)

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 Gemeenschap
zĳn (2), inzonderheid op artikel 24,

C. PRODUCT EN SOORTGELöK PRODUCT

Gelet op het voorstel dat door de Commissie na overleg met
het Raadgevend Comité werd ingediend,
Overwegende hetgeen volgt:

(7)

Het betreft stevig RSD bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel, met uitzondering van stevig roestvrĳ
staaldraad dat 28 of meer doch niet meer dan 31
gewichtspercenten nikkel en 20 of meer doch niet meer
dan 22 gewichtspercenten chroom bevat.

(8)

Men stelde in het voorlopige stadium van het onderzoek
vast dat er verschillen waren in de fysische kenmerken
en in het gebruik tussen het RSD waarop onderhavig
onderzoek betrekking heeft, dus RSD met een diameter
van 1 mm of meer (stevig staaldraad) en RSD met een
diameter van minder dan 1 mm (fĳn staaldraad). Om
deze reden bleken stevig en fĳn staaldraad wat hun
toepassingen betreft niet of slechts in zeer beperkte mate
onderling verwisselbaar. In de verordening voorlopig
recht werd evenwel ook gesteld dat de kwestie of deze
twee producten inderdaad duidelĳk van elkaar
gescheiden konden worden nader zou worden onderzocht in het definitieve stadium.

(9)

Op basis van latere gegevens die bĳ belanghebbende
partĳen werden verzameld, werd geconcludeerd dat
stevig staaldraad en fĳn staaldraad twee verschillende
producten zĳn omdat zĳ verschillende fysische
kenmerken vertonen en voor verschillende toepassingen
in aanmerking komen. Wat de fysische kenmerken
betreft zĳn de treksterkte, de korrelgeaardheid en de
bekleding van RSD verschillend bĳ stevig en fĳn staaldraad. Wat de toepassingen van beide producten betreft
werd vastgesteld dat stevig staaldraad gebruikt wordt
voor toepassingen waarbĳ stevigheid vereist is zoals
bevestigingsmiddelen, producten ter versteviging van
muren, lasdraad enzovoort. Fĳn staaldraad daarentegen
wordt in de regel gebruikt bĳ toepassingen die precisie
vereisen zoals zeven en filters (geweven metaalgaas) met
kleine openingen voor het filteren van zeer fĳne of
kleine deeltjes (bĳvoorbeeld stoffilters of chemische
filters), alsmede bĳ toepassingen op medisch/chirurgisch
gebied.

A. VOORLOPIGE MAATREGELEN
(1)

(2)

Bĳ Verordening (EG) nr. 617/1999 (3) (hierna „de verordening voorlopig recht” genoemd) stelde de Commissie
voorlopige antidumpingrechten in op de invoer van
roestvrĳ staaldraad met een diameter van 1 mm of meer
(hierna „stevig RSD” of „betrokken product” genoemd)
uit India dat is ingedeeld onder GN-code
ex 7223 00 19.

De mondelinge en schriftelĳke commentaren van de
partĳen werden onderzocht en waar nodig werden de
voorlopige bevindingen dienovereenkomstig gewĳzigd.

In dezelfde verordening werd voorlopig geconcludeerd
dat geen antidumpingrecht moest worden ingesteld op
de invoer van het betrokken product uit Korea waarop
hetzelfde onderzoek betrekking had omdat de vastgestelde dumpingmarges hetzĳ verwaarloosbaar hetzĳ
bĳna verwaarloosbaar waren.
B. VERDERE PROCEDURE

(3)

Na de bekendmaking van de essentiële gegevens en overwegingen op basis waarvan werd besloten voorlopige
maatregelen in te stellen op de invoer van stevig RSD uit
India (hierna „de bekendmaking” genoemd) dienden
verschillende partĳen schriftelĳk commentaar in. De
partĳen die hierom verzochten werden ook in de gelegenheid gesteld te worden gehoord.

(4)

De Commissie verzamelde en verifieerde verder alle
gegevens die zĳ voor haar definitieve bevindingen noodzakelĳk achtte.

(5)

Alle partĳen werden op de hoogte gebracht van de
essentiële gegevens en overwegingen op basis waarvan
de Commissie voornemens is aan te bevelen definitieve

(1) BP L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 905/98 (PB L 128 van 30.4.1998, blz. 18).
(2) PB L 288 van 21.10.1997, blz. 1.
3
( ) PB L 79 van 24.3.1999, blz. 13.

L 189/20
(10)

(11)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

Op basis van bovenstaande gegevens wordt geconcludeerd dat stevig en fĳn staaldraad twee verschillende
producten zĳn met verschillende kenmerken en toepassingen en dat zĳ wat hun verwerking betreft niet onderling verwisselbaar zĳn.

zowel winstgevende als niet winstgevende productsoorten en dat niet alleen de verkoop van winstgevende
productsoorten in aanmerking mocht worden genomen.
(15)

In dit opzicht zĳ er op gewezen dat de winstbedragen,
overeenkomstig artikel 2, lid 6, van de basisverordening
gebaseerd moeten worden op gegevens met betrekking
tot de productie en de verkoop, in het kader van
normale handelstransacties, van het soortgelĳk product
op de binnenlandse markt van het exporterende land. In
deze context kan de verkoop tegen een prĳs onder de
productiekosten van een bepaalde productsoort slechts
in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van
de winstmarge indien de niet winstgevende verkoop van
dit soort minder bedraagt dan 20 % van de totale
verkoop van de soort in kwestie. Deze regel werd nageleefd bĳ de vaststelling van de winstmarge die gebruikt
werd voor de vaststelling van de samengestelde normale
waarde.

(16)

De bezwaren met betrekking tot de winstmarge die
gebruikt werd om de samengestelde normale waarde
vast te stellen werden derhalve van de hand gewezen.

(17)

Een Indiase exporterende producent voerde aan dat rekening moest worden gehouden met de voorraadmutaties
van de goederen in bewerking bĳ de vaststelling van de
samengestelde normale waarde. Met dit verzoek werd
rekening gehouden aangezien het uiteindelĳk geleverde
bewĳs voldoende was.

(18)

Twee Indiase exporterende producenten die tĳdens het
onderzoektĳdvak verliezen leden voerden, overeenkomstig artikel 2, lid 5, van de basisverordening, aan dat
deze verliezen zich hadden voorgedaan tĳdens de
opstartfase en dat met deze situatie rekening diende te
worden gehouden. Aangezien geen van deze twee
bedrĳven voldeed aan de criteria van artikel 2, lid 5, van
de basisverordening kon deze correctie niet worden
toegestaan.

(19)

Bĳ gebrek aan andere argumenten in verband met de
vaststelling van de normale waarde worden voor het
overige de bevindingen bevestigd van de overwegingen
12 en 13 van de verordening voorlopig recht.

Gezien deze gegevens en omdat door de betrokken
partĳen geen argumenten werden ingediend in verband
met de voorlopige bevindingen van de Commissie met
betrekking tot het betrokken product en in verband met
de overwegingen met betrekking tot het soortgelĳk
product worden de gegevens en de bevindingen die zĳn
opgenomen in de overwegingen 7 tot en met 11 van de
verordening voorlopig recht hierbĳ bevestigd.
D. DUMPING

1. Korea
(12)

Omdat er door geen enkele belanghebbende partĳ argumenten werden ingediend en het onderzoek tot geen
andere conclusie leidde, worden de voorlopige bevindingen van overweging 23, onder b), van de verordening
voorlopig recht hierbĳ bevestigd. Dit wil zeggen dat de
dumpingmarges die werden vastgesteld voor de
betrokken exporterende Koreaanse producenten de
minimis zĳn met uitzondering van de dumpingmarges
van twee exporteurs. Bovendien is de gewogen gemiddelde dumpingmarge voor het gehele land, voor alle
onderzochte exporterende producenten die de gehele
uitvoer van stevig RSD naar de Gemeenschap uit Korea
voor hun rekening nemen, uitgedrukt als een percentage
van de prĳs CIF-grens Gemeenschap, de minimis, dit wil
zeggen dat deze marge minder bedraagt dan 2 %. Onder
deze omstandigheden moet de dumpingmarge voor
Korea als verwaarloosbaar worden beschouwd overeenkomstig artikel 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 384/
96 (hierna „de basisverordening” genoemd).
2. India
a) Normale waarde

(13)

(14)

Verschillende Indiase exporterende producenten voerden
aan dat de gemiddelde winstmarges die worden toegepast om de samengestelde normale waarde vast te stellen
onredelĳk waren met name omdat ze veel hoger lagen
dan de winstmarge van 5 % die in overweging 79 van de
verordening voorlopig recht is vermeld als een redelĳke
winstmarge voor de bedrĳfstak van de Gemeenschap bĳ
de vaststelling van de niet schadelĳke prĳs. Deze exporterende producenten voerden aan dat de winstmarges
voor de bedrĳven in hun geheel tĳdens het onderzoektĳdvak, d.w.z. de totale winstmarges die zowel op het
betrokken product als op andere producten betrekking
hebben, gebruikt moeten worden om de samengestelde
normale waarde vast te stellen. Bedrĳven die geen winst
boekten voerden aan dat het gemiddelde van deze winstmarges van winstgevende bedrĳven in India gebruikt
moest worden om de samengestelde normale waarde
vast te stellen.
Als alternatief voor bovenstaand voorstel werd verzocht
om berekening van de gemiddelde winst voor ieder
betrokken bedrĳf op basis van de gehele binnenlandse
verkoop; dit wil zeggen dat men rekening wenste te
houden met de verkoop op de binnenlandse markt van
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b) Uitvoerprĳs
(20)

Bĳ gebrek aan nieuwe argumenten met betrekking tot de
vaststelling van de uitvoerprĳs worden de bevindingen
van de overwegingen 14 tot en met 16 van de verordening voorlopig recht hierbĳ bevestigd.
c) Vergelĳking

(21)

Een Indiase exporterende producent verzocht om vaststelling van de kredietkosten die werd gedragen door
zĳn verbonden importeur op basis van de betalingsvoorwaarden die door laatstgenoemde werden toegestaan aan
zĳn eerste onafhankelĳke afnemer in de Gemeenschap in
plaats van op basis van de betalingsvoorwaarden die
werden overeengekomen tussen de moedermaatschappĳ
en de verbonden importeur. Dit verzoek werd aanvaard
en de vaststelling van de kredietkosten werd dienovereenkomstig gewĳzigd.

22. 7. 1999
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Bĳ gebrek aan andere argumenten met betrekking tot de
correcties die werden aangebracht met het oog op een
billĳke vergelĳking, worden de voorlopige bevindingen
van de overwegingen 17 tot en met 19 van de verordening voorlopig recht hierbĳ bevestigd.

3. Verbruik in de Gemeenschap
(26)

Na de bekendmaking voerden sommige belanghebbende
partĳen aan dat de methode die werd gevolgd om het
verbruik in de Gemeenschap vast te stellen, vooral wat
betreft de verkoop van de producenten van de Gemeenschap die geen medewerking verleenden en de invoer uit
derde landen ongeschikt was.

(27)

In dit opzicht zĳ er aan herinnerd dat gedetailleerde en
geverifieerde gegevens slechts werden verstrekt door de
bedrĳfstak van de Gemeenschap en door de exporterende producenten in de betrokken landen die medewerking aan het onderzoek verleenden. Derhalve werd overeenkomstig de gebruikelĳke praktĳk van de instellingen
van de Gemeenschap door de Commissie een beroep
gedaan op de beschikbare gegevens en werd vooral
gebruik gemaakt van de gegevens van onafhankelĳke
statistische bronnen. Geen enkele belanghebbende partĳ
verstrekte gegevens waaruit kon worden opgemaakt dat
de door de instellingen van de Gemeenschap gevolgde
methode onredelĳk en rekening houdend met de
omstandigheden van dit geval niet gerechtvaardigd was.

(28)

Bĳgevolg worden de bevindingen van de overwegingen
28 en 29 van de verordening voorlopig recht bevestigd.

d) Dumpingmarges
(23)

Bĳ gebrek aan nieuwe argumenten met betrekking tot de
vaststelling van de dumpingmarge worden de bevindingen van de overwegingen 20 tot en met 22 van de
verordening voorlopig recht hierbĳ bevestigd. Op deze
basis bedragen de dumpingmarges, uitgedrukt als een
percentage van de prĳs cif-grens Gemeenschap:
Bhansali Bright Bars Pvt Ltd
Devidayal India Ltd
Hindustan Stainless Steel Wire Co. Pvt Ltd
Indore Wire Co. Ltd
Isibars Ltd/Isinox Steels Ltd
Kei Industries Ltd
Macro Bars & Wires Pvt Ltd
Mukand Ltd
Raajratna Metal Industries Ltd
Triveni Shinton International Ltd
Venus Wire Industries Ltd

1,2 %
27,5 %
76,2 %
35,8 %
11,4 %
76,2 %
21,9 %
23,3 %
16,0 %
68,2 %
6,6 %
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4. Ingevoerde hoeveelheden en marktaandeel van
de met dumping ingevoerde hoeveelheden
(29)

E. SCHADE

Omdat door geen enkele belanghebbende partĳ nieuwe
argumenten werden aangedragen worden de bevindingen van de overwegingen 30 en 31 van de verordening voorlopig recht hierbĳ bevestigd.

1. Bedr¶fstak van de Gemeenschap
(24)

Bĳ gebrek aan nieuwe bewĳzen of nieuwe, door één van
de betrokken partĳen naar voren gebrachte gestaafde
argumenten, worden de gegevens en de bevindingen van
de overwegingen 24 en 25 van de verordening voorlopig recht bevestigd; dit wil zeggen dat de producenten
van de Gemeenschap die de klacht indienden en meer
dan 65 % van de totale productie van de Gemeenschap
van stevig RSD voor hun rekening nemen de bedrĳfstak
van de Gemeenschap vormen overeenkomstig artikel 4,
lid 1, van de basisverordening.
2. Concurrentie

(25)

In hun commentaar na de bekendmaking herhaalden de
Indiase exporterende producenten hun klacht dat alle
gegevens die door de bedrĳfstak van de Gemeenschap in
het kader van onderhavige procedure werden verstrekt
kunstmatig aangedikt zouden worden door de uniforme
toepassing van de „legeringstoeslag” en dat bĳgevolg
geen nauwkeurig onderzoek naar de schade in het kader
van de antidumpingprocedure kon plaatsvinden. Omdat
door geen enkele betrokken partĳ nieuwe argumenten
werden aangedragen en de klacht in zaak nr. IV/E-1/
36.930 betreffende roestvrĳ blank staal, dat tot dezelfde
soort producten behoort als RSD, op grond van een
definitief besluit van de Commissie werd verworpen,
worden hierbĳ de bevindingen van overweging 27 van
de verordening voorlopig recht bevestigd.

5. Pr¶zen van
producten

de

met

dumping

ingevoerde

(30)

Sommige belanghebbende partĳen hadden bezwaren
tegen de door de Commissie in het voorlopige stadium
gebruikte methode voor de berekening van de prĳsonderbiedingsmarges. Zĳ voerden aan dat deze marges
aangedikt waren omdat de negatieve bedragen waarmee
de prĳzen van de exporterende producenten die van de
bedrĳfstak van de Gemeenschap onderboden, niet met
positieve bedragen waren gecompenseerd.

(31)

Er zĳ op gewezen dat in de methode die in de overwegingen 33 en 34 van de verordening voorlopig recht
voor de berekening van de prĳsonderbiedingsmarges is
beschreven, de gewogen gemiddelde nettoverkoopprĳzen van de met dumping ingevoerde producten per
model vergeleken werden met de gewogen gemiddelde
nettoverkoopprĳzen per model van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap op de markt van de Gemeenschap.
Dankzĳ deze methode kon dus, per model, rekening
worden gehouden met het bedrag waarmee de prĳs van
de exporterende producent bĳ een exporttransactie de
gewogen gemiddelde prĳs van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap overschreed. Het argument werd daarom
verworpen.

(32)

Bĳ gebrek aan ander commentaar werden de conclusies
van de overwegingen 32 tot en met 35 van de verordening voorlopig recht hierbĳ bevestigd.
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6. Situatie van de bedr¶fstak van de Gemeenschap
(33)

(34)

(35)

(36)

Aangezien door geen enkele belanghebbende partĳ argumenten naar voren werden gebracht in verband met de
voorlopige bevindingen met betrekking tot de economische indicatoren die voor de situatie van de bedrĳfstak
van de Gemeenschap in aanmerking werden genomen,
werden de bevindingen van de overwegingen 36 tot en
met 43 van de verordening voorlopig recht bevestigd.
Sommige belanghebbende partĳen voerden aan dat aan
de hand van de economische indicatoren van de bedrĳfstak van de Gemeenschap niet kon worden geconcludeerd dat deze bedrĳfstak aanmerkelĳke schade had
geleden. Integendeel, zĳ voerden aan dat de situatie van
de bedrĳfstak van de Gemeenschap betrekkelĳk stabiel
was gebleven gedurende de onderzochte periode en zelfs
tekenen van verbetering had vertoond wat betreft
productie, verkochte hoeveelheden en investeringen. De
dalende rentabiliteit diende uitgelegd te worden als een
gevolg van de beslissing van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap om zich te concentreren op producten
waarvoor de productiekosten hoger lagen.
Zoals is uiteengezet in de overwegingen 44 en 45 van de
verordening voorlopig recht wordt eraan herinnerd dat
de conclusie betreffende de aanmerkelĳke schade, die de
bedrĳfstak van de Gemeenschap heeft geleden, gebaseerd
was op het feit dat de bedrĳfstak van de Gemeenschap,
toen deze geconfronteerd werd met de invoer met
dumping niet het hoofd kon bieden aan de groeiende
vraag op de markt, zĳn marktpositie niet kon heroveren
maar slechts in staat was zĳn verkochte hoeveelheden te
handhaven ten koste van zĳn rentabiliteit die door de
dalende verkoopprĳzen immers ernstig verslechterde. De
door de bedrĳfstak van de Gemeenschap verkochte
hoeveelheden stegen inderdaad slechts met 5 % tussen
1994 en het onderzoektĳdvak terwĳl de markt van de
Gemeenschap tĳdens dezelfde periode met 20 % groeide.
Bovendien blĳkt uit de geringe stĳging van de productie
en van de investeringen dat de bedrĳfstak van de
Gemeenschap getracht heeft zĳn aandeel in een sterk
groeiende markt te behouden. Indien de dalende rentabiliteit al het gevolg was van het feit dat de bedrĳfstak van
de Gemeenschap ook sommige productsoorten begon te
vervaardigen waarvoor minder concurrentie bestond van
de met dumping ingevoerde producten, kan deze daling
van de rentabiliteit niet uitsluitend hieraan worden
toegeschreven.
Op basis van bovenstaande overwegingen wordt geconcludeerd dat de bedrĳfstak van de Gemeenschap aanmerkelĳke schade lĳdt, zoals is uiteengezet in de overwegingen 44 en 45 van de verordening voorlopig recht.

verleend, de evaluatie van de gevolgen van de verkoop
van producenten van de Gemeenschap die geen medewerking aan het onderzoek verleenden, niet volledig
betrouwbaar was.
(38)

Gezien de transparantie en de prĳsgevoeligheid van de
markt voor RSD in de Gemeenschap is het niet onredelĳk te concluderen dat andere producenten van de
Gemeenschap, vooral wat de prĳzen betreft, waarschĳnlĳk dezelfde trend hebben gevolgd als de producenten die de bedrĳfstak van de Gemeenschap vormen.
Bovendien diende geen enkele belanghebbende partĳ
gegevens in waaruit bleek dat de producenten die geen
deel uitmaken van de klagende partĳ in een positiever
klimaat konden werken. Het argument zou dus van de
hand moeten worden gewezen en de bevindingen van
overweging 50 van de verordening voorlopig recht
worden hierbĳ bevestigd: de andere producenten van de
Gemeenschap hebben niet bĳgedragen aan de schade
waarvan de bedrĳfstak van de Gemeenschap te lĳden
had.

(39)

Gezien bovenstaande overwegingen worden de bevindingen van de verordening voorlopig recht die zĳn
opgenomen in de overwegingen 46 tot en met 59 hierbĳ
bevestigd: de invoer tegen lage dumpingprĳzen uit India
heeft de bedrĳfstak van de Gemeenschap aanmerkelĳke
schade toegebracht.
G. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

(40)

Na de goedkeuring van de verordening voorlopig recht
werd door de verwerkende bedrĳven commentaar ingediend in verband met de mogelĳke gevolgen van de
rechten.

(41)

Wat de bedrĳfstak van de Gemeenschap en andere
producenten van de Gemeenschap betreft wordt bĳ
gebrek aan nieuwe standpunten met betrekking tot de
gevolgen van de rechten voor hun situatie, de conclusie
bevestigd dat de instelling van de maatregelen de bedrĳfstak van de Gemeenschap waarschĳnlĳk in staat zal
stellen opnieuw een bevredigende rentabiliteit te
bereiken en zĳn activiteiten in de Gemeenschap te handhaven en verder te ontplooien waarbĳ zowel de werkgelegenheid als de investeringen veilig zullen worden
gesteld.

(42)

Bĳ gebrek aan nieuwe reacties van niet verbonden
importeurs en van de leveranciers worden de bevindingen van de overwegingen 66 tot en met 70 van de
verordening voorlopig recht hierbĳ bevestigd.

(43)

Sommige verwerkende bedrĳven voerden aan dat de
instelling van maatregelen rechtstreekse gevolgen zou
hebben voor hun economische situatie omdat deze
maatregelen zouden leiden tot een stĳging van hun
grondstofprĳs. Zĳ gaven evenwel toe dat er, behalve
India, ook nog andere leveranciers buiten de Gemeenschap zĳn. Bovendien zouden de gevolgen van een prĳsstĳging, gezien het algemeen laag niveau van de rechten,
beperkt zĳn.

(44)

Andere verwerkende bedrĳven legden de nadruk op de
kwaliteit en de betrouwbaarheid van de producten van
de bedrĳfstak van de Gemeenschap en oordeelden
derhalve dat de instelling van maatregelen geen gevolgen
zou hebben voor hun eigen situatie.

F. OORZAKELöK VERBAND
(37)

Na de goedkeuring van de verordening voorlopig recht
vroegen sommige belanghebbende partĳen zich af of de
schade, waarvan de bedrĳfstak van de Gemeenschap te
lĳden had, teweeg was gebracht door de invoer met
dumping. Er werd met name aangevoerd dat de schade
teweeg was gebracht door andere factoren met name
door de verkoop van producenten van de Gemeenschap
die geen deel uitmaken van de hierboven omschreven
bedrĳfstak van de Gemeenschap. Er werd in dit verband
aangevoerd dat, gezien de beperkte medewerking die
door de producenten van de Gemeenschap werd
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Derhalve worden de bevindingen van de overwegingen
60 tot en met 77 van de verordening voorlopig recht
bevestigd in die zin dat er geen dwingende redenen zĳn
om geen antidumpingrechten in te stellen.

Bedriĳf

H. DEFINITIEVE MAATREGELEN

(46)

Antidumpingrecht (%)

Bhansali

0

Devidayal

2,4

Indore Wire

16,5

Isibars/Isinox

0

Kei Industries

32,6
0

1. Korea

Macro Bars
Mukand

10,1

In het licht van de bovenstaande bevindingen dat de
voor het hele land geldende gewogen gemiddelde
dumpingmarge bĳ invoer uit Korea de minimis is, moet
de procedure met betrekking tot de invoer van stevig
RSD uit Korea worden beëindigd overeenkomstig artikel
9, lid 3, van de basisverordening.

Raajratna

0

2. India
(47)

Op basis van bovenstaande conclusies met betrekking
tot de dumping, de schade, het oorzakelĳk verband en
het belang van de Gemeenschap werd overwogen welke
vorm de definitieve antidumpingmaatregelen moesten
aannemen en hoe hoog ze moesten zĳn om de gevolgen
van de schadelĳke dumping op te heffen.

(48)

Bĳgevolg werd, zoals in overweging 79 van de verordening voorlopig recht is uiteengezet, een niet schadelĳke
prĳs berekend die de productiekosten van de bedrĳfstak
van de Gemeenschap dekt en een redelĳke winst verzekert.

(49)

De vergelĳking van de niet schadelĳke prĳs met de
uitvoerprĳs van de producenten in hetzelfde handelsstadium leverde schademarges op die varieerden van ongeveer 20 % tot meer dan 50 %, uitgedrukt als een percentage van de invoerprĳs, franco grens Gemeenschap.
Voor drie Indiase exporterende producenten lag deze
marge onder de dumpingmarge.

(50)

De bevinding van overweging 83 van de verordening
voorlopig recht wordt hierbĳ bevestigd: alle onderzochte
subsidieregelingen zĳn exportsubsidies in de zin van
artikel 3, lid 4, onder a), van bovengenoemde Verordening (EG) nr. 2026/97. Als zodanig kunnen deze subsidies invloed uitoefenen op de prĳzen van de Indiase
exporterende producenten en zo leiden tot hogere
dumpingmarges. Derhalve moeten de antidumpingrechten zoals in de overwegingen 80 tot en met 82 van
de verordening voorlopig recht is uiteengezet, worden
gecorrigeerd zodat zĳ een weerspiegeling vormen van de
werkelĳke dumpingmarges die overblĳven na de instelling van de compenserende rechten die de gevolgen van
de uitvoersubsidies moeten opheffen.

(51)

L 189/23

Op basis van bovenstaande overwegingen worden de
onderstaande definitieve antidumpingrechten voorgesteld. Deze rechten zĳn uitgedrukt als een percentage
van de prĳs CIF-grens Gemeenschap, vóór de inklaring
en houden rekening met de resultaten van het parallelle
antisubsidieonderzoek:

55,6

Triveni
Venus Wire

0

(52)

Gezien de hoge mate van medewerking geldt het
hoogste antidumpingrecht dat voor een bepaald bedrĳf
werd vastgesteld voor alle andere exporterende producenten. Voor India was dit dus 55,6 %. Dit recht werd
niet gecorrigeerd in de zin van artikel 24, lid 1, Verordening (EG) nr. 2026/97 omdat het bedrĳf dat bĳ de
vaststelling van het recht als basis werd genomen, met
name Triveni, geen te compenseren exportsubsidies had
ontvangen.

(53)

De afzonderlĳke antidumpingrechten die in onderhavige
verordening werden opgegeven werden vastgesteld op
basis van de bevindingen van onderhavig antidumpingonderzoek. Zĳ zĳn dus een weerspiegeling van de situatie die in het kader van dat onderzoek werd vastgesteld.
Deze antidumpingrechten zĳn dus uitsluitend van
toepassing op de invoer van producten uit het betrokken
land die vervaardigd werden door de vermelde specifieke
juridische entiteiten. Op de invoer van producten die
vervaardigd werden door andere ondernemingen die niet
specifiek zĳn vermeld in het dispositief van deze verordening, met inbegrip van verbonden ondernemingen,
kunnen deze percentages niet worden toegepast en op
deze ondernemingen wordt het residuele recht toegepast.

(54)

Ieder verzoek om toepassing van één van deze afzonderlĳke antidumpingrechten (bĳvoorbeeld na een wĳziging
van de naam van een entiteit) dient de Commissie onverwĳld te worden toegestuurd vergezeld van alle relevante
gegevens, met name gegevens over wĳzigingen in de
activiteiten van het bedrĳf die betrekking hebben op de
productie en de binnenlandse en buitenlandse verkoop
en die het gevolg zĳn van deze naamswĳziging.
J. INNING VAN HET VOORLOPIG RECHT

(55)

Gezien de hoogte van de definitieve dumpingmarges die
voor de in India gevestigde exporterende producenten
werden vastgesteld en gezien de ernstige schade die de
bedrĳfstak van de Gemeenschap werd berokkend wordt
het noodzakelĳk geacht de bedragen die in het kader van
de verordening voorlopig recht als zekerheid werden
gesteld definitief te innen ten belope van het bedrag van
de ingestelde definitieve rechten tenzĳ de voorlopige
rechten minder bedroegen in welk geval dit bedrag in
aanmerking moet worden genomen,
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op de invoer van roestvrĳ staaldraad met een
diameter van 1 mm of meer, bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel, met uitzondering van
staaldraad bevattende 28 of meer maar niet meer dan 31 gewichtspercenten nikkel en 20 of meer maar niet
meer dan 22 gewichtspercenten chroom, ingedeeld onder GN-code ex 7223 00 19 (Taric-code
7223 00 19*90) uit India.
2.
Het definitieve antidumpingrecht dat van toepassing is op de netto-prĳs franco grens Gemeenschap,
vóór inklaring, bedraagt:

Recht
(%)

Taric
aanvullende
code

— Bhansali Bright Bars Pvt Ltd, C-8/3, T.T.C. Industrial Area, Village — Pawne
Opposite P.I.L., Thane — Belapur Road, Navi Mumbai 400 705, India

0

A009

— Devidayal Industries Ltd, Gupta Mills Estate, Reary Road, Mumbai 400 010,
India

2,4

A010

16,5

A004

— Isinox Steels Ltd, Indiasteel Complex, Railway Gate No 4, Antop Hill, Wadala,
Mumbai 400 037, India

0

A002

— Isibars Ltd, Indiasteel Complex, Railway Gate No 4, Antop Hill, Wadala,
Mumbai 400 037, India

0

A011

10,1

A003

— Raajratna Metal Industries Ltd, 909, Sakar - III, Nr Income Tax, Ahmedabad
380 014, Gujarat, India

0

A005

— Venus Wire Industries Ltd, Block No 19, Raghuvanshi Mill Compound,
Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, India

0

A006

— Macro Bars and Wires Pvt. Ltd, 702 Bombay Market Building, Taredo Road,
Mumbai 400 032, India

0

A008

— Kei Industries Ltd, D-90, Okhla Industrial Area Phase-1, New Delhi, India

32,6

A020

— Triveni Shinton International Ltd, Kanti Mansion, 6 Murai Mohalla, Indore,
452 001, (M.P.), India

55,6

A012

— Alle andere Indiase bedrĳven

55,6

A999

Producent

— Indore Wire Company Ltd, Near Fort, Indore 452 006 (M.P.), India

— Mukand Ltd, L.B.S. Marg, Kurla, Mumbai 400 070, India

3.
Tenzĳ anders gespecificeerd zĳn de voor douanerechten van kracht zĳnde bepalingen op dit recht van
toepassing.
4.
De afzonderlĳke rechten (in tegenstelling tot het voor het gehele land geldende recht dat op de
„andere bedrĳven” van toepassing is) die in deze verordening zĳn vermeld zĳn uitsluitend van toepassing op
de ingevoerde producten van oorsprong uit het betrokken land die vervaardigd werden door de vermelde
specifieke juridische entiteiten. Op de invoer van producten die vervaardigd zĳn door een bedrĳf waarvan
de naam niet specifiek is vermeld in het dispositief van de verordening worden deze percentages niet
toegepast.
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Verzoeken om toepassing van deze afzonderlĳke rechten (b.v. na een naamswĳziging) dienen onverwĳld
aan de Commissie (1) te worden gericht, vergezeld van alle relevante gegevens, met name wĳzigingen in de
activiteiten van het bedrĳf die betrekking hebben op de productie en gegevens betreffende de binnenlandse
en buitenlandse verkoop en die het gevolg zĳn van deze naamswĳziging. De Commissie zal, na overleg met
het Raadgevend Comité, de verordening dienovereenkomstig wĳzigen door de lĳst van de bedrĳven waarop
de afzonderlĳke antidumpingrechten van toepassing zĳn aan te passen.
Artikel 2
1.
De bedragen die als zekerheid zĳn gesteld voor de voorlopige antidumpingrechten die van toepassing
waren op de invoer van roestvrĳ staaldraad met een diameter van 1 mm of meer uit India in het kader van
Verordening (EG) nr. 617/1999 worden definitief geïnd ten belope van het percentage van de definitief
ingestelde rechten. De bedragen die als zekerheid werden gesteld en die het definitieve percentage van de
antidumpingrechten overschrĳden worden vrĳgegeven.
2.
De bepalingen waarnaar in artikel 1, lid 4, wordt verwezen zĳn ook van toepassing op de definitieve
inning van de bedragen die voor de voorlopige antidumpingrechten als zekerheid waren gesteld.
Artikel 3
De procedure met betrekking tot de invoer van roestvrĳ staaldraad met een diameter van 1 mm of meer uit
Korea wordt beëindigd.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 juli 1999.
Voor de Raad
De Voorzitter
S. NIINISTÖ

(1) Europese Commissie
Directoraat-generaal I „Buitenlandse betrekkingen”
Directoraat C
DM 24 — 8/38
Wetstraat 200
B-1049 Brussel.
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VERORDENING (EG) Nr. 1601/1999 VAN DE RAAD
van 12 juli 1999
tot instelling van een definitief compenserend recht en tot definitieve invordering van het voorlopige recht op de invoer van roestvr¶ staaldraad met een diameter van minder dan 1 mm uit India
en tot beëindiging van de procedure ten aanzien van de invoer van roestvr¶ staaldraad met een
diameter van minder dan 1 mm uit de Republiek Korea
bevindingen werden, waar dienstig, dienovereenkomstig
aangepast.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

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 Gemeenschap
zĳn (1), inzonderheid op de artikelen 14 en 15,

C. BETROKKEN PRODUCT EN SOORTGELöK PRODUCT
(6)

Het betrokken product is fĳn RSD bevattende 2,5 of
meer gewichtspercenten nikkel, anders dan draad bevattende 28 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten nikkel en 20 of meer doch niet meer dan 22
gewichtspercenten chroom.

(7)

Het voorlopige onderzoek toonde aan dat er verschillen
in fysieke kenmerken en gebruiksmogelĳkheden waren
tussen het RSD waarop dit onderzoek betrekking heeft,
namelĳk draad met een diameter van 1 mm of meer
(grof draad) en RSD met een diameter van minder dan
1 mm (fĳn draad). Hierbĳ bleek dat grof en fĳn draad,
wat de toepassingsmogelĳkheden betreft, in het geheel
niet of in slechts zeer geringe mate onderling verwisselbaar zĳn. Bovendien werd in de voorlopige verordening
bepaald dat de kwestie of deze twee producten inderdaad duidelĳk van elkaar gescheiden kunnen worden,
nader zal worden onderzocht in het kader van de definitieve procedure.

(8)

Uit aanvullende informatie die van belanghebbenden
werd ontvangen, wordt geconcludeerd dat grof draad en
fĳn draad twee verschillende producten zĳn met uiteenlopende fysieke kenmerken en verschillende gebruiksmogelĳkheden. In de eerste plaats zĳn de fysieke
kenmerken, de treksterkte, de granulaire structuur en de
bekleding van grof en fĳn draad verschillend. Ten tweede
werd, wat de gebruiksmogelĳkheden van beide
producten betreft, geconstateerd dat grof draad wordt
gebruikt voor zwaar uitgevoerde producten voor de
bouwsector, zoals bevestigingsmiddelen, muurverstevigingsproducten, lasdraad, enz., terwĳl fĳn draad in de
regel bestemd is voor precisieapparatuur, zoals zeven en
filters (draadweefsel) met kleine openingen voor het
filteren van zeer fĳne of kleine deeltjes (bĳvoorbeeld
stoffilters en chemische filters), medische en heelkundige
toepassingen, enz.

(9)

Uit het bovenstaande wordt geconcludeerd dat fĳn en
grof draad twee verschillende producten zĳn met uiteenlopende kenmerken en toepassingsmogelĳkheden en dat
deze producten voor de gebruikers van RSD niet onderling verwisselbaar zĳn.

(10)

Aangezien geen van beide partĳen opmerkingen heeft
gemaakt ten aanzien van de voorlopige bevindingen van
de Commissie in verband met het betrokken product en
de beschouwingen betreffende het soortgelĳke product,
worden de in de overwegingen 8 tot en met 12 van de
voorlopige verordening neergelegde feiten en bevindingen bevestigd.

Gezien het voorstel dat de Commissie heeft ingediend na
overleg met het Raadgevend Comité,
Overwegende hetgeen volgt:
A. VOORLOPIGE MAATREGELEN
(1)

De Commissie heeft bĳ Verordening (EG) nr. 619/
1999 (2) (hierna „voorlopige verordening” genoemd) een
voorlopig compenserend recht ingesteld op de invoer
van roestvrĳ staaldraad met een diameter van minder
dan 1 mm (hierna „fĳn RSD” of „betrokken product”
genoemd), van oorsprong uit India en de Republiek
Korea (hierna „Korea” genoemd), vallende onder GNcode ex 7223 00 19.
B. VERVOLGPROCEDURE

(2)

Na de bekendmaking van de belangrĳkste feiten en overwegingen op grond waarvan werd besloten een voorlopig recht in te stellen op de invoer van fĳn RSD uit
India en Korea (hierna „bekendmaking” genoemd),
hebben diverse belanghebbenden schriftelĳke opmerkingen naar voren gebracht. Belanghebbende die daarom
verzochten werden in de gelegenheid gesteld hun standpunt mondeling toe te lichten.

(3)

De Commissie heeft verder alle informatie verzameld en
geverifieerd die zĳ voor haar definitieve bevindingen
noodzakelĳk achtte.

(4)

Alle partĳen werden in kennis gesteld van de belangrĳkste feiten en overwegingen op grond waarvan de
Commissie voornemens is aan te bevelen: i) een definitief compenserend recht in te stellen op de invoer uit
India en de bedragen waarvoor zekerheid is gesteld door
middel van het voorlopige recht op deze invoer definitief
in te vorderen en ii) de procedure ten aanzien van de
invoer uit Korea zonder maatregelen te beëindigen.
Voorts werd een termĳn vastgesteld waarbinnen belanghebbenden na deze bekendmakingen hun opmerkingen
naar voren konden brengen.

(5)

De mondelinge en schriftelĳke commentaren van
belanghebbenden werden onderzocht en de voorlopige

(1) PB L 288 van 21.10.1997, blz. 1.
(2) PB L 79 van 24.3.1999, blz. 60.
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producenten in aanmerking komen voor de PBS- en de
DEPB-regelingen ongeacht of zĳ hoegenaamd enige
inputs invoeren. Een exporteur kan de voordelen van de
regelingen verkrĳgen door enkel goederen uit te voeren
zonder dat hĳ moet aantonen dat daadwerkelĳk inputs
werden ingevoerd. Dit betekent dat exporterende producenten die al hun inputs in het binnenland aankopen en
geen goederen invoeren die als inputs kunnen worden
gebruikt nog steeds voor de PBS- en DEPB-regelingen in
aanmerking komen. Deze regelingen zĳn derhalve niet
in overeenstemming met de bepalingen van de bĳlagen I,
II en III. Aangezien deze uitzondering op de definitie van
het begrip „subsidie” in artikel 2 derhalve niet geldt, is
het ontvangen voordeel waartegen compenserende
maatregelen kunnen worden genomen de kwĳtschelding
van het volledige bedrag van de invoerrechten die
normaliter op alle ingevoerde goederen van toepassing
zĳn.

D. SUBSIDIES

I. INDIA

1. Passbook-regeling (PBS) and Duty Entitlement
Passbook-regeling (DEPB)
(11)

(12)

De Indiase overheid en negen exporterende producenten
voerden aan dat deze regelingen, die in de overwegingen
14 tot en met 25 en 26 tot en met 35 van de voorlopige
verordening zĳn omschreven, door de Commissie
onjuist zĳn beoordeeld wat betreft de reikwĳdte van de
subsidie en de omvang van het voordeel waartegen
compenserende maatregelen kunnen worden genomen.
In het bĳzonder zĳn zĳ van mening dat de uit deze
regelingen voortvloeiende voordelen door de Commissie
onjuist zĳn beoordeeld omdat enkel een te hoge terugbetaling van rechten als een subsidie in de zin van artikel 2
van Verordening (EG) nr. 2026/97 van de Raad (hierna
„basisverordening” genoemd) kan worden beschouwd.
De Commissie heeft de hiernavolgende methode
gebruikt om vast te stellen of de PBS- en de DEPB-regelingen subsidies zĳn waartegen compenserende maatregelen kunnen worden ingesteld en om, in voorkomend
geval, de omvang van de subsidie te berekenen. De
Commissie concludeerde overeenkomstig artikel 2, lid 1,
onder a), ii), dat deze regelingen een financiële bĳdrage
van de Indiase overheid inhouden, aangezien de overheid hierdoor inkomsten derft (in de vorm van nietgeïnde invoerrechten). Er is echter ook een voordeel
voor de ontvangers omdat de exporterende producenten
de normale invoerrechten niet hebben moeten betalen.

(13)

Artikel 2, lid 1, onder a), ii), bevat echter een uitzondering op deze algemene regel voor onder meer terugbetalingsregelingen en terugbetalingsregelingen voor vervangende „inputs”, die aan de strikte regels van bĳlage I,
onder i), bĳlage II (definitie en regels voor de terugbetaling) en bĳlage III (definitie en regels voor de terugbetaling van vervangende „inputs”) voldoen.

(14)

Uit het onderzoek van de Commissie bleek dat noch de
PBS- noch de DEPB-regeling betalingsregelingen of
terugbetalingsregelingen voor vervangende inputs zĳn.
Aan deze regelingen is namelĳk niet de voorwaarde
verbonden dat enkel goederen mogen worden ingevoerd
die bĳ de vervaardiging van de exportproducten worden
verbruikt (bĳlage II van de basisverordening). Daar komt
nog bĳ dat er geen verificatiesysteem is om na te gaan of
de ingevoerde goederen daadwerkelĳk in het productieproces worden verbruikt. Het gaat evenmin om een
terugbetalingsregeling voor vervangende inputs omdat
de ingevoerde goederen niet van dezelfde kwaliteit
moeten zĳn en niet dezelfde kenmerken moeten bezitten
als de in het binnenland aangekochte inputs die bĳ de
vervaardiging van het voor uitvoer bestemde product
werden verbruikt (bĳlage III van de basisverordening).
Tenslotte werd geconstateerd dat de exporterende

L 189/27

(15)

Uit het bovenstaande vloeit voort dat de te hoge kwĳtschelding van invoerrechten enkel tot grondslag van de
berekening van de omvang van het voordeel kan dienen
wanneer het gaat om bona fide teruggaveregelingen en
teruggaveregelingen voor vervangende inputs. Aangezien
werd vastgesteld dat de PBS- en DEPB-regelingen niet tot
een van deze twee categorieën behoren, is het ontvangen
voordeel het totale bedrag aan kwĳtgescholden invoerrechten en niet enkel het bedrag van de beweerde te
hoge kwĳtschelding.

(16)

De Indiase overheid en de negen exporterende producenten voerden aan dat de wĳze waarop deze regelingen
worden behandeld onverenigbaar is met de voorlopige
bevindingen in het gelĳklopende antidumpingonderzoek, aangezien de Commissie in het antidumpingonderzoek een correctie heeft toegestaan voor invoerrechten
die in het kader van de PBS- en DEPB-regelingen niet
werden betaald voor ingevoerde inputs die daadwerkelĳk
bĳ de vervaardiging van de exportproducten werden
verbruikt.

(17)

Opgemerkt zĳ dat overeenkomstig artikel 2, lid 10,
onder b), van de basisantidumpingverordening (Verordening (EG) nr. 384/96 (1) de correctie enkel werd toegestaan in gevallen waarin werd aangetoond dat de materialen waarover invoerrechten werden betaald fysiek
waren verwerkt in het betrokken product dat op de
binnenlandse markt werd verkocht en dat de invoerrechten op het naar de Gemeenschap uitgevoerde
product niet werden ingevorderd noch terugbetaald.
Hoewel een dergelĳke correctie de dumpingmarges
uiteindelĳk verlaagt, is zĳ niet relevant in het kader van
het antisubsidieonderzoek omdat reeds was vastgesteld
dat de PBS- en DEPB-regelingen om de hierboven
genoemde redenen krachtens het bepaalde in de basisverordening voor compenserende maatregelen in
aanmerking komen. Wanneer eenmaal is vastgesteld dat
er sprake is van een subsidie die tot compenserende
maatregelen aanleiding geeft, dan is het voordeel voor de
ontvanger van de subsidie het volledige bedrag van de
invoerrechten die door de exporterende producent niet
werden betaald op alle invoer en transacties. Het behoort
wat dit betreft derhalve niet tot de taken van de
Commissie de PBS- en de DEPB-regelingen te reconstrueren om te bepalen welke producten wel en welke niet

(1) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 905/98 (PB L 128 van 30.4.1998, blz. 18).
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fysiek in het exportproduct zĳn verwerkt. Bovendien
moet worden opgemerkt dat een onderzoek naar de
mate waarin een regeling aanleiding kan geven tot
compenserende maatregelen en een onderzoek tot vaststelling van een mogelĳke correctie voor fysiek in het
eindproduct aanwezige inputs geheel verschillend zĳn
wat het doel, de berekeningswĳze en de rechtsgrondslag
betreft. In antidumpingprocedures is het onderzoek naar
de toe te passen correctie erop gericht de normale
waarden aan te passen. In een antisubsidieprocedure
heeft het onderzoek naar de mate waarin een regeling
aanleiding kan geven tot compenserende maatregelen
ten doel na te gaan welke voordelen een exporteur in het
kader van deze regeling heeft ontvangen. Bovendien
wordt in antidumping- en antisubsidieonderzoeken een
verschillende berekeningsmethode toegepast. In antidumpingzaken wordt de correctie enkel toegestaan voor
de uitvoer van de betrokken producten naar de Gemeenschap, terwĳl in een antisubsidieonderzoek de voordelen
worden onderzocht naar verhouding van de totale
uitvoer van alle producten naar alle bestemmingen overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de basisverordening en
de mededeling inzake de „Berekening van de omvang
van de subsidie bĳ antisubsidieonderzoeken” (hierna
„richtsnoeren voor de berekening” genoemd) (1).
(18)

terugbetalingsregelingen voor vervangende inputs in de
zin van de bĳlagen II en III bĳ de basisverordening zĳn,
is verder onderzoek overbodig. Zelfs indien de PBS- en
DEPB-regelingen aan de criteria van de bĳlagen II en III
zouden voldoen, moet nog worden geconcludeerd dat
geen aanvaardbaar verificatiesysteem voorhanden is. De
input/output-normen zĳn een lĳst van materialen die in
bepaalde hoeveelheden in het productieproces mogen
worden verbruikt. Deze input/output-normen zĳn
evenwel geen verificatiesysteem in de zin van punt 5 van
bĳlage II bĳ de basisverordening. Deze normen voorzien
niet in een controle van de inputs die daadwerkelĳk in
het productieproces worden verbruikt, noch in een
verificatiesysteem om vast te stellen of deze inputs
daadwerkelĳk werden ingevoerd.

(22)

De Indiase overheid en negen exporterende producenten
voeren aan dat de Commissie ten onrechte compenserende maatregelen heeft ingesteld ten aanzien van de
waarde van de credits in de DEPB-vergunning in plaats
van ten aanzien van de nettowaarde bĳ verkoop van de
vergunning. Eén onderneming beweerde dat de omzetbelasting, die bĳ de verkoop van de vergunning werd
betaald, in mindering dient te worden gebracht op het
totale bedrag van de subsidie.

(23)

Volgens de huidige bepalingen van de DEPB-regeling
heeft een onderneming die vergunningen heeft
verkregen de keuze tussen twee mogelĳkheden, hetzĳ
het product (met uitzondering van de op de negatieve
lĳst voorkomende artikelen) invoeren met gebruikmaking van de „credits” om het vigerende invoerrecht te
compenseren, hetzĳ de vergunning aan een derde overdragen. In overweging 34 van de voorlopige verordening
neemt de Commissie het standpunt in „dat de verkoop
van een vergunning tegen een lagere prĳs dan de nominale waarde een louter commerciële beslissing is die het
bedrag van het uit de regeling voortvloeiende voordeel
niet verandert”. Voorts zĳn in artikel 7 van de basisverordening de elementen genoemd die op het bedrag van
de subsidie in mindering mogen worden gebracht. Alle
kosten van de aanvraag of andere kosten die noodzakelĳk zĳn om voor een subsidie in aanmerking te
komen of deze te verkrĳgen mogen van de totale
subsidie worden afgetrokken. De overdracht van een
lager bedrag aan voordelen dan het werkelĳk toegekende
bedrag en de omzetbelasting kunnen niet als geoorloofde elementen in de zin van artikel 7 van de basisverordening worden beschouwd aangezien deze elementen
geen kosten zĳn die noodzakelĳkerwĳze moeten worden
gemaakt om voor een subsidie in aanmerking te komen
of deze te verkrĳgen.

(24)

De Indiase overheid en negen exporterende producenten
voeren aan dat de Commissie tweemaal compenserende
maatregelen heeft ingesteld ten aanzien van een gedeelte
van de uit deze regelingen voortvloeiende voordelen,
omdat deze procedure en het onderzoek naar roestvrĳ
stalen staven elkaar overlappen.

De Indiase overheid en negen exporterende producenten
gaven bovendien de mening te kennen dat de Commissie
had moeten nagaan of inderdaad een te groot bedrag
aan invoerrechten op de bĳ het productieproces
verbruikte inputs werd terugbetaald.

(19)

Zoals uiteengezet in de overwegingen 12 tot en met 15
bevatten de bĳlagen II en III regels om te bepalen of een
regeling betrekking heeft op de terugbetaling van
rechten of op de terugbetaling voor vervangende inputs.
De te hoge kwĳtschelding van invoerrechten vormt
enkel in het geval van terugbetalingsregelingen of regelingen voor de terugbetaling van vervangende inputs de
grondslag voor de berekening van de omvang van het
voordeel. Dit argument kan niet worden aanvaard omdat
het probleem van de te hoge kwĳtschelding enkel aan de
orde is in het kader van onderzoek waarbĳ wordt nagegaan of terugbetalingsregelingen en terugbetalingsregelingen voor vervangende inputs al dan niet geoorloofd
zĳn. Vastgesteld werd dat de PBS- en DEPB-regelingen
geen terugbetalingsregelingen of terugbetalingsregelingen
voor vervangende inputs zĳn in de zin van de bĳlagen I,
onder i), II en III bĳ de basisverordening.

(20)

De Indiase overheid en negen exporterende producenten
voerden aan dat de Commissie niet had nagegaan of
India over een systeem of procedure beschikt om vast te
stellen welke inputs in welke hoeveelheden bĳ de
vervaardiging van de exportproducten worden verbruikt.
India is van mening dat de standaard input/outputnormen een passend verificatiesysteem zĳn.

(21)

Dit argument houdt verband met de vraag of de PBS- en
DEPB-regelingen als terugbetalingsregelingen of terugbetalingsregelingen voor vervangende inputs beschouwd
kunnen worden. Aangezien werd vastgesteld dat de PBSen DEPB-regelingen geen terugbetalingsregelingen of

(1) PB C 394 van 17.12.1998, blz. 6.
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De Commissie heeft dezelfde werkwĳze gevolgd als in de
zaak van de antibiotica (1) en de roestvrĳ stalen
staven (2). Overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de basisverordening werd de omvang van de subsidie waartegen
maatregelen kunnen worden genomen, vastgesteld door
de waarde van de totale subsidie om te slaan over de
totale uitvoer. Omdat de exportsubsidies niet gerelateerd
waren aan de uitvoer van het betrokken product maar
aan alle uitvoer van de 1 betrokken ondernemingen,
achtte de Commissie het dienstig deze werkwĳze te
volgen. Daarbĳ was geen sprake van het dubbel tellen
van voordelen waartegen reeds compenserende maatregelen waren genomen in de zaak van de roestvrĳ stalen
staven, aangezien de subsidies over de totale uitvoer
waren omgeslagen.

(26)

Eén onderneming, Raajratna Metal Industries Ltd, betwist
de door de Commissie gebruikte methode voor de berekening van het uit de Passbook- en DEPBS-regelingen
voortvloeiende voordeel. Deze onderneming voert aan
dat enkel rekening mag worden gehouden met credits
die voor het betrokken product in het onderzoektĳdvak
werden verkregen. Teneinde de omvang van het voordeel vast te stellen dient dit bedrag volgens deze onderneming vervolgens over de overeenkomstige uitvoer van
het betrokken product te worden omgeslagen.

(27)

De Commissie is van mening dat indien zĳ dit argument
zou aanvaarden, de compenserende maatregelen betrekking zouden hebben op de potentiële voordelen in plaats
van op de werkelĳke voordelen die in het onderzoektĳdvak werden verkregen. Aangezien een onderneming
niet wordt geacht een subsidie te hebben ontvangen tot
zĳ gebruik heeft gemaakt van de credits, was de
Commissie van mening dat de totale „debits” waarvan
gebruik is gemaakt het best het totale voordeel voor een
onderneming weergeven. Dit argument wordt derhalve
van de hand gewezen.

producenten van het betrokken product. De gemiddelde
afschrĳvingstermĳn bedroeg twaalf jaar. Deze termĳn
werd in de voorlopige bevindingen gebruikt en zal in het
definitieve stadium worden bevestigd. Het bedrag van de
subsidie in het kader van de KGEB-regeling werd overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de basisverordening
omgeslagen over een periode van twaalf jaar.

(30)

Eén onderneming voerde aan dat haar kapitaalgoederen
over een periode van 21 jaar werden afgeschreven en dat
deze afschrĳvingstermĳn had moeten worden gebruikt
in plaats van de gemiddelde termĳn van twaalf jaar.

(31)

Zoals vermeld hebben de diensten van de Commissie in
de voorlopige verordening de normale afschrĳvingstermĳn van kapitaalgoederen in de sector roestvrĳ staal
vastgesteld op twaalf jaar. Dit is de gemiddelde termĳn
die door de medewerkende exporterende producenten in
India wordt gebruikt. Deze werkwĳze is in overeenstemming met artikel 7, lid 3, van de basisverordening
waarin is bepaald dat wanneer een verband kan worden
gelegd tussen de subsidie en de verwerving van vaste
activa, de hoogte van de subsidie waartegen compenserende maatregelen kunnen worden genomen, wordt
berekend door de subsidie te spreiden over een tĳdvak
dat in de betrokken bedrĳfstak met de normaal gevolgde
afschrĳvingspraktĳk voor deze activa overeenstemt. Het
gebruik van de specifieke afschrĳvingstermĳn van de
betrokken onderneming is derhalve strĳdig met deze
bepaling. Het verzoek wordt dientengevolge van de hand
gewezen.

3. Regeling vr¶stelling inkomstenbelasting

(32)

2. Kapitaalgoederenregeling
(KGEB-regeling)

(28)

(29)

exportbevordering

Drie ondernemingen hebben opmerkingen naar voren
gebracht in verband met de kapitaalgoederenregeling
exportbevordering (KGEB-regeling) die in de overwegingen 36 tot en met 39 van de voorlopige verordening
is omschreven. Deze opmerkingen hadden betrekking op
de toerekening van het voordeel aan de normale afschrĳvingstermĳn van vaste activa.
De betrokken ondernemingen voerden aan dat er een
discrepantie was tussen de in het bekendmakingsschrĳven gebruikte afschrĳvingstermĳn en de voorlopige
verordening. De Commissie had het gemiddelde berekend van de afschrĳvingstermĳnen van alle exporterende

(1) PB L 273 van 9.10.1998, blz. 4.
(2) PB L 202 van 18.7.1998, blz. 44.
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Eén onderneming, Drawmet Wires Ltd, heeft niet binnen
de door de Commissie vastgestelde termĳn een exemplaar van zĳn belastingaangifte ingediend en werd
derhalve, wat de vrĳstelling van inkomstenbelasting
betreft, als een niet-medewerkende onderneming
beschouwd. Na de bekendmaking legde deze onderneming een afschrift van haar belastingaangifte over
waaruit bleek dat zĳ in het kader van deze regeling geen
voordelen had ontvangen. De subsidiemarge voor
Drawmet Wires Ltd wordt derhalve op 8,5 % gebracht.

4. Omvang van de subsidies waartegen compenserende maatregelen kunnen worden genomen

(33)

Rekening houdend met de bovenvermelde definitieve
bevindingen met betrekking tot de diverse regelingen,
werd de omvang van de subsidies waartegen compenserende maatregelen kunnen worden genomen voor elk
van de onderzochte exporterende producenten als volgt
vastgesteld:
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Passbook
PBS

(34)

DEPB
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KGEB

Inkomstenbelasting

Totaal

Drawmet Wires

1,4 %

7,1 %

0,0 %

0,0 %

8,5 %

Indore Wire

7,7 %

10,7 %

0,9 %

0,0 %

19,3 %

Isinox Steel

4,3 %

5,8 %

0,0 %

0,0 %

0,1 %

Kei Industries

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Macro Bars

9,6 %

12,6 %

0,0 %

3,2 %

25,4 %

Mukand Ltd

7,5 %

5,7 %

0,0 %

0,0 %

13,2 %

Raajratna

23,3 %

13,7 %

0,0 %

5,9 %

42,9 %

Venus Wire

19,8 %

14,3 %

0,0 %

1,3 %

35,4 %

de OSCM, dat in bĳlage I bĳ de basisverordening is
overgenomen, voorziet in bĳzondere regels voor exportkredieten die afwĳken van de algemene regels voor de
berekening van subsidies in het geval van leningen. In
punt l) is als zodanig niet bepaald dat het beginsel van
de „kosten voor de overheid” prevaleert boven de expliciete regels van de artikelen 5 en 6, onder b), van de
basisverordening, te meer omdat dit punt reeds in de
niet-limitatieve lĳst van exportsubsidies voorkwam die
tĳdens de Tokyo-ronde van de GATT-onderhandelingen
werd vastgesteld, toen het beginsel van het „voordeel
voor de ontvanger” nog niet in de WTO-regels was
opgenomen.

De definitief vastgestelde omvang van de subsidie voor
de Indiase ondernemingen die geen medewerking
hadden verleend aan dit onderzoek, uitgedrukt als een
percentage van de nettoprĳs franco — grens Gemeenschap, bedraagt 44,4 %. Dit komt overeen met de
hoogste bedragen die voor alle medewerkende exporteurs in het kader van elke regeling werden vastgesteld.

II. KOREA

1. Leningprogramma's
(37)

Voorts voerde de Koreaanse overheid aan dat de
methode waarbĳ een vergelĳking wordt gemaakt tussen
de daadwerkelĳk betaalde interest voor een overheidslening en een commerciële lening er ten onrechte van
uitgaat dat de rentevoeten voor alle leningen in een
economisch systeem gelĳk zĳn.

(38)

De Commissie gaat er niet van uit dat alle leningen gelĳk
zĳn, maar neemt als referentie leningen die vergelĳkbaar
worden geacht op basis van de terugbetalingstermĳn, het
hoofdbedrag en het doel van de lening zoals artikel 6,
onder b), van de basisverordening voorschrĳft.

(39)

Tenslotte voerde de Koreaanse overheid aan dat de relevante referentierentevoet de rentevoet zou moeten zĳn
van een vergelĳkbare lening die op hetzelfde tĳdstip als
de betrokken lening werd toegekend, veeleer dan de
rentevoet die in het onderzoektĳdvak van toepassing is,
aangezien tĳdens het onderzoektĳdvak de rentevoet
abnormaal hoog was als gevolg van de financiële crisis.

(40)

Bĳ het onderzoek werd vastgesteld dat de rentevoeten
van commerciële leningen de marktomstandigheden
weerspiegelen doordat zĳ in de tĳd variëren. Dergelĳke
leningen zouden tĳdens het onderzoektĳdvak tegen
dezelfde rentevoet worden verstrekt, ongeacht of zĳ op
hetzelfde tĳdstip werden toegekend als de overheidslening. De Commissie is zodoende niet afgeweken van
haar normale handelwĳze die op de basisverordening en
de richtsnoeren voor de berekening gebaseerd is. Dit
verzoek wordt derhalve niet ingewilligd.

a) Berekening van de referentierentevoet
(35)

(36)

De Koreaanse overheid voerde aan dat de Commissie bĳ
de berekening van de omvang van de subsidie in het
geval van leningen de kosten voor de overheid veeleer
dan het voordeel voor de ontvanger als uitgangspunt
had moeten nemen overeenkomstig de artikelen 19, lid
4, en 6, lid 1, onder a), en bĳlage I, punten k) en l), van
de overeenkomst inzake subsidies en compenserende
maatregelen (OSCM).
De Commissie is van oordeel dat de door Korea
genoemde bepalingen niet van toepassing zĳn op de
onderzochte leningprogramma's. In artikel 19, lid 4, van
de OSCM is bepaald dat de compenserende rechten die
op een importproduct worden geheven niet hoger
mogen zĳn dan de subsidie waarvan het bestaan is vastgesteld en die per eenheid van het gesubsidieerde en
geëxporteerde product is berekend. Deze bepaling werd
nageleefd aangezien de specifieke regels voor de berekening van de subsidie in het geval van leningen, met
andere woorden de artikelen 5 en 6, onder b), van de
basisverordening, die gebaseerd zĳn op artikel 14, onder
b), van de OSCM, werden toegepast. Hierin is duidelĳk
bepaald dat de subsidie het verschil is tussen het bedrag
dat de begunstigde onderneming daadwerkelĳk betaalt
en het bedrag dat zĳ voor een vergelĳkbare commerciële
lening had moeten betalen. Artikel 19, lid 4, van de
OSCM eist niet dat de subsidie wordt berekend op basis
van de kosten voor de overheid. Artikel 6, lid 1, onder
a), gaat uit van de veronderstelling van ernstige schade
in bepaalde gevallen, een beginsel dat niet van toepassing is in antisubsidieprocedures. Punt k) van bĳlage I bĳ
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Twee exporterende producenten in Korea beweerden dat
de door de Commissie toegepaste methode waarbĳ de
leningen op basis van het hoofdbedrag in vĳf categorieën worden ingedeeld arbitrair is en onverenigbaar met
de gebruikelĳke handelwĳze van de Koreaanse banken
en dat, zodoende, de vaststelling van de rentevoet op
basis van het bedrag van de lening geen geschikte
methode is om de referentierentevoet vast te stellen. Eén
exporterende producent in Korea voerde aan dat aangezien voor de Koreaanse banken het bedrag van de lening
niet bepalend is voor de hoogte van de rentevoet, de
Commissie als enige referentierentevoet de werkelĳk
gemiddelde rentevoet voor commerciële leningen van
deze producent had moeten nemen. Twee exporterende
producenten in Korea voerden bovendien aan dat de
Commissie de rentevoeten van commerciële leningen als
referentierentevoet voor EXIM-SM-leningen had moeten
nemen.
In antwoord op deze opmerkingen wordt erop gewezen
dat in artikel 6, onder b), van de basisverordening is
bepaald dat de grondslag voor de berekening van de
subsidie een vergelĳkbare lening is die de onderneming
daadwerkelĳk op de markt zou kunnen verkrĳgen. De
werkwĳze van de Gemeenschap, die gebaseerd is op de
richtsnoeren voor de berekening, bestaat er derhalve in
leningen van eenzelfde bedrag, voor eenzelfde doel en
met eenzelfde terugbetalingstermĳn met elkaar te vergelĳken. De commerciële leningen (met andere woorden
kortetermĳnleningen voor operationele doeleinden) die
de exporterende producenten in Korea hadden
verkregen, verschillen zowel wat het doel (zie overweging 126 van de voorlopige verordening), als wat de
terugbetalingstermĳn betreft van de betrokken EXIMSM-leningen en zĳn derhalve geen vergelĳkbare
leningen. Deze verzoeken kunnen derhalve evenmin
worden ingewilligd.

(43)

De twee exporterende producenten in Korea voerden
verder aan dat de Commissie bĳzonder hoge rentevoeten
die het gevolg waren van de financiële crisis in Korea,
had toegepast als referentierentevoeten voor de berekening van de subsidie op leningen die vóór de crisis
werden toegewezen.

(44)

Volgens artikel 6, onder b), van de basisverordening
dient het voordeel te worden berekend door vergelĳking
van de rentevoet voor overheidsleningen en de rentevoet
van vergelĳkbare commerciële leningen. Te dien einde
werden de gemiddelde rentevoeten voor overheidsleningen vergeleken met de gemiddelde rentevoeten van
vergelĳkbare commerciële leningen in het onderzoektĳdvak. Dit verzoek wordt derhalve van de hand
gewezen.

b) Fishing Net Production Loan (FNPL)
(45)

De Koreaanse overheid voerde aan dat, aangezien deze
lening specifiek was voor de sector van de industrie die
visnetten vervaardigt, zĳ geen voordeel toekende aan de
exporteur van roestvrĳ staaldraad en dat zĳ ook niet
specifiek was voor de sector roestvrĳ staal. Daar komt
nog bĳ dat een onderneming die zowel visnetten als
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roestvrĳ staaldraad vervaardigt, de desbetreffende financiële middelen normaliter afzonderlĳk beheert en daarvoor een afzonderlĳke boekhouding voert.
(46)

In de loop van het onderzoek werd vastgesteld dat de
exporterende producenten van roestvrĳ staaldraad een
dergelĳke lening hadden ontvangen. Deze geeft aanleiding tot compenserende maatregelen omdat, zoals de
Koreaanse overheid toegeeft, zĳ specifiek is voor de
sector die visnetten produceert. Het is volgens de
Commissie irrelevant dat de betrokken regeling niet
specifiek is voor de tak van industrie die het onderzochte product vervaardigt zolang het programma als
zodanig specifiek is en de voordelen ervan aan de
productie van het betrokken product gerelateerd kunnen
worden. Dit laatste is het geval aangezien de gesubsidieerde lening de totale financieringskosten van de producent heeft verlaagd, hetgeen ook het betrokken product
ten goede komt. Er werd geen bewĳs overgelegd waaruit
bleek dat het beheer van de financiële middelen door de
betrokken exporterende producenten op zodanig wĳze
plaatsvond dat de algemene financieringskosten van de
onderneming niet beïnvloed zouden zĳn door de
toekenning van de lening. Dit verzoek wordt derhalve
van de hand gewezen.

c) Start-up and Promotion Fund Loans voor het MKB (MKBSPFL)
(47)

De Koreaanse overheid voerde aan dat leningen van het
type C die in het kader van de Pusan Metropolitan City
Support Fund Establishment and Operation Bylaw
werden toegekend, niet afhankelĳk waren van een
exportprestatie aangezien acht hoofdcriteria en twaalf
bĳkomende criteria voor de toekenning van een dergelĳke lening objectief en neutraal zĳn. Het enige exportgerelateerde element is dat extra rekening wordt
gehouden met ondernemingen uit het MKB waarvan de
export meer dan 20 % van hun totale omzet beloopt.
Deze regeling heeft niet ten doel de uitvoer te bevorderen, maar het aandeel van de uitvoer te gebruiken als
een onrechtstreekse indicator van technologisch geavanceerde activiteiten.

(48)

Aangenomen wordt dat, hoewel de voorwaarde in
verband met exportprestaties slechts één van meerdere
criteria is, de betrokken regeling niettemin gerelateerd is
aan een uitvoerprestatie en dat zĳ zodoende specifiek is.
Dit blĳkt duidelĳk uit artikel 3, lid 4, onder a), van de
basisverordening waarin is bepaald dat „subsidies die,
rechtens of feitelĳk, uitsluitend of als een van verscheidene andere voorwaarden van uitvoerprestaties afhankelĳk zĳn, geacht worden specifiek te zĳn”. Omdat één
van de elementen, die in aanmerking moeten worden
genomen door de instantie die de lening toekent,
verband houdt met het minimumaandeel van de uitvoer
in de totale omzet, is aan de eis van exportgerelateerde
prestatie voldaan, aangezien de betrokken ondernemingen de voordelen mogelĳkerwĳze niet zonder een
bepaalde minimale uitvoerprestatie zouden hebben
verkregen. Dit verzoek van Korea wordt derhalve niet
ingewilligd.
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maatregelen geen exportsubsidies zĳn en derhalve niet
verboden kunnen worden krachtens deze of andere
bepalingen van de OSCM.

d) Technology Development Business Loan (TDBL)l Science
and Technology Promotion Fund (STPF)
(49)

(50)

De Koreaanse overheid voerde aan dat deze programma's financiële bĳstand voor onderzoeksactiviteiten
verlenen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, lid 2,
onder a), van de OSCM en dat zĳ derhalve geen aanleiding kunnen geven tot compenserende of andere maatregelen. Bovendien zĳn technologische ontwikkeling en
het bevorderen van wetenschap en technologie objectieve en neutrale criteria in de zin van artikel 2, lid 1,
onder b), van de OSCM en zĳn deze programma's in het
algemeen bestemd voor alle takken van industrie die in
projecten voor technologische ontwikkeling investeren.
Zĳ zĳn derhalve niet specifiek. Met betrekking tot het
STPF voerde Korea bovendien aan dat aangezien het
Ministerie van Wetenschap en Technologie transparante
en objectieve criteria hanteert, dit ministerie geen
invloed heeft op de prioriteit die aan projecten wordt
toegekend en dat de Commissie geen enkel bewĳs heeft
geleverd tot staving van haar conclusie dat het
genoemde ministerie dit wel zou hebben gedaan.
Het verzoek om ten aanzien van geen van beide
programma's compenserende maatregelen te nemen
wordt van de hand gewezen om de redenen die ook
onder de overwegingen 75, 76 en 77 zĳn uiteengezet. Er
werd geen bewĳsmateriaal voorgelegd om de voorlopige
bevinding te weerleggen dat de TDBL specifiek is voor
sommige industrieën die in bepaalde door het Ministerie
van Handel en Industrie vastgestelde projecten investeren. Wat het STPF betreft, werd evenmin informatie
over de door het Ministerie van Wetenschap en Technologie gehanteerde criteria verstrekt. Tĳdens het onderzoek werd vastgesteld dat het Ministerie van Wetenschap
en Technologie soms beslissingen neemt over prioritaire
projecten. Dit wordt als voldoende bewĳs beschouwd
dat het STPF de facto specifiek is in de zin van artikel 3,
lid 2, onder c), van de basisverordening. De bewering dat
deze regelingen niet specifiek zĳn, wordt derhalve van
de hand gewezen.
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(54)

De Commissie gaat ervan uit dat deze argumenten enkel
van toepassing zĳn op exportkredieten als omschreven
onder punt k) van bĳlage I bĳ de basisverordening. Zoals
uiteengezet in de overwegingen 129 en 130 van de
voorlopige verordening worden EXIM-EC- (preshipment), EXIM-SM- en EXIM-FIC-leningen niet als exportkredieten beschouwd en vallen dergelĳke leningen niet
onder het bepaalde in punt k) van bĳlage I bĳ de basisverordening. Dit verzoek wordt derhalve niet ingewilligd.

(55)

De Koreaanse overheid gaf de mening te kennen dat
EXIM-FIC niet afhankelĳk is gesteld van een exportprestatie noch van het gebruik van binnenlandse in plaats
van ingevoerde goederen overeenkomstig artikel 3, lid 1,
van de OSCM. Korea verklaarde bovendien dat aangezien EXIM-FIC beschikbaar is voor diverse takken van
industrie en het criterium van de buitenlandse investeringen objectief en neutraal is in de zin van artikel 2, lid
I, onder b), van de OSCM, de EXIM-FIC-regeling niet
specifiek is.

(56)

De Commissie concludeert op basis van deze argumenten dat EXIM-FIC-leningen enkel ter beschikking
staan van ondernemingen die in het buitenland investeren en dat deze regeling derhalve specifiek is in de zin
van artikel 3, lid 2, onder b), van de basisverordening
omdat zĳ niet op neutrale criteria berust, zoals in de
overwegingen 80 tot en met 84 is uiteengezet. De
Commissie is van oordeel dat EXIM-FIC niet afhankelĳk
is van een exportprestatie noch van het gebruik van
binnenlandse in plaats van ingevoerde goederen als
bedoeld in artikel 3, lid 1, van de OSCM.

2. Regeling voor de terugbetaling van een vast
bedrag
e) Leningen voor exportfinanciering
(51)

Eén exporterende producent in Korea voerde aan dat de
Commissie bepaalde geverifieerde informatie niet in
aanmerking heeft genomen en een berekeningsfout heeft
gemaakt bĳ het vaststellen van de aan EXIM-SMleningen verbonden voordelen.

(52)

Deze eis wordt als gerechtvaardigd beschouwd. De diensten van de Commissie hebben het bedrag van de
subsidie voor de betrokken onderneming derhalve
dienovereenkomstig gecorrigeerd.

(53)

De Koreaanse overheid was van oordeel dat, aangezien
de rentevoeten voor EXIM-EC- (preshipment), EXIM-SMen EXIM-FIC-leningen hoger waren dan de rentevoeten
die EXIM zelf voor de fondsen betaalde, EXIM-EC-,
EXIM-SM- and EXIM-FIC-leningen geen aanleiding
kunnen geven tot compenserende maatregelen. Voorts
werd aangevoerd dat volgens voetnoot 5 van artikel 3,
lid 1, onder a), van de OSCM de in bĳlage I bedoelde

(57)

De Koreaanse overheid voerde aan dat deze regeling een
terugbetalingsregeling in de zin van bĳlage I, onder i),
bĳlage II en bĳlage III bĳ de OSCM is en dat geen groter
bedrag aan invoerheffingen wordt teruggegeven dan is
ingevorderd voor de inputs die bĳ de vervaardiging van
het exportproduct zĳn verbruikt (rekening houdend met
normale verliezen).

(58)

De Commissie is van oordeel dat aangezien de
betrokken ondernemingen niet verplicht zĳn inputs in te
voeren voor de vervaardiging van het exportproduct, de
regeling inzake de teruggave van een vast bedrag geen
terugbetalingsregeling, noch een terugbetalingsregeling
voor vervangende inputs is in de zin van bĳlage I, onder
i), bĳlage II en bĳlage III bĳ de OSCM. De door Korea
toegepaste regeling inzake de terugbetaling van een vast
bedrag valt namelĳk onder de algemene definitie van een
subsidie overeenkomstig artikel 2 van de basisverordening waarin artikel 1 van de OSCM is opgenomen. Dit is
een subsidie omdat de Koreaanse overheid een financiële
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bĳdrage levert in de vorm van schenkingen op basis van
de FOB-waarde van de uitvoer en een rechtstreeks voordeel toekent aan de ontvanger. Het is een subsidie die
rechtens afhankelĳk is van een exportprestatie en die
derhalve als specifiek wordt beschouwd in de zin van
artikel 3, lid 4, onder a), van de basisverordening. De
kwestie van een te hoge terugbetaling van invoerrechten
als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a), ii), van de
basisverordening is derhalve niet aan de orde aangezien
deze enkel betrekking heeft op gevallen van terugbetaling en terugbetaling voor vervangende inputs bedoeld
in de bĳlagen I, II en III van de basisverordening. Deze
verzoeken worden derhalve niet ingewilligd.

(59)

(60)

(61)

(62)

De Koreaanse overheid vestigde de aandacht op het feit
dat in paragraaf 2 van bĳlage II (II) bĳ de OSCM is
bepaald dat indien er geen systeem of procedure voorhanden is om te bepalen of een te hoge terugbetaling
heeft plaatsgevonden en de onderzoekende autoriteiten
dit noodzakelĳk vinden, een nader onderzoek wordt
ingesteld overeenkomstig het bepaalde in de eerste alinea
van bĳlage II (II). Korea beweerde dat aangezien de
Commissie niet had nagegaan of er daadwerkelĳk sprake
was van een te hoge terugbetaling van invoerheffingen
op de inputs die bĳ de vervaardiging van de exportproducten waren verbruikt, er geen grondslag is voor de
conclusie dat de door Korea toegepaste regeling inzake
de terugbetaling van een vast bedrag een specifieke
subsidie is in de zin van artikel 3, lid 4, onder a), van de
basisverordening.
De Commissie is van mening dat dit argument niet
relevant is omdat de tweede alinea van bĳlage II (II) bĳ
de OSCM betrekking heeft op een regeling voor de
teruggave van rechten en, zoals hierboven is uiteengezet,
het betrokken programma niet als een dergelĳke regeling
wordt beschouwd. Het is in elk geval zo dat zelfs indien
deze regeling een systeem voor de terugbetaling van
rechten zou zĳn, in bĳlage II (II (5)) en bĳlage III (III (3))
van de basisverordening is bepaald dat het land van
uitvoer dit onderzoek dient in te stellen op basis van de
werkelĳke transacties. Korea heeft een dergelĳk onderzoek niet verricht. De Commissie heeft dientengevolge
niet onderzocht of er daadwerkelĳk sprake was van een
te hoge terugbetaling van invoerheffingen op de bĳ de
vervaardiging van het exportproduct verbruikte inputs.
Eén exporterende producent in Korea gaf de mening te
kennen dat de bewering van de Commissie dat er geen
regeling of procedure voorhanden is om na te gaan
welke inputs in welke hoeveelheden bĳ de vervaardiging
van het exportproduct worden verbruikt, onjuist is
omdat terugbetaling van rechten enkel is toegestaan
voor de inputs die daadwerkelĳk bĳ de vervaardiging
van de exportproducten zĳn verbruikt en voor werkelĳk
betaalde invoerrechten.
De Commissie is van mening dat, volgens de regeling
voor de terugbetaling van een vast bedrag, de omvang
van schenkingen niet wordt berekend naar verhouding
van de daadwerkelĳk in het productieproces verbruikte
inputs of van de daadwerkelĳk betaalde invoerrechten,
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doch als een globaal bedrag op basis van de totale
uitvoer. Deze verzoeken worden derhalve niet ingewilligd.
(63)

Eén exporterende producent in Korea verklaarde bovendien dat hĳ geen voordeel had ontvangen door het
gebruik van dit systeem omdat hĳ invoerrechten had
betaald op de bĳ de vervaardiging van het betrokken
product verbruikte grondstoffen, hĳ het betrokken
product had uitgevoerd en het bedrag van de terugbetaalde rechten lager was dan het bedrag dat hĳ zou
hebben ontvangen indien het individuele systeem was
gebruikt. De Koreaanse overheid voerde bovendien aan
dat de exporterende producent in Korea die gebruik had
gemaakt van de regeling voor de terugbetaling van een
vast bedrag aan rechten met het nodige bewĳsmateriaal
had aangetoond dat het bedrag aan terugbetaalde invoerrechten veel lager was dan dat van de rechten die
werden geheven op de ingevoerde inputs die in het
onderzoektĳdvak bĳ de vervaardiging van het exportproduct werden verbruikt.

(64)

Er wordt van uitgegaan dat, om de hierboven uiteengezette redenen, betalingen in het kader van de regeling
voor de terugbetaling van een vast bedrag schenkingen
zĳn op basis van een exportprestatie, die derhalve specifiek zĳn en aanleiding kunnen geven tot compenserende
maatregelen krachtens artikel 3, lid 4, onder a), van de
basisverordening. Voorts is het niet relevant of de
toepassing van een legitieme teruggaveregeling meer
voordeel zou hebben opgeleverd voor de exporterende
producent aangezien deze heeft geopteerd voor de voordelen die voortvloeien uit een regeling die wordt
beschouwd als een subsidie waartegen compenserende
maatregelen kunnen worden ingesteld. Deze verzoeken
worden derhalve niet ingewilligd.

3. Belastingprogramma's

a) Beperking tot de industriële sector is niet specifiek
(65)

De Commissie kwam in haar voorlopige vaststellingen
tot de conclusie dat bepaalde artikelen van de Tax
Exemption and Reduction Control Law (TERCL) aanleiding konden geven tot compenserende maatregelen
omdat deze artikelen, die beperkt waren tot bepaalde
ondernemingen, onder meer in de industriële sector,
specifiek waren in de zin van artikel 3, lid 2, onder a),
van de basisverordening. Deze artikelen zĳn:
— artikel 7 (bĳzondere vermindering en vrĳstelling van
belastingen voor industriële ondernemingen in het
midden- en kleinbedrĳf, enz.);
— artikel 8 (reserve voor technologische ontwikkeling);
— artikel 9 (belastingvermindering voor uitgaven in
verband met technologische ontwikkeling en opleiding van personeel);
— artikel 25 (belastingvermindering voor investeringen
ter verbetering van de productiviteit);
— artikel 27 (tĳdelĳke belastingvermindering voor
investeringen).
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De Koreaanse overheid voerde aan dat, aangezien de
bepalingen van deze artikelen in de praktĳk van toepassing zĳn op een groot aantal ondernemingen in de
meest uiteenlopende sectoren, zĳ niet specifiek zĳn in de
zin van het artikel 2, lid 1, onder a), b) en c), van de
OSCM en, zodoende, niet onderworpen aan compenserende maatregelen (deze alinea's van de OSCM zĳn overgenomen in het artikel 3, lid 2, onder a), b) en c), van de
basisverordening). De Koreaanse overheid vestigde in het
bĳzonder de aandacht op het feit dat het begrip „industriële onderneming” zeer ruim is en in de praktĳk tienduizenden ondernemingen uit diverse subcategorieën
omvat.

Onder een specifieke subsidie wordt verstaan een
subsidie die de toewĳzing van middelen in een economisch systeem verstoort door bepaalde ondernemingen
te bevoordelen ten opzichte van andere en die aanleiding
kan geven tot compenserende maatregelen indien zĳ
schade veroorzaakt. Wanneer de subsidies in een economisch systeem worden toegekend op grond van nietneutrale criteria, wordt aangenomen dat de toewĳzing
van middelen verstoord is. Dit beginsel ligt ten grondslag
aan artikel 2, lid l, onder a), van de OSCM en artikel 3,
lid 2, onder a), van de basisverordening waarin is
bepaald dat een subsidie specifiek is wanneer de subsidieverlenende autoriteit of de wetgeving op grond
waarvan deze autoriteit handelt, de mogelĳkheid om
subsidie te verkrĳgen uitdrukkelĳk tot bepaalde ondernemingen beperkt. In dit geval wordt ervan uitgegaan dat,
hoewel het begrip „industriële onderneming” wellicht
zeer ruim gedefinieerd is, de bepalingen van de vorengenoemde artikelen van de TERCL erop gericht zĳn de
daaruit voortvloeiende voordelen tot bepaalde ondernemingen te beperken door de toewĳzing van subsidies
afhankelĳk te stellen van andere niet-neutrale criteria,
zoals investeringen in bepaalde soorten geavanceerde
producten of buitenlandse investeringen.

Volgens de Koreaanse overheid zĳn dergelĳke criteria
neutraal omdat alle ondernemingen in dezelfde mate in
aanmerking komen voor deze subsidies. Korea voert
bĳvoorbeeld aan dat een subsidie voor ondernemingen
die in het buitenland investeren niet specifiek is omdat
alle ondernemingen de mogelĳkheid hebben in het
buitenland te investeren. Volgens dit argument zou een
subsidie die beperkt is tot ondernemingen in de textielsector derhalve niet specifiek zĳn omdat alle ondernemingen de mogelĳkheid hebben in textielproducten te
diversifiëren. Het begrip „specifiek” in de OSCM heeft
enkel zin indien dit ook betrekking heeft op situaties
waarin overheden subsidies afhankelĳk stellen van voorwaarden waarvan zĳ vooraf weten dat het aantal ondernemingen dat daaraan voldoet zeer gering is. Dergelĳke
subsidies bevoordelen in werkelĳkheid bepaalde ondernemingen meer dan andere. Om deze reden zĳn de door
de Koreaanse overheid gehanteerde criteria voor de
aanwĳzing van begunstigden niet neutraal en, zoals
hierna uiteengezet, niet horizontaal wat de toepassing
betreft, hetgeen strĳdig is met artikel 3, lid 2, onder b),
van de basisverordening. Geconcludeerd werd derhalve
dat de krachtens deze artikelen van de TERCL verleende
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subsidies specifiek zĳn. Hierna volgt een overzicht van
de individuele regelingen.
b) Afwĳking van de procedurevoorschriften
(69)

De Koreaanse overheid voerde aan dat, aangezien de
indiener van de klacht in deze procedure geen opmerkingen heeft gemaakt ten aanzien van de belastingvoorschriften van bepaalde artikelen van de TERCL, deze niet
in de onderhavige procedure mogen worden betrokken.
De bedoelde artikelen zĳn:
— artikel 5 (bĳzondere belastingvermindering voor
ondernemingen in het MKB);
— artikel 7 (bĳzondere vermindering en vrĳstelling van
belastingen voor industriële ondernemingen in het
midden- en kleinbedrĳf, enz.);
— artikel 27 (tĳdelĳke belastingvermindering voor
investeringen).

(70)

Korea heeft in het bĳzonder opgemerkt dat:
i) in artikel 11 van de OSCM (artikel 10 van de basisverordening) de informatie is vermeld die in de
klacht moet worden opgenomen, zoals bewĳsmateriaal over het bestaan van subsidies en, zo mogelĳk,
het bedrag en de aard van de betrokken subsidies;
ii) in artikel 12, lid 1, van de OSCM (artikel 11 van de
basisverordening) is bepaald dat „belanghebbende
leden en alle andere belanghebbenden bĳ een onderzoek in verband met compenserende rechten in
kennis worden gesteld van de informatie die de autoriteiten wensen te ontvangen”;
iii) in punt 7 van bĳlage VI in de OSCM (artikel 26, lid
3, van de basisverordening) is bepaald dat „de
normale handelwĳze erin dient te bestaan de
betrokken ondernemingen vóór het bezoek in kennis
te stellen van de algemene aard van de te verifiëren
inlichtingen en van alle verdere informatie die dient
te worden verstrekt”.

(71)

Korea beweert dat deze bepalingen van de OSCM niet
zĳn nagekomen omdat bĳ de vaststelling ook rekening is
gehouden met programma's waartegen geen klacht is
ingediend en dat bovendien noch de Koreaanse overheid,
noch bepaalde medewerkende exporterende producenten gelegenheid was gegeven zich naar behoren te
verdedigen.

(72)

De Commissie is wat dit betreft van mening dat van de
indieners van een klacht niet kan worden verwacht dat
zĳ alle bĳzonderheden van bepaalde subsidieprogramma's in een derde land kennen. In het betrokken geval
heeft de indiener van de klacht een groot aantal opmerkingen naar voren gebracht over belastingsubsidies in
het kader van de TERCL. Het onderzoek bracht vervolgens nog andere belastingsubsidies aan het licht die
krachtens bepalingen van de TERCL waren verleend
doch die niet specifiek in de klacht waren genoemd,
hoewel zĳ vrĳwel hetzelfde effect sorteren als de in de
klacht genoemde regelingen. Gezien de aard van deze
subsidies en, in het bĳzonder, het feit dat zĳ in het
algemene kader van de TERCL worden verleend (waartegen
de
indiener
van
de
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misch van aard en horizontaal wat de toepassing betreft.
De bepalingen van dit artikel van de TERCL worden
geacht niet horizontaal te zĳn, aangezien ondernemingen in bepaalde sectoren van de industrie uiteraard
meer technologiegericht zĳn dan ondernemingen in
andere sectoren en dat de eerstgenoemde ondernemingen derhalve wellicht meer voordeel zullen hebben
bĳ deze bepaling. De Koreaanse overheid heeft door de
toepassing van deze bepaling een onevenredig groot
voordeel toegekend aan ondernemingen in bepaalde
takken van industrie.

klacht een aantal klachten wegens subsidiëring heeft
ingediend) wordt geconcludeerd dat de Commissie deze
subsidies kan onderzoeken en indien nodig compenserende maatregelen kan aanbevelen.
c) Artikel 8 van de TERCL (Reserve voor technologische
ontwikkeling)
(73)

(74)

(75)

Naast de opmerking betreffende het niet-specifieke
karakter van de bepalingen van het genoemde artikel
voerde de Koreaanse overheid aan dat dit betrekking
heeft op een subsidie voor onderzoek en ontwikkeling (0
& 0) in de zin van artikel 8, lid 2, onder a), van de
OSCM waartegen geen maatregelen kunnen worden
genomen (deze alinea van de OSCM is overgenomen in
artikel 4, lid 2, van de basisverordening).
Opgemerkt zĳ dat wanneer voor 0 & 0 die aan de voorwaarden van artikel 8, lid 2, onder a), van de OSCM
voldoen, overeenkomstig artikel 8, lid 3, van deze overeenkomst aan de WTO worden bekendgemaakt, tegen
dergelĳke subsidies zelfs geen onderzoek kan worden
geopend. Wat artikel 8 van de TERCL betreft, zĳ opgemerkt dat Korea heeft nagelaten deze bepaling aan de
WTO te melden zoals artikel 8, lid 3, van de OSCM
voorschrĳft. De Commissie was derhalve gemachtigd een
onderzoek in te stellen naar deze bepaling van de
TERCL. De Koreaanse overheid is gehouden haar bewering dat deze bepaling niet in aanmerking komt voor
compenserende maatregelen met bewĳsmateriaal te
staven. Zĳ werd aan het begin van het onderzoek door
de Commissie in staat gesteld dit bewĳs te leveren doch
heeft dit niet gedaan. Dientengevolge kunnen ten
aanzien van de uit dit artikel voortvloeiende voordelen
compenserende maatregelen worden genomen.
Wat de bewering van de Koreaanse overheid betreft dat
de betrokken subsidies niet specifiek zĳn, zĳ opgemerkt
dat deze regelingen niet neutraal zĳn omdat zĳ een
onderscheid maken tussen normale en technologieintensieve
ondernemingen.
De
laatstgenoemde
ontvangen meer voordelen. Dit onderscheid toont aan
dat de critertia niet neutraal zĳn en ertoe leiden dat
voordelen worden toegekend aan talrĳke ondernemingen waarvoor deze technologische ontwikkeling niet
noodzakelĳk is. Om deze redenen en die welke in de
overwegingen 67 tot en met 70 zĳn vermeld, is de
Commissie van mening dat artikel 8 van de TERCL
specifiek is en zodoende aanleiding geeft tot compenserende maatregelen.

(77)

Naast de algemene bewering dat de bepalingen van dit
artikel niet specifiek zĳn, voerde de Koreaanse overheid
aan dat het criterium van de technologische ontwikkeling en de opleiding van personeel objectief en neutraal
is als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder b), van de OSCM.
De Commissie is van mening dat dit criterium niet
neutraal is in de zin van dit artikel van de OSCM en van
artikel 3, lid 2, onder b), van de basisverordening. Het
laatstgenoemde artikel schrĳft voor dat objectieve
criteria of voorwaarden neutraal moeten zĳn, econo-

De betrokken regeling wordt als specifiek beschouwd
omdat zĳ beperkt is tot bepaalde ondernemingen (zie de
overwegingen 67 tot en met 70). Zĳ geeft derhalve
aanleiding tot compenserende maatregelen. Deze regeling is bovendien specifiek in de zin van artikel 3, lid 2,
onder b), van de basisverordening en geeft ook uit dien
hoofde aanleiding tot compenserende maatregelen.
e) Artikel 23 van de TERCL (Reserve voor verliezen op
buitenlandse investeringen)

(78)

Korea merkte op dat de bepalingen van dit artikel sedert
1 januari 1998 niet meer van toepassing zĳn. Het land
voerde bovendien aan dat de bepalingen van dit artikel
van toepassing zĳn op een groot aantal uiteenlopende
takken van industrie en dat het criterium van de buitenlandse investeringen objectief en neutraal is in de zin
van artikel 2, lid 1, onder b), van de OSCM.

(79)

Krachtens deze bepaling worden reserves aangelegd die
na een uitstel van twee jaar in gelĳke hoeveelheden over
een periode van drie jaar opnieuw aan de belastbare
inkomsten worden toegevoegd. Dit betekent dat voor de
belastingen waarvoor uitstel van betaling werd verleend
gedurende het laatste jaar dat de regeling van toepassing
was (boekjaar 1997) de voordelen ook nog in het onderzoektĳdvak golden (1 april 1997 tot 31 maart 1998) en
dat de begunstigde ondernemingen nog een aantal jaren
daarna het voordeel ervan zullen genieten.

(80)

Ten aanzien van de bewering van Korea dat de bepalingen van dit artikel van toepassing zĳn op een groot
aantal ondernemingen in de meest uiteenlopende takken
van industrie zĳ opgemerkt dat de Commissie in haar
voorlopige bevindingen had geconstateerd dat dit artikel
enkel van toepassing was op Koreaanse ondernemingen
die in het buitenland investeren. Er werd geen nieuwe
informatie verschaft waaruit het tegendeel zou blĳken. In
antwoord op het argument van de Koreaanse overheid
dat deze bepaling niet specifiek is voor de industriële
sector (zie de overwegingen 67 tot en met 70) wordt
opgemerkt dat de bepalingen van artikel 23 van de
TERCL het voordeel van deze regeling enkel toekennen
aan bepaalde ondernemingen. Deze bepaling is derhalve
specifiek in de zin van artikel 3, lid 2, onder a), van de
basisverordening en komt zodoende in aanmerking voor
compenserende maatregelen.

(81)

De Koreaanse overheid voerde bovendien aan dat het
criterium van de buitenlandse investeringen objectief en
neutraal is in de zin van artikel 2, lid 1, onder b), van de
OSCM. Dit criterium wordt niet neutraal geacht in de
zin van dat artikel van de OSCM, noch in die van artikel

d) Artikel 9 van de TERCL (Belastingvermindering voor
uitgaven in verband met technologische ontwikkeling en
opleiding van personeel)
(76)
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3, lid 2, onder b), van de basisverordening. Dit laatste
artikel schrĳft voor dat objectieve criteria of voorwaarden neutraal moeten zĳn, economisch van aard en
horizontaal wat de toepassing betreft. De bepalingen van
dit artikel van de TERCL worden als niet-objectief
beschouwd aangezien op voorhand bekend is dat ondernemingen die niet in het buitenland investeren, niet in
aanmerking komen voor deze regeling. Dit criterium is
derhalve niet neutraal, noch horizontaal wat de toepassing betreft. De Koreaanse overheid kent door middel
van deze bepaling van de TERCL een voordeel toe aan
een beperkt aantal ondernemingen die in het buitenland
investeren.
(82)

vooraf bekend dat bepaalde ondernemingen meer kans
maken dan andere om voor deze belastingvoordelen
voor productiviteitsverbetering in aanmerking te komen,
enkel en alleen omdat zĳ tot een bepaalde sector
behoren. Het is derhalve onvermĳdelĳk dat sommige
sectoren meer profĳt zullen trekken van deze regeling
dan andere.
g) Artikel 27 van de TERCL (Tĳdelĳke belastingvermindering
voor investeringen)
(85)

De Koreaanse overheid voerde niet alleen aan dat de
bepalingen van dit artikel niet specifiek waren, maar dat
de bepaling inzake de preferentiële behandeling van
binnenlandse ten opzichte van ingevoerde goederen
einde 1996 werd ingetrokken. De Commissie kwam in
haar voorlopige bevindingen tot de conclusie dat de uit
dit artikel voortvloeiende voordelen aanleiding geven tot
compenserende maatregelen omdat ondernemingen
voor einde 1996 konden opteren voor de verschillende
tarieven voor ingevoerde (3 % vermindering) en in het
binnenland vervaardigde (10 % vermindering) machines
voor investeringsprojecten die vóór de genoemde datum
waren begonnen. De voordelen van deze regeling golden
derhalve nog steeds in het onderzoektĳdvak.

(86)

Deze regeling wordt als specifiek beschouwd omdat zĳ
beperkt is tot bepaalde ondernemingen (zie de overwegingen 67 tot en met 70) en, zodoende, aanleiding geeft
tot compenserende maatregelen. Wat de verschillende
tarieven betreft die voor einde 1996 van toepassing
waren, is de regeling specifiek in de zin van artikel 3, lid
4, onder b), van de basisverordening. Ten aanzien van de
algemene bewering in verband met het niet-specifieke
karakter wordt opgemerkt dat, zoals het geval is voor
artikel 25, deze regeling enkel ter beschikking staat van
ondernemingen die in productiviteitsverbeterende apparatuur investeren. Het is derhalve onvermĳdelĳk dat
bepaalde ondernemingen meer profĳt zullen trekken van
deze bepaling dan andere.

Er wordt van uitgegaan dat deze bepaling van de TERCL
specifiek is in de zin van artikel 3, lid 2, onder b), van de
basisverordening en dat zĳ derhalve aanleiding geeft tot
compenserende maatregelen.
f) Artikel 25 van de TERCL (Belastingvermindering voor
investeringen ter verbetering van de productiviteit)

(83)

(84)

De Koreaanse overheid beweerde niet alleen dat dit
artikel niet specifiek is maar dat de daarin opgenomen
bepaling die in de preferentiële behandeling van in het
binnenland vervaardigde goederen ten opzichte van
ingevoerde goederen voorzag einde 1996, met andere
woorden voor de onderzoeksperiode, werd geschrapt.
De Commissie heeft in haar voorlopige bevindingen
inderdaad opgemerkt dat de bepaling van dit artikel die
in verschillende tarieven voor ingevoerde (3 % vermindering) en in het binnenland vervaardigde goederen (10 %
belastingvermindering) voorzag, einde 1996 werd ingetrokken. Zĳ vestigde evenwel de aandacht op het feit dat
ondernemingen die voor einde 1996 met investeringsprojecten zĳn begonnen die na deze datum werden
voortgezet, kunnen opteren voor de tarieven die vóór
deze datum van toepassing waren. De voordelen van
deze bepaling golden derhalve nog steeds in het onderzoektĳdvak.
Wat de verschillende tarieven betreft die tot voor einde
1996 voor ingevoerde en in het binnenland vervaardigde
goederen golden, werd reeds vastgesteld dat deze regeling specifiek is in de zin van artikel 3, lid 4, onder b),
van de basisverordening. Ten aanzien van de algemene
bewering dat deze bepaling niet specifiek is, wordt opgemerkt dat dit wel degelĳk het geval is aangezien zĳ enkel
van toepassing is op een beperkt aantal ondernemingen
(zie de overwegingen 67 tot en met 70) en, zodoende,
aanleiding geeft tot compenserende maatregelen. Het is
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4. Omvang van de subsidies waartegen maatregelen
kunnen worden genomen
(87)

Op basis van de definitieve bevindingen met betrekking
tot de diverse bovenomschreven regelingen is het bedrag
van de subsidies waartegen compenserende maatregelen
kunnen worden genomen voor elk van de onderzochte
exporterende producenten als volgt vastgesteld:

Leningen
(uitvoer)

Leningen
(andere)

Belastingen
(uitvoer)

Belastingen
(andere)

Terugbetaling
van rechten

Totale
subsidie

Korea Welding

0,47

0,06

0,34

0,08

0

0,95

Shine Metal Products

1,63

0

0

0

1,09

2,72

Dae Sung Rope Mfg.
Co., Ltd

0,09

0,15

0,06

0,55

0

0,85

Korea Sangsa Co. Ltd/
Myung Jin Co., Ltd

0,17

0

0,15

0,25

0

0,57

Kowel Special Steel
Wire Co.

0,88

0

0

0,03

0

0,91

SeAH Metal Products
Co., Ltd

2,31

0,18

0,02

0

0

2,51
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De gewogen gemiddelde subsidiemarge voor het gehele
land en voor alle onderzochte exporterende producenten
die de totale uitvoer naar de Gemeenschap uit Korea
vertegenwoordigen, uitgedrukt als een percentage van de
cif prĳs franco grens Gemeenschap is minimaal, met
andere woorden minder dan 1 %. De subsidiemarge voor
Korea is derhalve te verwaarlozen in de zin van artikel
14, lid 3, van de basisverordening.

wĳze van de instellingen van de Gemeenschap gebruik
gemaakt van informatie waarover de Commissie
beschikte en, in het bĳzonder, van onafhankelĳke statistische bronnen. Geen enkele belanghebbende heeft informatie verschaft waaruit zou blĳken dat de door de
instellingen van de Gemeenschap gevolgde werkwĳze in
dit geval onredelĳk en ongerechtvaardigd was.
(94)

E. SCHADE

1. Voorafgaande opmerking
(89)

Krachtens de bovenstaande bevindingen ten aanzien van
Korea, volgens welke de voor het gehele land geldende
subsidiemarge minimaal is, wordt de invoer van fĳn
roestvrĳ staaldraad van oorsprong uit Korea niet langer
als gesubsidieerde invoer beschouwd. In tegenstelling tot
de bevindingen van de voorlopige verordening wordt
voor de hiernavolgende vaststelling van de schade
derhalve uitsluitend rekening gehouden met de invoer
uit India.

Bĳ gebrek aan nieuw bewĳsmateriaal of van verdere met
bewĳsmateriaal gestaafde argumenten van de betrokken
partĳen, worden de in de overwegingen 206 en 207 van
de voorlopige verordening vermelde feiten en bevindingen bevestigd, namelĳk dat de producenten in de
Gemeenschap die de klacht hebben ingediend en die
meer dan 75 % van de totale communautaire productie
van fĳn roestvrĳ staaldraad vertegenwoordigden, de
bedrĳfstak van de Gemeenschap vormen, overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de basisverordening.

(95)

De invoer uit India is als volgt geëvalueerd: 52 ton in
1994, 117 ton in 1995, 189 ton in 1996, 445 ton in
1997 en 717 ton in het onderzoektĳdvak. Deze invoer
is in de betrokken periode derhalve gestaag en
aanzienlĳk toegenomen, namelĳk met ongeveer
1 250 %.

(96)

Het marktaandeel van de invoer uit India is voortdurend
toegenomen, namelĳk van 0,3 % in 1994 tot 0,6 % in
1995, 1,1 % in 1996, 2,2 % in 1997 en 3,3 % in het
onderzoektĳdvak.
6. Pr¶zen van de gesubsidieerde producten
a) Prĳsontwikkeling

(97)

3. Mededinging
(91)

In hun commentaar naar aanleiding van de bekendmaking herhaalden de exporterende producenten in India
de bewering dat alle door de bedrĳfstak van de Gemeenschap in het kader van de huidige procedure meegedeelde cĳfers artificieel verhoogd zĳn door de uniforme
toepassing van het systeem van de legeringtoeslag en dat
een correcte analyse van de schade in het kader van de
antisubsidieprocedure hierdoor niet mogelĳk is. Aangezien evenwel geen enkele belanghebbende nieuwe argumenten naar voren heeft gebracht en gezien het definitieve besluit tot afwĳzing van de klacht in de zaak nr.
IV/E-I/36.930 betreffende roestvrĳ stalen staven, worden
de bevindingen in de overwegingen 208 tot en met 215
van de voorlopige verordening bevestigd.
4. Verbruik in de Gemeenschap

(92)

Na de bekendmaking voerde een aantal belanghebbenden aan dat de werkwĳze die werd gevolgd om het
verbruik in de Gemeenschap vast te stellen, in het
bĳzonder wat de verkoop van de niet-medewerkende
producenten in de Gemeenschap en de invoer uit derde
landen betreft, niet correct was.

(93)

Er wordt wat dit betreft aan herinnerd dat gedetailleerde
en gecontroleerde gegevens enkel beschikbaar zĳn voor
de bedrĳfstak van de Gemeenschap en de medewerkende
exporterende producenten in het betrokken land.
Derhalve werd overeenkomstig de gebruikelĳke handel-

De bevindingen in de overwegingen 216 en 217 van de
voorlopige verordening worden derhalve bevestigd.
5. Omvang van de invoer en marktaandeel van de
gesubsidieerde invoer

2. Bedr¶fstak van de Gemeenschap
(90)

L 189/37

De gemiddelde verkoopprĳzen per kilogram van de uit
India ingevoerde producten zĳn toegenomen van 2,57
ECU in 1994 tot 3,52 ECU in 1995. Zĳ liepen in de
periode 1995 tot 1997 echter gestaag terug (van 3,52
ECU in 1996 tot 3,04 ECU in 1997). Na 1997 stegen zĳ
in het onderzoektĳdvak opnieuw een weinig tot 3,12
ECU.
b) Prĳsonderbieding

(98)

Een aantal belanghebbenden betwistte de door de
Commissie in het kader van de voorlopige verordening
gebruikte methode voor het berekenen van de prĳsonderbiedingsmarges. Zĳ waren van mening dat deze
marges te hoog waren omdat de negatieve bedragen
waarmee de prĳzen van de exporterende producenten
die van de bedrĳfstak van de Gemeenschap onderboden,
niet door positieve bedragen werden gecompenseerd.

(99)

Opgemerkt zĳ dat volgens de in de overwegingen 225
en 226 van de voorlopige verordening omschreven
methode voor de berekening van de marges van prĳsonderbieding de gewogen gemiddelde nettoverkoopprĳzen
van de met subsidies ingevoerde producten model per
model werden vergeleken met de gemiddelde nettoverkoopprĳs per model van de bedrĳfstak van de Gemeenschap op de markt van de Gemeenschap. Deze werkwĳze maakte het derhalve mogelĳk per transactie rekening te houden met het bedrag waarmee de prĳs van de
exporterende producenten van een bepaald model de
prĳs van de bedrĳfstak van de Gemeenschap overschreed.
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(100) De conclusies ten aanzien van de algemene methodo-

logie zoals deze in de overwegingen 225 en 226 van de
voorlopige verordening zĳn uiteengezet, worden
derhalve bevestigd.

(101) Aangezien geen andere opmerkingen werden gemaakt,

worden de werkelĳke marges van prĳsonderbieding voor
de uit India ingevoerde producten als bedoeld in overweging 227 van de voorlopige verordening bevestigd.
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F. OORZAKELöK VERBAND
(106) De diensten van de Commissie hebben overeenkomstig

artikel 8, lid 6 en lid 7, van de basisverordening onderzocht of de invoer uit India aanmerkelĳke schade heeft
veroorzaakt. Bĳ dit onderzoek werd ook aandacht
besteed aan bekende elementen, andere dan de gesubsidieerde invoer, die terzelfder tĳd schade kunnen hebben
toegebracht aan de bedrĳfstak van de Gemeenschap.
Doel van dit onderzoek was ervoor te zorgen dat de
mogelĳke schade die deze elementen hebben veroorzaakt niet aan de gesubsidieerde invoer wordt toegeschreven.

7. Situatie van de bedr¶fstak van de Gemeenschap
a) Gevolgen van de gesubsidieerde invoer
(102) Aangezien geen enkele belanghebbende opmerkingen

heeft gemaakt ten aanzien van de voorlopige bevindingen betreffende de economische indicatoren in
verband met de situatie van de communautaire bedrĳfstak, worden de bevindingen van de overwegingen
228 tot en met 238 van de voorlopige verordening
bevestigd.

(103) Sommige belanghebbenden waren van oordeel dat de

economische indicatoren van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap niet tot de conclusie hadden mogen leiden
dat deze bedrĳfstak aanmerkelĳke schade had geleden.
Zĳ merkten op dat de situatie van de communautaire
bedrĳfstak tekenen van verbetering vertoonde wat de
productie, de omvang van de verkoop en de werkgelegenheid betreft en uit het oogpunt van de investeringen
stabiel was. De dalende winstmarges zouden het gevolg
zĳn van het besluit van de bedrĳfstak van de Gemeenschap zich te concentreren op producten met hogere
productiekosten.

(104) Er wordt op gewezen dat de conclusie ten aanzien van

de aanmerkelĳke schade voor de bedrĳfstak van de
Gemeenschap, zoals deze in de overwegingen 236, 237
en 238 van de voorlopige verordening is uiteengezet,
gebaseerd was op het feit dat deze bedrĳfstak, geconfronteerd met de gesubsidieerde invoer, de groei van de
markt niet kon volgen, tussen 1994 en het onderzoektĳdvak gestaag marktaandeel verloor en zĳn omzet en
prĳzen enkel op het vroegere niveau kon handhaven ten
koste van zĳn winstgevendheid, die uiteindelĳk negatief
werd. De omzet van de communautaire bedrĳfstak nam
in de periode tussen 1994 en het onderzoektĳdvak
namelĳk met slechts 5 % toe, terwĳl de markt van de
Gemeenschap voor het betrokken product in deze
periode met 27 % groeide. De geringe toename van de
productie en de stabiele omzet en prĳzen zĳn bovendien
enkel een gevolg van het feit dat de bedrĳfstak van de
Gemeenschap geprobeerd heeft zĳn positie op de markt
van de Gemeenschap te handhaven. De dalende winstmarges kunnen derhalve niet uitsluitend worden toegeschreven aan het feit dat de bedrĳfstak van de Gemeenschap was begonnen met de productie van bepaalde
modellen waarvoor de concurrentie van de gesubsidieerde invoer minder sterk was.

(105) De Commissie concludeert uit het bovenstaande dat de

bedrĳfstak van de Gemeenschap aanmerkelĳke schade
lĳdt, zoals in de overwegingen 236, 237 en 238 van de
voorlopige verordening is uiteengezet.

(107) De sterke toename van de omzet (ongeveer 1 250 %) en

het marktaandeel van de met subsidies ingevoerde
producten (van 0,3 % tot 3,3 %) in de periode van 1994
tot het onderzoektĳdvak, evenals de aanzienlĳke prĳsonderbieding (gewogen gemiddelde van 26 % voor India)
die werd vastgesteld, vielen samen met de verslechtering
van de situatie van de communautaire bedrĳfstak, die tot
uiting kwam in een teruglopend marktaandeel, dalende
prĳzen en een verslechterende winstgevendheid.

(108) De markt voor fĳn RSD in de Gemeenschap is tussen

1994 en het einde van het onderzoektĳdvak met 27 %
gegroeid. Niettemin nam de omzet van de bedrĳfstak
van de Gemeenschap die deze ontwikkeling slechts in
geringe mate heeft gevolgd, met niet meer dan 5 % toe.
De gesubsidieerde invoer uit India groeide in deze
periode daarentegen zowel in omvang als in marktaandeel. Dit viel samen met de neerwaartse tendens voor de
bedrĳfstak van de Gemeenschap, die vanaf 1996 marktaandeel verloor, zĳn investeringen diende te beperken en
zĳn prĳzen diende te verlagen, hetgeen in 1997 tot
financieel verlies leidde.

(109) Geconfronteerd met de laaggeprĳsde invoer uit India in

1996 trachtte de meerderheid van de communautaire
producenten haar verkoopprĳzen te handhaven, terwĳl
enige andere producenten hun prĳzen verlaagden. Beide
strategieën hadden negatieve gevolgen voor de winstgevendheid, hetzĳ rechtstreeks (lagere prĳzen), hetzĳ
onrechtstreeks (hogere prĳzen met als gevolg een lagere
omzet en hogere productiekosten per ton). Vanaf 1996
hebben alle producenten in de Gemeenschap hun
verkoopprĳzen aanmerkelĳk verlaagd, hetgeen nog meer
negatieve gevolgen had voor de winstgevendheid,
hoewel de betrokken ondernemingen hun inspanningen
vooral hebben gericht op nichemarkten om te voorkomen dat zĳ nog harder zouden worden getroffen door
de invoer van de gesubsidieerde producten. Hieruit blĳkt
duidelĳk de prĳsgevoeligheid van de markt en de sterke
invloed van de prĳsonderbieding door de exporterende
producenten in India.
b) Invloed van andere factoren

(110) De diensten van de Commissie hebben overeenkomstig

het bepaalde in artikel 8, lid 7, van de basisverordening
onderzocht of andere factoren dan de gesubsidieerde
invoer uit India gevolgen hadden voor de situatie van de
communautaire bedrĳfstak, waarbĳ zĳ in het bĳzonder
aandacht besteedden aan de rol van andere niet-medewerkende communautaire producenten in het onderzoek
en aan de invoer uit andere derde landen.
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1. Andere producenten in de Gemeenschap
(111) Na de goedkeuring van de voorlopige verordening gaven sommige belanghebbenden uiting aan hun

twĳfel ten aanzien van de vraag of de door de bedrĳfstak van de Gemeenschap geleden schade door
de gesubsidieerde invoer werd veroorzaakt. In het bĳzonder werd aangevoerd dat de schade werd
veroorzaakt door andere factoren en met name door andere producenten in de Gemeenschap. Deze
belanghebbenden waren van oordeel dat, gezien de beperkte medewerking die door de producenten
in de Gemeenschap werd verleend, het oordeel over de gevolgen van de verkopen van niet-medewerkende communautaire producenten niet geheel betrouwbaar was.

(112) Er zĳ aan herinnerd dat enkel voor de bedrĳfstak van de Gemeenschap gedetailleerde en geverifieerde

gegevens beschikbaar zĳn. Gezien de intensieve medewerking van de bedrĳfstak van de Gemeenschap, die garandeert dat de bevindingen representatief zĳn, en de transparantie en de prĳsgevoeligheid van de markt voor roestvrĳ staaldraad in de Gemeenschap, is het niet onredelĳk te concluderen
dat andere producenten in de Gemeenschap dezelfde tendens hebben gevolgd als de bedrĳfstak van
de Gemeenschap, in het bĳzonder wat de prĳzen betreft. Voorts heeft geen enkele belanghebbende
enige informatie verstrekt waaruit zou blĳken dat de producenten die de klacht niet hadden
onderschreven, hun producten onder gunstigere omstandigheden op de markt hadden gebracht.
2. Invoer uit derde landen

(113) Het marktaandeel van de invoer uit derde landen is als volgt:

(Marktaandeel)

1994

1995

1996

1997

OT

Korea

7%

9%

16 %

20 %

20 %

Zwitserland

3%

3%

3%

3%

3%

Andere landen

2%

3%

3%

2%

3%

12 %

15 %

22 %

25 %

26 %

Totaal

Korea

worden de bevindingen van de overwegingen 244 en
245 van de voorlopige verordening bevestigd.

(114) Een onderzoek naar de invoer uit Korea leidde tot de

conclusie dat de gewogen gemiddelde subsidiemarge
voor het gehele land lager is dan „minimaal”. De invoer
uit Korea en het marktaandeel van dit land zĳn sterk
gestegen, zoals blĳkt uit de bovenstaande tabel. De
prĳzen van deze ingevoerde producten onderboden die
van de bedrĳfstak van de Gemeenschap, zoals in overweging 227 van de voorlopige verordening is uiteengezet.
Opgemerkt zĳ dat de marge van prĳsonderbieding die
voor de invoer uit Korea werd vastgesteld (gewogen
gemiddelde van 12 %) aanmerkelĳk lager is dan de
marge van prĳsonderbieding voor de invoer uit India
(gewogen gemiddelde van 26 %), als vermeld in overweging 227 van de voorlopige verordening.

Andere derde landen
(115) Uit de bovenstaande cĳfers werd de voorlopige conclusie

getrokken dat de invoer uit andere derde landen, in het
bĳzonder Zwitserland, geen invloed van betekenis heeft
gehad op de door de bedrĳfstak van de Gemeenschap
geleden schade, aangezien deze invoer tussen 1994 en
het onderzoektĳdvak zowel in omvang als in marktaandeel stabiel is gebleven, terwĳl de invoer uit het
betrokken land in deze periode gestaag is toegenomen.
Bovendien werd geen enkele aanwĳzing gevonden dat de
verkoopprĳzen van de communautaire bedrĳfstak
werden onderboden. Aangezien geen enkele belanghebbende nieuwe argumenten naar voren heeft gebracht,

(116) Uit het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de invoer

uit derde landen, in het bĳzonder Korea, tot de door de
bedrĳfstak van de Gemeenschap geleden schade heeft
bĳgedragen. Gezien het marktaandeel van de invoer uit
India (dat in het onderzoektĳdvak meer dan 11 % van de
totale invoer in de Gemeenschap vertegenwoordigde) en
de aanmerkelĳke prĳsonderbieding die werd vastgesteld,
wordt geconcludeerd dat de invoer uit het eerstgenoemde land op zich niet voldoende was om het oorzakelĳk verband tussen de gesubsidieerde invoer uit India
en de door de bedrĳfstak van de Gemeenschap geleden
schade te verbreken.

3. Andere
(117) Geen enkele andere belanghebbende heeft nieuwe argu-

menten aangevoerd die een antwoord hadden kunnen
geven op de vraag of nog andere factoren mogelĳkerwĳze schade hebben toegebracht aan de bedrĳfstak van
de Gemeenschap, bĳvoorbeeld een inkrimping van de
vraag of een wĳziging van de consumptiepatronen, technologische ontwikkelingen of wĳzigingen van de exportprestaties en de productiviteit van de communautaire
bedrĳfstak. De bevindingen in de overwegingen 246 tot
en met 249 van de voorlopige verordening worden
derhalve bevestigd.
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c) Conclusie ten aanzien van het oorzakel¶k
verband
(118) Andere factoren dan de gesubsidieerde invoer uit India,

die weliswaar tot de door de bedrĳfstak van de Gemeenschap geleden schade hebben bĳgedragen, waren
derhalve niet van die aard dat zĳ afbreuk deden aan het
oorzakelĳk verband tussen de gesubsidieerde invoer uit
India en de daaruit voortvloeiende aanmerkelĳke schade
voor de bedrĳfstak van de Gemeenschap.

(119) Uit het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de gesub-

sidieerde invoer uit India op zich aanmerkelĳke schade
heeft toegebracht aan de bedrĳfstak van de Gemeenschap.
G. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

(120) Na de goedkeuring van de voorlopige verordening

werden door de gebruikers van het product opmerkingen gemaakt ten aanzien van de mogelĳke gevolgen
van de opgelegde rechten.

(121) Wat de bedrĳfstak van de Gemeenschap en de andere

communautaire producenten betreft, zĳ opgemerkt dat,
bĳ gebrek aan verdere opmerkingen met betrekking tot
het effect van de rechten op hun situatie, de conclusie
wordt bevestigd dat deze maatregelen de bedrĳfstak van
de Gemeenschap in staat zullen stellen opnieuw een
aanvaardbare winstmarge te realiseren, zĳn activiteiten
in de Gemeenschap in stand te houden, deze verder tot
ontwikkeling te brengen en, zodoende, zowel de werkgelegenheid als de investeringen veilig te stellen.

(122) Bĳ gebrek aan andere opmerkingen van niet-verbonden

importeurs en leveranciers, worden de bevindingen van
de overwegingen 256 tot en met 261 van de voorlopige
verordening bevestigd.
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2. INDIA

(127) Op basis van de bovenstaande conclusies met betrekking

tot de subsidiëring, de schade, het oorzakelĳk verband
en het belang van de Gemeenschap werd nagegaan
welke vorm en omvang de definitieve compenserende
maatregelen zouden moeten hebben om het handelsverstorende effect van de schadeveroorzakende subsidies
weg te nemen en op de markt voor fĳn RSD in de
Gemeenschap eerlĳke mededingingsvoorwaarden te
herstellen.

(128) Zodoende werd, zoals uiteengezet in overweging 271

van de voorlopige verordening, berekend welk niveau de
niet-schadeveroorzakende prĳzen zouden moeten
hebben om de bedrĳfstak van de Gemeenschap in staat
te stellen kostendekkend te produceren en een redelĳke
winstmarge te realiseren.

(129) Door vergelĳking van de niet-schadeveroorzakende

prĳzen met de exportprĳs van de producenten werden
schademarges vastgesteld die in alle gevallen hoger
waren dan de subsidies die voor de medewerkende
exporterende producenten werden vastgesteld (van ongeveer 20 % tot meer dan 70 %).

(130) Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 1, van de

basisverordening dient het recht overeen te stemmen
met de omvang van de subsidie, tenzĳ de schademarge
lager is. Dit leverde voor de medewerkende exporterende
producenten in India de volgende percentages op:
Onderneming

(123) Bepaalde ondernemingen voerden aan dat de maatre-

gelen rechtstreekse consequenties zouden hebben voor
de economische situatie van de gebruikers omdat de
prĳzen van de grondstoffen hierdoor zouden stĳgen. Zĳ
verklaarden echter eveneens dat deze gebruikers zich
ook in andere landen dan het betrokken land konden
bevoorraden. Gezien het in het algemeen lage niveau
van de rechten zullen de gevolgen van eventuele prĳsverhogingen bovendien beperkt zĳn.

(124) Andere gebruikers verklaarden enkel producten van de

bedrĳfstak van de Gemeenschap te verwerken, gezien de
kwaliteit en de betrouwbaarheid daarvan, en waren
derhalve van mening dat de maatregelen geen gevolgen
zullen hebben voor hun situatie.

(125) De bevindingen van de overwegingen 251 tot en met

Drawmet Wires Pvt Ltd, Mumbai

Voorgesteld
compenserend recht
%

8,8

Indore Wire Ltd, Indore

19,3

Isibars/Isinox Ltd, Mumbai

10,1

Kei Industries Ltd, Delhi

0

Macro Bars and Wires Pvt Ltd, Mumbai

25,4

Mukand Ltd, Mumbai

13,2

Raajratna Metal Industries Ltd, Mumbai

42,9

Venus Wire, Indore

35,4

268 van de voorlopige verordening worden derhalve
bevestigd in die zin dat er geen dwingende redenen zĳn
om geen compenserende maatregelen te nemen.
H. DEFINITIEVE MAATREGELEN

1. KOREA
(126) Gezien de bovenvermelde constatering dat de gewogen

gemiddelde subsidiemarge voor de invoer uit Korea voor
het gehele land minimaal is, dient deze procedure te
worden beëindigd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 14, lid 3, van de basisverordening.

(131) Het werd dienstig geacht, om te voorkomen dat het

niet-verlenen van medewerking zou worden beloond,
het recht voor de niet-medewerkende ondernemingen
vast te stellen op het hoogste niveau dat per individueel
subsidiëringsprogramma voor de medewerkende ondernemingen werd vastgesteld. Het recht voor de nietmedewerkende ondernemingen in India bedraagt dientengevolge 44,4 %.
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waarvoor zekerheid is gesteld door middel van de bĳ
Verordening (EG) nr. 619/1999 opgelegde voorlopige
compenserende rechten op de invoer uit India definitief
in te vorderen ten bedrage van de definitief opgelegde
rechten, tenzĳ de voorlopige rechten lager zĳn, in welk
geval deze laatste dienen te prevaleren.

(132) De afzonderlĳke antisubsidierechten die in onderhavige

verordening werden opgegeven, werden vastgesteld op
basis van de bevindingen van onderhavige antisubsidierechten. Zĳ zĳn dus een weerspiegeling van de situatie
die in het kader van dat onderzoek werd vastgesteld.
Deze antisubsidierechten zĳn dus uitsluitend van toepassing op de invoer van producten uit de betrokken
landen die vervaardigd werden door de vermelde specifieke juridische entiteiten. Op de invoer van producten
die vervaardigd werden door andere ondernemingen die
niet specifiek zĳn vermeld in het dispositief van deze
verordening, met inbegrip van verbonden ondernemingen, kunnen deze percentages niet worden toegepast
en op deze ondernemingen wordt het residuele recht
toegepast.

(133) Ieder verzoek om toepassing van één van deze afzonder-

lĳke antisubsidierechten (bĳvoorbeeld na een wĳziging
van de naam van een entiteit) dient de Commissie onverwĳld te worden toegestuurd vergezeld van alle relevante
gegevens, met name gegevens over wĳzigingen in de
activiteiten van het bedrĳf die betrekking hebben op de
productie en de binnenlandse en buitenlandse verkoop
en die het gevolg zĳn van deze naamswĳziging.

J. INVORDERING VAN HET VOORLOPIGE RECHT
(134) Gezien de omvang van de subsidies voor de exporte-

rende producenten in India waartegen compenserende
maatregelen kunnen worden genomen en de ernst van
de schade die de bedrĳfstak van de Gemeenschap heeft
geleden, wordt het noodzakelĳk geacht de bedragen
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(135) De bedragen waarvoor zekerheid is gesteld door middel

van het voorlopige compenserende recht op de invoer
uit Korea, dienen te worden vrĳgegeven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Er wordt een definitief compenserend recht ingesteld op
de invoer van roestvrĳ staaldraad met een diameter van minder
dan 1 mm, bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel,
met uitzondering van draad bevattende 28 of meer doch niet
meer dan 31 gewichtspercenten nikkel en 20 % of meer doch
niet meer dan 22 gewichtspercenten chroom, vallende onder
GN-code ex 7223 00 19 (Taric-code 7223 00 19*10), van
oorsprong uit India.
2.
Deze rechten, die van toepassing zĳn op de nettoprĳs
francogrens Gemeenschap, vóór inklaring, zĳn als volgt:

Producent

Drawmet Wires Pvt Ltd, B-482, Industrial Area, Bhiwadi, India

Recht
(%)

Aanvullende
Taric-code

8,5

A001

Indore Wire Company Ltd, Near Fort, Indore 452 006 (MP), India

19,3

A004

Isinox Steels Ltd, Indiasteel Complex, Railway Gate No 4, Antop Hill, Wadala,
Mumbai 400 037, India

10,1

A002

Mukand Ltd, L.B.S. Marg, Kurla, Mumbai 400 070, India

13,2

A003

Raajratna Metal Industries Ltd, 909, Sakar - III, Nr Income Tax, Ahmedabad
380 014, Gujarat, India

42,9

A005

Venus Wire Industries Ltd, Block No 19, Raghuvanshi Mill Compound, Senapati
Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, India

35,4

A006

Macro Bars and Wires Pvt. Ltd, 702 Bombay Market Building Taredo Road,
Mumbai 400 032, India

25,4

A008

Kei Industries Ltd, D-90, Okhla Industrial Area Phase-1, New Delhi, India
All andere Indiase ondernemingen

3.

0

A020

44,4

A999

Tenzĳ anders bepaald, zĳn de bepalingen inzake douanerechten van toepassing.

4.
De afzonderlĳke rechten (in tegenstelling tot het voor het gehele land geldende recht dat op de
„andere bedrĳven” van toepassing is) die in deze verordening zĳn vermeld, zĳn uitsluitend van toepassing
op de ingevoerde producten van oorsprong uit het (de) betrokken land(en) die vervaardigd werden door de
vermelde specifieke juridische entiteiten. Op de invoer van producten die vervaardigd zĳn door een bedrĳf
waarvan de naam niet specifiek is vermeld in het dispositief van de verordening, worden deze percentages
niet toegepast.
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Verzoeken om toepassing van deze afzonderlĳke rechten dienen onverwĳld aan de Commissie (1) te worden
gericht, vergezeld van alle relevante gegevens, met name wĳzigingen in de activiteiten van het bedrĳf die
betrekking hebben op de productie en gegevens betreffende de binnenlandse en buitenlandse verkoop en
die het gevolg zĳn van deze naamswĳziging. De Commissie zal, na overleg met het Raadgevend Comité, de
verordening dienovereenkomstig wĳzigen door de lĳst van de bedrĳven waarop de afzonderlĳke antisubsidierechten van toepassing zĳn, aan te passen.
Artikel 2
1.
De bedragen waarvoor zekerheid is gesteld door middel van de voorlopige compenserende rechten op
de invoer uit India die bĳ Verordening (EG) nr. 619/1999 werden opgelegd, worden definitief ingevorderd
ten bedrage van de definitief opgelegde rechten. Het bedrag van de zekerheidstelling dat het bedrag van de
definitieve compenserende rechten overschrĳdt, wordt vrĳgegeven.
2.
De in artikel 1, lid 4, bedoelde bepalingen zĳn eveneens van toepassing op de definitieve invordering
van de bedragen waarvoor zekerheid is gesteld door middel van de voorlopige compenserende rechten.
Artikel 3
De procedure betreffende de invoer van roestvrĳ staaldraad met een diameter van minder dan 1 mm uit
Korea wordt beëindigd. De bedragen waarvoor zekerheid is gesteld door middel van de voorlopige
compenserende rechten op de invoer uit Korea die bĳ Verordening (EG) nr. 619/1999 werden opgelegd,
worden vrĳgegeven.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 juli 1999.
Voor de Raad
De Voorzitter
S. NIINISTÖ

(1) Europese Commissie
Directoraat-generaal I — Buitenlandse betrekkingen
Directoraat C
DM 24 — 8/38
Wetstraat 200
B-1049 Brussel.

22. 7. 1999

22. 7. 1999

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

VERORDENING (EG) Nr. 1602/1999 VAN DE RAAD
van 19 juli 1999
tot w¶ziging van Verordening (EG) nr. 2597/97 houdende aanvullende voorschriften voor de
gemeenschappel¶ke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten met betrekking tot
consumptiemelk
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37,
Gelet op het voorstel van de Commissie (1),
Gelet op het advies van het Europees Parlement (2),
Overwegende dat in artikel 4, onder d), van Verordening (EG) nr. 2597/97 (3) is bepaald dat consumptiemelk een gehalte aan vetvrĳe droge stof van ten minste 8,50 % (m/m) moet hebben voor melk met een
vetgehalte van 3,50 % (m/m), of het equivalent daarvan voor melk met een ander vetgehalte; dat is
geconstateerd dat de in sommige lidstaten geproduceerde rauwe melk dit percentage gedurende het hele jaar
of gedurende een deel van het jaar niet bereikt; dat deze situatie de regelmatige voorziening met consumptiemelk van bepaalde regio's van de Gemeenschap in gevaar dreigt te brengen; dat, met inachtneming van
de beperkingen als bedoeld in artikel 3, lid 2, met betrekking tot het manipuleren van het gedeelte vetvrĳe
droge stof van de melk, alsmede met inachtneming van de andere aanvullende eisen als bedoeld in artikel 4,
de bovenbedoelde letter d) met ingang van 1 januari 1999 dient te worden geschrapt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2597/97 wordt letter d) geschrapt.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1999.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 19 juli 1999.
Voor de Raad
De Voorzitter
K. HEMILÄ

(1) PB C 70 van 13.3.1999, blz. 14.
(2) Advies uitgebracht op 14 april 1999 (nog niet verschenen in het
Publicatieblad)
(3) PB L 351 van 23.12.1997, blz. 13.
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VERORDENING (EG) Nr. 1603/1999 VAN DE COMMISSIE
van 20 juli 1999
houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde
aan bederf onderhevige goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12
oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 955/
1999 van het Europees Parlement en de Raad (2),
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie
van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen
ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad
tot vaststelling van het communautair douanewetboek (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 502/1999 (4),
inzonderheid op artikel 173, lid 1,
Overwegende dat in de artikelen 173 tot en met 177
van Verordening (EEG) nr. 2454/93 is bepaald dat de
Commissie periodieke eenheidswaarden vaststelt voor de
producten die zĳn omschreven in de in bĳlage 26 van
genoemde verordening opgenomen klasse-indeling;

(1)

(2)

Overwegende dat de toepassing van de regelen en maatstaven bepaald in voornoemde artikelen op de gegevens
die overeenkomstig het bepaalde in artikel 173, lid 2,
van voornoemde verordening aan de Commissie zĳn
medegedeeld, ertoe leidt voor de betrokken producten
de eenheidswaarden vast te stellen die zĳn vermeld in de
bĳlage bĳ de onderhavige verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De eenheidswaarden bedoeld in artikel 173, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden vastgesteld zoals in de in de
bĳlage opgenomen lĳst vermeld.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 23 juli 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 juli 1999.
Voor de Commissie
Karel VAN MIERT

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

302 van 19.10.1992, blz. 1.
119 van 7.5.1999, blz. 1.
253 van 11.10.1993, blz. 1.
65 van 12.3.1999, blz. 1.
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BĲLAGE
Omschrĳving
Rubriek

Soort, variëteit, GN-code

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

1.10

Nieuwe aardappelen (primeurs)
0701 90 51
0701 90 59

a)
b)
c)

16,20
96,32
141,54

222,92
106,27
653,51

31,68
12,76
10,54

120,48
31 367,57

5 254,96
35,70

2 695,45
3 247,81

1.30

Uien (andere dan plantuitjes)
0703 10 19

a)
b)
c)

29,66
176,35
259,14

408,13
194,56
1 196,48

58,01
23,36
19,31

220,58
57 429,77

9 621,11
65,36

4 935,01
5 946,30

1.40

Knoflook
0703 20 00

a)
b)
c)

72,41
430,53
632,65

996,38
474,98
2 921,01

141,62
57,03
47,13

538,52
140 205,31

23 488,36
159,57

12 048,01
14 516,90

1.50

Prei
ex 0703 90 00

a)
b)
c)

26,05
154,89
227,60

358,46
170,88
1 050,85

50,95
20,52
16,96

193,74
50 439,83

8 450,10
57,41

4 334,36
5 222,56

1.60

Bloemkool
0704 10 10
0704 10 05
0704 10 80

a)
b)
c)

55,28
328,68
482,98

760,67
362,61
2 229,99

108,12
43,54
35,98

411,12
107 037,01

17 931,73
121,82

9 197,82
11 082,64

1.70

Spruitjes
0704 20 00

a)
b)
c)

59,69
354,90
521,51

821,35
391,54
2 407,89

116,74
47,01
38,85

443,92
115 575,96

19 362,24
131,54

9 931,58
11 966,77

1.80

Witte kool en rode kool
0704 90 10

a)
b)
c)

30,18
179,44
263,68

415,29
197,97
1 217,46

59,03
23,77
19,64

224,45
58 436,63

9 789,79
66,51

5 021,53
6 050,55

1.90

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis
(L.) Alef var. italica Plenck)
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

105,95
629,95
925,69

1 457,90
694,99
4 274,01

207,22
83,44
68,96

787,96
205 147,81

34 368,06
233,48

17 628,60
21 241,07

1.100

Chinese kool
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

60,69
360,85
530,25

835,11
398,10
2 448,23

118,70
47,80
39,50

451,36
117 512,23

19 686,62
133,74

10 097,97
12 167,25

1.110

Kropsla
0705 11 10
0705 11 05
0705 11 80

a)
b)
c)

152,67
907,73
1 333,88

2 100,79
1 001,45
6 158,69

298,60
120,24
99,37

1 135,42
295 610,34

49 523,09
336,44

25 402,15
30 607,59

1.120

Andĳvie
ex 0705 29 00

a)
b)
c)

21,82
129,74
190,64

300,25
143,13
880,22

42,68
17,18
14,20

162,28
42 249,41

7 077,97
48,08

3 630,54
4 374,52

1.130

Wortelen
ex 0706 10 00

a)
b)
c)

37,08
220,47
323,97

510,23
243,23
1 495,80

72,52
29,20
24,14

275,77
71 796,89

12 028,01
81,71

6 169,59
7 433,87

1.140

Radĳs
ex 0706 90 90

a)
b)
c)

117,77
700,23
1 028,96

1 620,55
772,52
4 750,83

230,34
92,75
76,66

875,87
228 034,52

38 202,23
259,53

19 595,28
23 610,77

1.160

Erwten (Pisum sativum), peultjes daaronder
begrepen
0708 10 90
0708 10 20
0708 10 95

a)
b)
c)

338,75
2 014,12
2 959,66

4 661,30
2 222,05
13 665,14

662,54
266,79
220,49

2 519,32 109 883,72
655 911,46
746,51

56 363,26
67 913,28
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Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto

Soort, variëteit, GN-code

a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

99,14
589,46
866,19

1 364,20
650,32
3 999,30

193,90
78,08
64,53

737,31
191 961,81

32 159,03
218,48

16 495,51
19 875,79

a)
b)
c)

73,12
434,75
638,85

1 006,15
479,64
2 949,65

143,01
57,59
47,59

543,80
141 580,06

23 718,67
161,14

12 166,14
14 659,24

157,74
937,88
1 378,17

2 170,55
1 034,71
6 363,22

308,51
124,23
102,67

1 173,13
305 427,23

51 167,70
347,61

26 245,73
31 624,03

1.170

Bonen:

1.170.1

— Bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.)
ex 0708 20 90
ex 0708 20 20
ex 0708 20 95

1.170.2

— Bonen (Phaseolus
Compressus Savi)
ex 0708 20 90
ex 0708 20 20
ex 0708 20 95

1.180

Tuinbonen
ex 0708 90 00

a)
b)
c)

1.190

Artisjokken
0709 10 00

a)
b)
c)

1.200

Asperges:

1.200.1

— Groene
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

621,65
3 696,16
5 431,36

8 554,09
4 077,76
25 077,30

1 215,84
489,59
404,63

1.200.2

— Andere
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

212,27
1 262,10
1 854,60

2 920,90
1 392,40
8 562,95

415,16
167,18
138,17

1 578,67
411 012,03

68 856,14
467,78

35 318,76
42 556,31

1.210

Aubergines
0709 30 00

a)
b)
c)

78,43
466,32
685,24

1 079,22
514,47
3 163,86

153,40
61,77
51,05

583,29
151 861,66

25 441,12
172,84

13 049,65
15 723,80

1.220

Bleekselderĳ (Apium graveolens L., var. Dulce
(Mill.) Pers.)
ex 0709 40 00

a)
b)
c)

66,57
395,81
581,62

916,02
436,67
2 685,43

130,20
52,43
43,33

495,09
128 897,49

21 593,98
146,70

11 076,32
13 346,09

1.230

Cantharellen
0709 51 30

a)
b)
c)

464,04
2 759,06
4 054,32

6 385,33
3 043,90
18 719,33

907,58
365,46
302,04

3 451,11 150 525,30
898 506,73
1 022,61

77 209,76
93 031,67

1.240

Niet-scherpsmakende pepers
0709 60 10

a)
b)
c)

94,90
564,25
829,14

1 305,85
622,50
3 828,26

185,61
74,74
61,77

705,78
183 752,02

30 783,66
209,13

15 790,03
19 025,74

1.250

Venkel
0709 90 50

a)
b)
c)

73,55
437,31
642,61

1 012,07
482,46
2 967,00

143,85
57,93
47,87

547,00
142 412,66

23 858,15
162,08

12 237,69
14 745,45

1.270

Bataten (zoete aardappelen), geheel,
(bestemd voor menselĳke consumptie)
0714 20 10

a)
b)
c)

47,50
282,42
415,01

653,61
311,58
1 916,15

92,90
37,41
30,92

353,26
91 972,82

15 408,05
104,68

7 903,34
9 522,90

2.10

Kastanjes (Castanea spp.), vers
ex 0802 40 00

a)
b)
c)

176,48
1 049,30
1 541,91

2 428,42
1 157,63
7 119,19

345,16
138,99
114,87

1 312,50
341 712,93

57 246,58
388,91

29 363,80
35 381,06

2.30

Ananassen, vers
ex 0804 30 00

a)
b)
c)

46,66
277,43
407,67

642,06
306,07
1 882,26

91,26
36,75
30,37

347,02
90 346,36

15 135,57
102,83

7 763,57
9 354,49

spp.,

vulgaris

var.

vers

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

4 623,27 201 650,83 103 433,86
1 203 682,25
1 369,94 124 629,64
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Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto

Soort, variëteit, GN-code

a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

2.40

Advocaten, vers
ex 0804 40 90
ex 0804 40 20
ex 0804 40 95

a)
b)
c)

207,75
1 235,23
1 815,11

2 858,70
1 362,75
8 380,61

406,32
163,62
135,22

1 545,06
402 260,09

67 389,94
457,82

34 566,69
41 650,14

2.50

Guaves en manga's, vers
ex 0804 50 00

a)
b)
c)

110,35
656,11
964,13

1 518,45
723,85
4 451,51

215,83
86,91
71,83

820,68
213 667,39

35 795,33
243,18

18 360,70
22 123,19

2.60

Sinaasappelen, andere dan pomeransen (bittere
oranjeappelen), vers:

2.60.1

— Bloedsinaasappelen
appelen
0805 10 10

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.60.2

— Navels, navelines, navelates, salustiana's,
verna's, valencia lates, maltaises, shamoutis,
ovalis, trovita, hamlins
0805 10 30

a)
b)
c)

42,65
253,59
372,63

586,88
279,77
1 720,50

83,42
33,59
27,76

317,19
82 581,92

13 834,81
93,99

7 096,36
8 550,56

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

en

halfbloedsinaas-

2.60.3

— Andere
0805 10 50

2.70

Mandarĳnen (tangerines en satsuma's daaronder
begrepen), vers; clementines, wilkings en dergelĳke kruisingen van citrusvruchten, vers:

2.70.1

— Clementines
0805 20 10

a)
b)
c)

58,19
345,98
508,41

800,71
381,70
2 347,38

113,81
45,83
37,88

432,76
112 671,55

18 875,67
128,23

9 682,00
11 666,05

2.70.2

— Monreales en satsuma's
0805 20 30

a)
b)
c)

32,43
192,82
283,34

446,25
212,73
1 308,22

63,43
25,54
21,11

241,19
62 793,24

10 519,64
71,47

5 395,90
6 501,63

2.70.3

— Mandarĳnen en wilkings
0805 20 50

a)
b)
c)

41,85
248,83
365,64

575,87
274,52
1 688,22

81,85
32,96
27,24

311,24
81 032,90

13 575,30
92,23

6 963,25
8 390,17

2.70.4

— Tangerines en andere
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

a)
b)
c)

62,54
371,85
546,41

860,57
410,24
2 522,86

122,32
49,25
40,71

465,12
121 094,33

20 286,73
137,82

10 405,78
12 538,14

2.85

Lemmetjes (Citrus aurantifolia), vers
ex 0805 30 90

a)
b)
c)

149,84
890,91
1 309,15

2 061,84
982,89
6 044,53

293,06
118,01
97,53

1 114,38
290 130,70

48 605,10
330,20

24 931,28
30 040,22

2.90

Pompelmoezen en pomelo's of grapefruit, vers:

2.90.1

— Witte
ex 0805 40 90
ex 0805 40 20
ex 0805 40 95

a)
b)
c)

36,48
216,90
318,73

501,98
239,29
1 471,60

71,35
28,73
23,74

271,31
70 635,13

11 833,38
80,39

6 069,76
7 313,58

2.90.2

— Roze
ex 0805 40 90
ex 0805 40 20
ex 0805 40 95

a)
b)
c)

47,98
285,28
419,20

660,22
314,73
1 935,51

93,84
37,79
31,23

356,83
92 902,23

15 563,75
105,73

7 983,20
9 619,13

2.100

Druiven voor tafelgebruik
ex 0806 10 10

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—
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Omschrĳving
Rubriek

Soort, variëteit, GN-code

2.110

Watermeloenen
0807 11 00

2.120

Andere meloenen:

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (daaronder
begrepen Cantalene), Onteniente, Piel de
Sapo (daaronder begrepen Verde Liso),
Rochet, Tendral, Futuro
ex 0807 19 00

22. 7. 1999

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

32,57
193,65
284,56

448,17
213,65
1 313,87

63,70
25,65
21,20

242,23
63 064,31

10 565,06
71,77

5 419,19
6 529,70

a)
b)
c)

61,88
367,92
540,65

851,49
405,91
2 496,23

121,03
48,73
40,28

460,21
119 816,39

20 072,63
136,37

10 295,97
12 405,83

a)
b)
c)

55,16
327,97
481,93

759,02
361,83
2 225,15

107,88
43,44
35,90

410,23
106 804,65

17 892,80
121,56

9 177,85
11 058,59

2.120.2

— Andere
ex 0807 19 00

2.140

Peren:

2.140.1

— Peren — Nashi (Pyrus pyrifolia)
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.140.2

— Andere
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.150

Abrikozen
ex 0809 10 00

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.160

Kersen
0809 20 05
0809 20 95

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.170

Perziken
0809 30 90

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.180

Nectarines
ex 0809 30 10

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.190

Pruimen
0809 40 05

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.200

Aardbeien
0810 10 10
0810 10 05
0810 10 80

a)
b)
c)

491,71
2 923,57
4 296,07

6 766,08
3 225,41
19 835,53

961,70
387,25
320,05

3 656,90 159 500,89
952 083,32
1 083,59

81 813,66
98 579,00

2.205

Frambozen
0810 20 10

a)
b)
c)

205,62
1 222,56
1 796,50

2 829,39
1 348,78
8 294,69

402,16
161,94
133,84

1 529,22
398 135,84

34 212,29
41 223,11

2.210

Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium
myrtillus)
0810 40 30

a)
b)
c)

981,91
5 838,17
8 578,95

13 511,38
6 440,91
39 610,15

1 920,45
773,32
639,13

2.220

Kiwi's (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 10
0810 50 20
0810 50 30

a)
b)
c)

124,68
741,31
1 089,33

1 715,63
817,85
5 029,58

243,85
98,19
81,15

66 699,02
453,13

7 302,56 318 511,97 163 376,08
1 901 242,88
2 163,84 196 855,28

927,26
241 414,14

40 443,70
274,76

20 745,01
24 996,10
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Soort, variëteit, GN-code

2.230

Granaatappels
ex 0810 90 85

2.240

Kaki-appels (daaronder begrepen Sharonvrucht)
ex 0810 90 85

2.250

Litchis
ex 0810 90 30

L 189/49

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

a)
b)
c)

52,98
315,00
462,89

729,02
347,53
2 137,21

103,62
41,73
34,48

394,02
102 583,58

17 185,65
116,75

8 815,13
10 621,54

a)
b)
c)

317,58
1 888,24
2 774,70

4 370,00
2 083,19
12 811,15

621,13
250,11
206,71

2 361,87 103 016,60
614 920,63
699,85

52 840,87
63 669,07

a)
b)
c)

102,36
608,60
894,32

1 408,50
671,44
4 129,19

200,20
80,62
66,63

761,26
198 196,60

17 031,27
20 521,34

33 203,54
225,57

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

COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 15 juli 1999
tot beëindiging van de antidumpingprocedure met betrekking tot de invoer van roestvr¶ staaldraad
met een diameter van minder dan 1 mm uit Korea
(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1876)
(1999/483/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De Commissie verzamelde en verifieerde verder alle
gegevens die zĳ voor haar definitieve bevindingen noodzakelĳk achtte.

(4)

Alle partĳen werden in kennis gesteld van de essentiële
gegevens en overwegingen op grond waarvan de
Commissie voornemens was de procedure te beëindigen.
Hun werd ook een termĳn toegestaan waarbinnen zĳ na
deze bekendmaking standpunten konden indienen.

(5)

De mondelinge en de schriftelĳke opmerkingen van de
partĳen werden onderzocht en waar nodig werden de
voorlopige bevindingen dienovereenkomstig gewĳzigd.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22
december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen
invoer met dumping uit landen die geen lid zĳn van de Europese Gemeenschap (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 905/98 (2), inzonderheid op artikel 9, lid 3,
Na overleg in het Raadgevend Comité,
Overwegende hetgeen volgt:

A. VOORLOPIGE MAATREGELEN
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 616/1999 (3) heeft de
Commissie een voorlopig antidumpingrecht ingesteld op
de invoer van roestvrĳ staaldraad met een diameter van
minder dan 1 mm, hierna „fĳn RSD” genoemd, uit de
Republiek Korea, hierna „Korea” genoemd, ingedeeld
onder GN-code ex 7223 00 19.

B. VERDERE PROCEDURE
(2)

Na de bekendmaking van de essentiële gegevens en overwegingen op grond waarvan werd besloten een voorlopig recht in te stellen op de invoer van fĳn RSD uit
Korea, hebben verscheidene belanghebbenden schriftelĳke opmerkingen gemaakt. De partĳen die hierom
verzochten, werden ook in de gelegenheid gesteld te
worden gehoord.

(1) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1.
(2) PB L 128 van 30.4.1998, blz. 18.
(3) PB L 79 van 24.3.1999, blz. 1.

C. PRODUCT EN SOORTGELöK PRODUCT
(6)

Het betreft fĳn RSD, bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel, met uitzondering van staaldraad dat
28 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten
nikkel en 20 of meer doch niet meer dan 22 gewichtspercenten chroom bevat.

(7)

In het kader van de voorlopige bevindingen werd vastgesteld dat er verschillen waren in de fysische kenmerken
en het gebruik tussen RSD waarop het onderhavige
onderzoek betrekking heeft, dus RSD met een diameter
van minder dan 1 mm (fĳn staaldraad), en RSD met een
diameter van 1 mm of meer (grof staaldraad). Om deze
redenen bleek ook de onderlinge verwisselbaarheid van
het fĳne en het groffe draad bĳ de toepassingen zeer
beperkt. In Verordening (EG) nr. 616/1999 werd
evenwel ook opgemerkt dat het onderzoek in verband
met de vraag of een duidelĳk verschil tussen deze beide
producten kon worden gemaakt verder in het kader van
de vaststelling van definitieve maatregelen zou worden
onderzocht.

22. 7. 1999
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Op grond van de gegevens die later bĳ de belanghebbenden werden verzameld, werd geconcludeerd dat fĳn
en grof staaldraad twee verschillende producten zĳn,
omdat zĳ verschillende fysische kenmerken vertonen en
verschillende toepassingen kennen. Wat de fysische
kenmerken betreft, zĳn de treksterkte, de korrelgeaardheid en de bekleding van RSD bĳ fĳn en grof staaldraad
verschillend. In verband met de toepassingen van de
twee producten werd vastgesteld dat grof staaldraad
wordt gebruikt bĳ toepassingen waarbĳ stevigheid is
vereist, zoals bevestigingsmiddelen, producten ter versteviging van muren, lasdraad, enz. Fĳn staaldraad daarentegen wordt in de regel gebruikt bĳ toepassingen die een
grote precisie vereisen, zoals voor zeven en filters
(geweven metaalgaas) met kleine openingen voor het
filteren van zeer fĳne of kleine deeltjes (bĳvoorbeeld
stoffilters en chemische filters), alsmede bĳ toepassingen
op medisch of chirurgisch gebied, enz.

(9)

Op grond hiervan wordt geconcludeerd dat fĳn en grof
staaldraad twee verschillende producten zĳn met
verschillende kenmerken en toepassingen en dat zĳ voor
hun verwerking niet onderling verwisselbaar zĳn.

(10)

Rekening gehouden met deze overwegingen en aangezien de betrokkenen geen opmerkingen hebben gemaakt
over de voorlopige bevindingen van de Commissie
inzake het betrokken product en over de overwegingen
inzake het soortgelĳke product, worden de gegevens en
bevindingen in de overwegingen 7 tot en met 12 van
Verordening (EG) nr. 616/1999 bevestigd.

3. Vergel¶king
(15)

(16)

(12)

De andere in overweging 13 van Verordening (EG) nr.
616/1999 opgenomen bevindingen worden hierbĳ
bevestigd.
2. Uitvoerpr¶s

(13)

(14)

Een uitvoerende producent wees op een vergissing in de
antwoorden op de vragenlĳst waarin bepaalde uitvoertransacties die verband hielden met grof staaldraad ten
onrechte als verkoop van fĳn staaldraad waren opgegeven. Gezien de aard van de verstrekte gegevens
werden de betrokken transacties op verzoek van de
producent bĳ de vaststelling van de uitvoerprĳs niet in
aanmerking genomen.
Bĳ gebrek aan andere argumenten in verband met de
vaststelling van de uitvoerprĳs, worden de in de overwegingen 14, 15 en 16 van Verordening (EG) nr. 616/
1999 uiteengezette methode en alle andere in deze overwegingen neergelegde bevindingen bevestigd.

Bĳ gebrek aan nieuwe argumenten met betrekking tot de
vaststelling van de dumpingmarge, wordt de methode
van overweging 20 van Verordening (EG) nr. 616/1999
bevestigd. Op grond hiervan bracht de vergelĳking van
de normale waarden met de uitvoerprĳzen een beperkte
dumping voor sommigen van de betrokken uitvoerende
producenten aan het licht. De gewogen gemiddelde
dumpingmarge voor het gehele land, voor alle onderzochte uitvoerende producenten die de gehele uitvoer
van fĳn RSD van oorsprong uit Korea naar de Gemeenschap voor hun rekening nemen, uitgedrukt als een
perecentage van de prĳs cif-grens Gemeenschap is
evenwel minimaal (de minimis), d.w.z. dat deze marge
minder dan 2 % bedraagt. Onder deze omstandigheden
moet de dumpingmarge voor Korea overeenkomstig
artikel 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 384/96 als
verwaarloosbaar worden beschouwd.
E. VOORGESTELDE MAATREGELEN

(17)

In het licht van de bovenstaande bevinding dat de
gewogen gemiddelde dumpingmarge voor het gehele
land voor invoer van oorsprong uit Korea minimaal is,
moet de onderhavige procedure overeenkomstig artikel
9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 384/96 worden beëindigd.

(18)

Bedragen die ingevolge Verordening (EG) nr. 616/1999
voor het voorlopige antidumpingrecht als zekerheid zĳn
gesteld, moeten worden vrĳgegeven,

1. Normale waarde
Aan de hand van na de bekendmaking ontvangen
opmerkingen van een uitvoerende producent werd vastgesteld dat sommige kosten die bĳ de vaststelling van de
samengestelde normale waarde in aanmerking waren
genomen, op een andere wĳze hadden moeten worden
omgeslagen. Op grond hiervan werden de normale
waarden voor deze uitvoerende producent opnieuw
berekend.

Bĳ gebrek aan nieuwe argumenten in verband met de
correcties die werden aangebracht om een billĳke vergelĳking mogelĳk te maken, worden de voorlopige bevindingen van de overwegingen 17, 18 en 19 van Verordening (EG) nr. 616/1999 bevestigd.
4. Dumpingmarges

D. DUMPING

(11)
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BESLUIT:

Enig artikel
1.
De antidumpingprocedure met betrekking tot de invoer
van roestvrĳ staaldraad met een diameter van minder dan
1 mm, bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel, met
uitzondering van draad dat 28 of meer maar niet meer dan 31
gewichtspercenten nikkel en 20 of meer maar niet meer dan 22
gewichtspercenten chroom bevat, ingedeeld onder GN-code
ex 7223 00 19 (Taric-code 7223 00 19*10), van oorsprong uit
de Republiek Korea, wordt beëindigd.
2.
De bedragen die ingevolge Verordening (EG) nr. 616/
1999 voor het voorlopige antidumpingrecht als zekerheid zĳn
gesteld, worden vrĳgegeven.
Gedaan te Brussel, 15 juli 1999.
Voor de Commissie
Leon BRITTAN

Vice-Voorzitter
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EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

PERMANENT COMITÉ VAN DE EVA-STATEN

BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 82/98
van 25 september 1998
tot w¶ziging van b¶lage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) b¶ de
EER-Overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bĳ het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende dat bĳlage II bĳ de Overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 13/94 van het Gemengd
Comité van de EER (1);
Overwegende dat Richtlĳn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur (2) in de Overeenkomst
dient te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1
In hoofdstuk VIII van bĳlage II bĳ de Overeenkomst wordt na punt 6 (Richtlĳn 87/404/EEG van de Raad)
het volgende punt ingevoegd:
„6a. 397 L 0023: Richtlĳn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur (PB L 181
van 9.7.1997, blz. 1).”.
Artikel 2
In hoofdstuk VIII van bĳlage II bĳ de Overeenkomst wordt in punt 2 (Richtlĳn 76/767/EEG van de Raad)
het volgende streepje toegevoegd:
„— 397 L 0023: Richtlĳn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 181 van 9.7.1997,
blz. 1).”.
Artikel 3
De aan de respectieve taalversies van dit besluit gehechte teksten in de Ĳslandse en de Noorse taal van
Richtlĳn 97/23/EG zĳn authentiek.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op 26 september 1998, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden.
(1) PB L 325 van 17.12.1994, blz. 64.
(2) PB L 181 van 9.7.1997, blz. 1.
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Artikel 5
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 25 september 1998.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
N. v. LIECHTENSTEIN
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 83/98
van 25 september 1998
tot w¶ziging van b¶lage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) b¶ de
EER-Overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bĳ het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende dat bĳlage II bĳ de Overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 71/98 van het Gemengd
Comité van de EER (1);
Overwegende dat Richtlĳn 97/41/EG van de Raad van 25 juni 1997 tot wĳziging van de Richtlĳnen
76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen
van bestrĳdingsmiddelen in en op respectievelĳk groenten en fruit, granen, levensmiddelen van dierlĳke
oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (2) in de
Overeenkomst dient te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1
In hoofdstuk XII van bĳlage II bĳ de Overeenkomst wordt aan punt 13 (Richtlĳn 76/895/EEG van de Raad)
het volgende streepje toegevoegd:
„— 397 L 0041: Richtlĳn 97/41/EG van de Raad (PB L 184 van 12.7.1997, blz. 33).”.
Artikel 2
In hoofdstuk XII van bĳlage II bĳ de Overeenkomst wordt in punt 38 (Richtlĳn 86/362/EEG van de Raad)
het volgende streepje toegevoegd:
„— 397 L 0041: Richtlĳn 97/41/EG van de Raad (PB L 184 van 12.7.1997, blz. 33).”.
Artikel 3
In hoofdstuk XII van bĳlage II bĳ de Overeenkomst wordt in punt 39 (Richtlĳn 86/363/EEG van de Raad)
het volgende streepje toegevoegd:
„— 397 L 0041: Richtlĳn 97/41/EG van de Raad (PB L 184 van 12.7.1997, blz. 33).”.
Artikel 4
In hoofdstuk XII van bĳlage II bĳ de Overeenkomst wordt in punt 54 (Richtlĳn 90/642/EEG van de Raad)
het volgende streepje toegevoegd:
„— 397 L 0041: Richtlĳn 97/41/EG van de Raad (PB L 184 van 12.7.1997, blz. 33).”.
Artikel 5
De aan de respectieve taalversies van dit besluit gehechte teksten in de Ĳslandse en de Noorse taal van
Richtlĳn 97/41/EG zĳn authentiek.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking op 26 september 1998, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden.
(1) PB L 172 van 8.7.1999, blz. 50.
(2) PB L 184 van 12.7.1997, blz. 33.
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Artikel 7
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 25 september 1998.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
N. v. LIECHTENSTEIN
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 84/98
van 25 september 1998
tot w¶ziging van b¶lage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) b¶ de
EER-Overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bĳ het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende dat bĳlage II bĳ de Overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 48/98 van het Gemengd
Comité van de EER (1);
Overwegende dat Verordening (EG) nr. 2010/96 van de Commissie van 21 oktober 1996 tot wĳziging van
bĳlage II bĳ Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot
vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in
levensmiddelen van dierlĳke oorsprong (2) in de Overeenkomst dient te worden opgenomen,
BESLUIT:

Artikel 1
In hoofdstuk XIII van bĳlage II bĳ de Overeenkomst wordt aan punt 14 (Verordening (EEG) nr. 2377/90
van de Raad) het volgende streepje toegevoegd:
„— 396 R 2010: Verordening (EG) nr. 2010/96 van de Commissie (PB L 269 van 22.10.1996, blz.
5).”.
Artikel 2
De aan de respectieve taalversies van dit besluit gehechte teksten in de Ĳslandse en de Noorse taal van
Verordening (EG) nr. 2010/96 zĳn authentiek.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 26 september 1998, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 25 september 1998.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
N. V. LIECHTENSTEIN

(1) PB L 30 van 4.2.1999, blz. 48.
(2) PB L 269 van 22.10.1996, blz. 5.
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 85/98
van 25 september 1998
tot w¶ziging van b¶lage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) b¶ de
EER-Overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bĳ het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende dat bĳlage II bĳ de Overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 48/98 van het Gemengd
Comité van de EER (1);
Overwegende dat Verordening (EG) nr. 1836/97 van de Commissie van 24 september 1997 tot wĳziging
van de bĳlagen I en III bĳ Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire
procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig
gebruik in levensmiddelen van dierlĳke oorsprong (2), Verordening (EG) nr. 1837/97 van de Commissie van
24 september 1997 tot wĳziging van de bĳlagen I, II en III bĳ Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de
Raad (3), Verordening (EG) nr. 1838/97 van de Commissie van 24 september 1997 tot wĳziging van de
bĳlagen I, II en III bĳ Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad (4) en Verordening (EG) nr. 1850/97 van
de Commissie van 25 september 1997 tot wĳziging van bĳlage III bĳ Verordening (EEG) nr. 2377/90 van
de Raad (5) in de Overeenkomst dienen te worden opgenomen,
BESLUIT:

Artikel 1
In hoofdstuk XIII van bĳlage II bĳ de Overeenkomst wordt aan punt 14 (Verordening (EEG) nr. 2377/90
van de Raad) het volgende streepje toegevoegd:
„— 397 R 1836: Verordening (EG) nr. 1836/97 van de Commissie (PB L 263 van 25.9.1997, blz. 6).
— 397 R 1837: Verordening (EG) nr. 1837/97 van de Commissie (PB L 263 van 25.9.1997, blz. 9).
— 397 R 1838: Verordening (EG) nr. 1838/97 van de Commissie (PB L 263 van 25.9.1997, blz. 14).
— 397 R 1850: Verordening (EG) nr. 1850/97 van de Commissie (PB L 264 van 26.9.1997, blz. 12).”
Artikel 2
De aan de respectieve taalversies van dit besluit gehechte teksten in de Ĳslandse en de Noorse taal van de
Verordeningen (EG) nr. 1836/97, (EG) nr. 1837/97, (EG) nr. 1838/97 en (EG) nr. 1850/97 zĳn authentiek.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 26 september 1998, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 25 september 1998.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
N. v. LIECHTENSTEIN

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

30 van 4.2.1999, blz. 48.
263 van 25.9.1997, blz. 6.
263 van 25.9.1997, blz. 9.
263 van 25.9.1997, blz. 14.
264 van 26.9.1997, blz. 12.
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 86/98
van 25 september 1998
tot w¶ziging van b¶lage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) b¶ de
EER-Overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bĳ het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende dat bĳlage II bĳ de Overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 10/96 van het Gemengd
Comité van de EER (1);
Overwegende dat Richtlĳn 97/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 1997 tot
wĳziging van de Richtlĳnen 76/116/EEG, 80/876/EEG, 89/284/EEG en 89/530/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake meststoffen (2) in de Overeenkomst dient te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1
In hoofdstuk XIV van bĳlage II bĳ de Overeenkomst wordt aan punt 1 (Richtlĳn 76/116/EEG van de Raad)
het volgende streepje toegevoegd:
„— 397 L 0063: Richtlĳn 97/63/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 335 van 6.12.1997,
blz. 15).”.
Artikel 2
In hoofdstuk XIV van bĳlage II bĳ de Overeenkomst wordt aan punt 3 (Richtlĳn 80/876/EEG van de Raad)
het volgende toegevoegd:
„, zoals gewĳzigd bĳ:
— 397 L 0063: Richtlĳn 97/63/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 335 van 6.12.1997,
blz. 15).”.
Artikel 3
In hoofdstuk XIV van bĳlage II bĳ de Overeenkomst wordt aan punt 5 (Richtlĳn 89/284/EEG van de Raad)
het volgende toegevoegd:
„, zoals gewĳzigd bĳ:
— 397 L 0063: Richtlĳn 97/63/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 335 van 6.12.1997,
blz. 15).”.
Artikel 4
In hoofdstuk XIV van bĳlage II bĳ de Overeenkomst wordt aan punt 7 (Richtlĳn 89/530/EEG van de Raad)
het volgende toegevoegd:
„, zoals gewijzigd bij:
— 397 L 0063: Richtlĳn 97/63/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 335 van 6.12.1997,
blz. 15).”.
(1) PB L 124 van 23.5.1996, blz. 11.
(2) PB L 335 van 6.12.1997, blz. 15.
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Artikel 5
De aan de respectieve taalversies van dit besluit gehechte teksten in de Ĳslandse en de Noorse taal van
Richtlĳn 97/63/EG zĳn authentiek.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking op 26 september 1998, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden.
Artikel 7
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 25 september 1998.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
N. V. LIECHTENSTEIN
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 87/98
van 25 september 1998
tot w¶ziging van b¶lage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) b¶ de
EER-Overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bĳ het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende dat bĳlage II bĳ de Overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 72/98 van het Gemengd
Comité van de EER (1);
Overwegende dat Richtlĳn 97/64/EG van de Commissie van 10 november 1997 houdende vierde aanpassing aan de technische vooruitgang van bĳlage I van Richtlĳn 76/769/EEG van de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen der lidstaten inzake de beperking
van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlĳke stoffen en preparaten (lampolie) (2) in de Overeenkomst dient te worden opgenomen,
BESLUIT:

Artikel 1
In hoofdstuk XV van bĳlage II bĳ de Overeenkomst wordt aan punt 4 (Richtlĳn 76/769/EEG van de Raad)
het volgende streepje toegevoegd:
„— 397 L 0064: Richtlĳn 97/64/EG van de Commissie (PB L 315 van 19.11.1997, blz. 13).”.
Artikel 2
De aan de respectieve taalversies van dit besluit gehechte teksten in de Ĳslandse en de Noorse taal van
Richtlĳn 97/64/EG zĳn authentiek.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 26 september 1998, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 25 september 1998.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) PB L 172 van 8.7.1999, blz. 51.
(2) PB L 315 van 19.11.1997, blz. 13.
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 88/98
van 25 september 1998
tot w¶ziging van b¶lage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) b¶ de
EER-Overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bĳ het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende dat bĳlage II bĳ de Overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 72/98 van het Gemengd
Comité van de EER (1);
Overwegende dat Richtlĳn 97/57/EG van de Raad van 22 september 1997 tot vaststelling van bĳlage VI bĳ
Richtlĳn 91/414/EEG betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (2) in de
Overeenkomst dient te worden opgenomen,
BESLUIT:

Artikel 1
In hoofdstuk XV van bĳlage II bĳ de Overeenkomst wordt aan punt 12a (Richtlĳn 91/414/EEG van de
Raad) het volgende streepje toegevoegd:
„— 397 L 0057: Richtlĳn 97/57/EG van de Raad (PB L 265 van 27.9.1997, blz. 87).”.
Artikel 2
De aan de respectieve taalversies van dit besluit gehechte teksten in de Ĳslandse en de Noorse taal van
Richtlĳn 97/57/EG zĳn authentiek.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 26 september 1998, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 25 september 1998.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) PB L 172 van 8.7.1999, blz. 51.
(2) PB L 265 van 27.9.1997, blz. 87.
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 89/98
van 25 september 1998
tot w¶ziging van b¶lage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) b¶ de
EER-Overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bĳ het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende dat bĳlage II bĳ de Overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 72/98 van het Gemengd
Comité van de EER (1);
Overwegende dat Richtlĳn 97/73/EG van de Commissie van 15 december 1997 houdende opneming van
een werkzame stof (imazalil) in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt
brengen van gewasbeschermingsmiddelen (2) in de Overeenkomst dient te worden opgenomen,
BESLUIT:

Artikel 1
In hoofdstuk XV van bĳlage II bĳ de Overeenkomst wordt aan punt 12a (Richtlĳn 91/414/EEG van de
Raad) het volgende streepje toegevoegd:
„— 397 L 0073: Richtlĳn 97/73/EG van de Commissie (PB L 353 van 24.12.1997, blz. 26).”.
Artikel 2
De aan de respectieve taalversies van dit besluit gehechte teksten in de Ĳslandse en de Noorse taal van
Richtlĳn 97/73/EG zĳn authentiek.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 26 september 1998, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 25 september 1998.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) PB L 172 van 8.7.1999, blz. 51.
(2) PB L 353 van 24.12.1997, blz. 26.

22. 7. 1999

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

L 189/63

BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 90/98
van 25 september 1998
tot w¶ziging van b¶lage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) b¶ de
EER-Overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bĳ het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende dat bĳlage II bĳ de Overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 101/97 van het Gemengd
Comité van de EER (1);
Overwegende dat Verordening (EG) nr. 2523/97 van de Commissie van 16 december 1997 tot wĳziging
van Verordening (EEG) nr. 1014/90 houdende uitvoeringsbepalingen voor de definitie, de aanduiding en de
aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken (2) in de Overeenkomst dient te worden opgenomen,
BESLUIT:

Artikel 1
In hoofdstuk XXVII van bĳlage II bĳ de Overeenkomst wordt aan punt 2 (Verordening (EEG) nr. 1014/90
van de Commissie) het volgende streepje toegevoegd:
„— 397 R 2523: Verordening (EG) nr. 2523/97 van de Commissie (PB L 346 van 17.12.1997, blz.
46).”.
Artikel 2
De aan de respectieve taalversies van dit besluit gehechte teksten in de Ĳslandse en de Noorse taal van
Verordening (EG) nr. 2523/97 zĳn authentiek.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 26 september 1998, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 25 september 1998.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) PB L 193 van 9.7.1998, blz. 61.
(2) PB L 346 van 17.12.1997, blz. 46.
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 91/98
van 25 september 1998
tot w¶ziging van b¶lage XI (Telecommunicatiediensten) b¶ de EER-Overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bĳ het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende dat bĳlage XI bĳ de Overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 75/98 van het Gemengd
Comité van de EER (1);
Overwegende dat Richtlĳn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997
betreffende gemeenschappelĳke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de
Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (2) in de Overeenkosmt dient te worden
opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1
In hoofdstuk XI bĳ de Overeenkomst wordt na de titel „VERMELDE BESLUITEN” de volgende ondertitel
vóór punt 1 (Richtlĳn 87/372/EEG van de Raad) ingevoegd:
„Telecommunicatiediensten”.
Artikel 2
In bĳlage XI bĳ de Overeenkomst wordt na punt 5c (Richtlĳn 95/62/EG van het Europees Parlement en de
Raad) het volgende ingevoegd:
„Postdiensten
5d. 397 L 0067: Richtlĳn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997
betreffende gemeenschappelĳke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten
in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (PB L 15 van 21.1.1998, blz.
14).
De bepalingen van de richtlĳn worden voor de toepassing van deze Overeenkomst als volgt gelezen:
a) in artikel 5, lid 2, wordt „het EG-Verdrag, inzonderheid de artikelen 36 en 56,” vervangen door
„de EER-overeenkomst, inzonderheid de artikelen 13 en 33,”;
b) in artikel 26 wordt „het Verdrag” vervangen door „de EER-Overeenkomst”.”.
Artikel 3
De aan de respectieve taalversies van dit besluit gehechte teksten in de Ĳslandse en de Noorse taal van
Richtlĳn 97/67/EG zĳn authentiek.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1998, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden.
(1) PB L 172 van 8.7.1999, blz. 54.
(2) PB L 15 van 21.1.1998, blz. 14.
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Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 25 september 1998.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
N. v. LIECHTENSTEIN
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 92/98
van 25 september 1998
tot w¶ziging van b¶lage XI (Telecommunicatiediensten) b¶ de EER-Overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bĳ het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende dat bĳlage XI bĳ de Overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 75/98 van het Gemengd
Comité van de EER (1);
Overwegende dat Beschikking 98/80/EG van de Commissie van 7 januari 1998 houdende wĳziging van
bĳlage II bĳ Richtlĳn 92/44/EEG van de Raad (2) in de Overeenkomst dient te worden opgenomen,
BESLUIT:

Artikel 1
In bĳlage XI bĳ de Overeenkomst wordt aan punt 5b (Richtlĳn 92/44/EEG van de Raad) het volgende
streepje toegevoegd:
„— 398 D 0080: Beschikking 98/80/EG van de Commissie (PB L 14 van 20.1.1998, blz. 27).”.
Artikel 2
De aan de respectieve taalversies van dit besluit gehechte teksten in de Ĳslandse en de Noorse taal van
Beschikking 98/80/EG zĳn authentiek.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 13 november 1998, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 25 september 1998.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) PB L 172 van 8.7.1999, blz. 54.
(2) PB L 14 van 20.1.1998, blz. 27.
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 93/98
van 25 september 1998
tot w¶ziging van b¶lage XI (Telecommunicatiediensten) b¶ de EER-Overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bĳ het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende dat bĳlage XI bĳ de Overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 75/98 van het Gemengd
Comité van de EER (1);
Overwegende dat Aanbeveling 98/195/EG van de Commissie van 8 januari 1998 inzake interconnectie in
een geliberaliseerde telecommunicatiemarkt (Deel 1 — Interconnectieprĳzen) (2) in de Overeenkomst dient
te worden opgenomen,
BESLUIT:

Artikel 1
In bĳlage XI bĳ de Overeenkomst wordt aan punt 26f (Resolutie 97/C 181/01 van de Raad) het volgende
punt ingevoegd:
„26g. 398 X 0195: Aanbeveling 98/195/EG van de Commissie van 8 januari 1998 inzake interconnectie in een geliberaliseerde telecommunicatiemarkt (Deel 1 — Interconnectieprĳzen) (PB L 73
van 12.3.1998, blz. 42).”.
Artikel 2
De aan de respectieve taalversies van dit besluit gehechte teksten in de Ĳslandse en de Noorse taal van
Aanbeveling 98/195/EG zĳn authentiek.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 26 september 1998, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 25 september 1998.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) PB L 172 van 8.7.1999, blz. 54.
(2) PB L 73 van 12.3.1998, blz. 42.
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 94/98
van 25 september 1998
tot w¶ziging van b¶lage XVIII (Gezondheid en veiligheid op het werk, arbeidsrecht en gel¶ke
behandeling van mannen en vrouwen) b¶ de EER-Overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bĳ het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende dat bĳlage XVIII bĳ de Overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 37/98 van het Gemengd
Comité van de EER (1);
Overwegende dat Richtlĳn 97/59/EG van de Commissie van 7 oktober 1997 tot aanpassing aan de
vooruitgang van de techniek van Richtlĳn 90/679/EEG van de Raad betreffende de bescherming van de
werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk (zevende bĳzondere
richtlĳn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlĳn 89/391/EEG (2) en Richtlĳn 97/65/EG van de
Commissie van 26 november 1997 tot derde aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlĳn
90/679/EEG van de Raad betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling
aan biologische agentia op het werk (3) in de Overeenkomst dient te worden opgenomen,
BESLUIT:

Artikel 1
In bĳlage XVIII bĳ de Overeenkomst wordt aan punt 15 (Richtlĳn 90/679/EEG van de Raad) de volgende
streepjes toegevoegd:
„— 397 L 0059: Richtlĳn 97/59/EG van de Commissie (PB L 282 van 15.10.1997, blz. 33).
— 397 L 0065: Richtlĳn 97/65/EG van de Commissie (PB L 335 van 6.12.1997, blz. 17).”.
Artikel 2
De aan de respectieve taalversies van dit besluit gehechte teksten in de Ĳslandse en de Noorse taal van de
Richtlijnen 97/59/EG en 97/65/EG zĳn authentiek.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1998, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 25 september 1998.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) PB L 310 van 19.11.1998, blz. 25.
(2) PB L 282 van 15.10.1997, blz. 33.
(3) PB L 335 van 6.12.1997, blz. 17.
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 95/98
van 25 september 1998
tot w¶ziging van b¶lage XVIII (Gezondheid en veiligheid op het werk, arbeidsrecht en gel¶ke
behandeling van mannen en vrouwen) b¶ de EER-Overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bĳ het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende dat bĳlage XVIII bĳ de Overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 37/98 van het Gemengd
Comité van de EER (1);
Overwegende dat Richtlĳn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994 inzake de instelling van een
Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire
dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (2) eveneens van toepassing dient te zĳn op het
Verenigd Koninkrĳk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;
Overwegende dat Richtlĳn 97/74/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende de uitbreiding tot het
Verenigd Koninkrĳk van Richtlĳn 94/45/EG inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of
van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en
raadpleging van de werknemers (3) in de Overeenkomst dient te worden opgenomen,
BESLUIT:

Artikel 1
In bĳlage XVIII bĳ de Overeenkomst wordt in punt 27 (Richtlĳn 94/45/EG van de Raad) de asterisk
geschrapt.
Artikel 2
In bĳlage XVIII bĳ de Overeenkomst wordt aan punt 27 (Richtlĳn 94/45/EG van de Raad) het volgende
toegevoegd:
„, zoals gewĳzigd bĳ:
— 397 L 0074: Richtlĳn 97/74/EG van de Raad (PB L 10 van 16.1.1998, blz. 22).”.
Artikel 3
De aan de respectieve taalversies van dit besluit gehechte teksten in de Ĳslandse en de Noorse taal van
Beschikking 97/74/EG zĳn authentiek.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op 26 september 1998, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden.
Artikel 5
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 25 september 1998.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) PB L 310 van 19.11.1998, blz. 25.
(2) PB L 254 van 30.9.1994, blz. 64.
(3) PB L 10 van 16.1.1998, blz. 22.
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 96/98
van 25 september 1998
tot w¶ziging van b¶lage XX (Milieu) b¶ de EER-Overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bĳ het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende dat bĳlage XX bĳ de Overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 76/98 van het Gemengd
Comité van de EER (1);
Overwegende dat Beschikking 97/864/EG van de Commissie van 5 december 1997 tot wĳziging van
Beschikking 96/304/EG van 22 april 1996 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de
communautaire milieukeur voor beddenlinnen en T-shirts (2) in de Overeenkomst dient te worden opgenomen,
BESLUIT:

Artikel 1
In bĳlage XX bĳ de Overeenkomst wordt aan punt 2ei (Beschikking 96/304/EG van de Commissie) het
volgende toegevoegd:
„, zoals gewĳzigd bĳ:
— 397 D 0864: Beschikking 97/864/EG van de Commissie (PB L 351 van 23.12.1997, blz. 66).”.
Artikel 2
De aan de respectieve taalversies van dit besluit gehechte teksten in de Ĳslandse en de Noorse taal van
Beschikking 97/864/EG zĳn authentiek.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 26 september 1998, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 25 september 1998.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) PB L 172 van 8.7.1999, blz. 55.
(2) PB L 351 van 23.12.1997, blz. 66.
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 97/98
van 25 september 1998
tot w¶ziging van b¶lage XX (Milieu) b¶ de EER-Overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bĳ het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende dat bĳlage XX bĳ de Overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 76/98 van het Gemengd
Comité van de EER (1);
Overwegende dat Beschikking 97/101/EG van de Raad van 27 januari 1997 tot invoering van een regeling
voor de onderlinge uitwisseling van informatie over en gegevens van meetnetten en meetstations voor
luchtverontreiniging in de lidstaten (2) in de Overeenkomst dient te worden opgenomen,
BESLUIT:

Artikel 1
In bĳlage XX bĳ de Overeenkomst wordt na punt 14a (Richtlĳn 96/62/EG van de Raad) het volgende punt
ingevoegd:
„14b. 397 D 0101: Beschikking 97/101/EG van de Raad van 27 januari 1997 tot invoering van een
regeling voor de onderlinge uitwisseling van informatie over en gegevens van meetnetten en
meetstations voor luchtverontreiniging in de lidstaten (PB L 35 van 5.2.1997, blz. 14).”.
Artikel 2
De aan de respectieve taalversies van dit besluit gehechte teksten in de Ĳslandse en de Noorse taal van
Beschikking 97/101/EG zĳn authentiek.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 26 september 1998, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 25 september 1998.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) PB L 172 van 8.7.1999, blz. 55.
(2) PB L 35 van 5.2.1997, blz. 14.
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BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 98/98
van 25 september 1998
tot w¶ziging van b¶lage XX (Milieu) b¶ de EER-Overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bĳ het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende dat bĳlage XX bĳ de Overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 76/98 van het Gemengd
Comité van de EER (1);
Overwegende dat Beschikking 98/184/EG van de Commissie van 25 februari 1998 inzake een vragenlĳst
voor de verslagen van de lidstaten over de tenuitvoerlegging van Richtlĳn 94/67/EG van de Raad betreffende de verbranding van gevaarlĳke afvalstoffen (tenuitvoerlegging van Richtlĳn 91/692/EEG van de
Raad) (2) in de Overeenkomst dient te worden opgenomen,
BESLUIT:

Artikel 1
In bĳlage XX bĳ de Overeenkomst wordt na punt 21c (Beschikking 97/283/EG van de Commissie) het
volgende punt ingevoegd:
„21d. 398 D 0184: Beschikking 98/184/EG van de Commissie van 25 februari 1998 inzake een
vragenlĳst voor de verslagen van de lidstaten over de tenuitvoerlegging van Richtlĳn 94/67/EG
van de Raad betreffende de verbranding van gevaarlĳke afvalstoffen (tenuitvoerlegging van
Richtlĳn 91/692/EEG van de Raad (PB L 67 van 7.3.1998, blz. 48).”.
Artikel 2
De aan de respectieve taalversies van dit besluit gehechte teksten in de Ĳslandse en de Noorse taal van
Beschikking 98/184/EG zĳn authentiek.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 26 september 1998, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 25 september 1998.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
N. v. LIECHTENSTEIN

(1) PB L 172 van 8.7.1999, blz. 55.
(2) PB L 67 van 7.3.1998, blz. 48.

22. 7. 1999

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 189/73

BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER
Nr. 99/98
van 25 september 1998
tot w¶ziging van protocol nr. 47 (Opheffing van de technische belemmeringen voor het handelsverkeer in w¶n) b¶ de EER-Overeenkomst
HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bĳ het Protocol tot
aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst”
genoemd, inzonderheid op artikel 98,
Overwegende dat protocol 47 bĳ de Overeenkomst werd gewĳzigd bĳ Besluit nr. 81/98 van het Gemengd
Comité van de EER (1);
Overwegende dat Verordening (EG) nr. 2087/97 van de Raad van 20 oktober 1997 tot wĳziging van
Verordening (EEG) nr. 822/87 houdende een gemeenschappelĳke ordening van de wĳnmarkt (2), Verordening (EG) nr. 2053/97 van de Commissie van 20 oktober 1997 houdende wĳziging van Verordening (EEG)
nr. 3220/90 tot vaststelling van de voorwaarden voor bepaalde oenologische procédés en behandelingen op
grond van Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad (3) en Verordening (EG) nr. 2543/97 van de
Commissie van 15 december 1997 tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 3201/90 houdende uitvoeringsbepalingen voor de omschrĳving en de aanbiedingsvorm van wĳn en druivenmost (4) in de Overeenkomst
dient te worden opgenomen,
BESLUIT:

Artikel 1
Aanhangsel I van procotol nr. 47 bĳ de Overeenkomst wordt gewĳzigd zoals aangegeven in de bĳlage bĳ
dit besluit.
Artikel 2
De aan de respectieve taalversies van dit besluit gehechte teksten in de Ĳslandse en de Noorse taal van de
Verordeningen (EG) nr. 2087/97, (EG) nr. 2053/97 en (EG) nr. 2543/97 zĳn authentiek.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op 26 september 1998, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de
Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bĳ het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 25 september 1998.
Voor het Gemengd Comité van de EER
De Voorzitter
N. v. LIECHTENSTEIN

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

172
292
287
347

van
van
van
van

8.7.1999, blz. 60.
25.10.1997, blz. 1.
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18.12.1997, blz. 24.
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BĲLAGE
b¶ Besluit nr. 99/98 van het Gemengd Comité van de EER
Aanhangsel 1 van protocol nr. 47 (Opheffing van de technische belemmeringen voor het handelsverkeer in wĳn) bĳ de
EER-Overeenkomst wordt gewĳzigd zoals hierna aangegeven.
1. Het volgende streepje wordt toegevoegd aan punt 15 (Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad):
„— 397 R 2087: Verordening (EG) nr. 2087/97 van de Raad (PB L 292 van 25.10.1997, blz. 1).”.
2. Het volgende streepje wordt toegevoegd aan punt 26 (Verordening (EEG) nr. 3201/90 van de Commissie):
„— 397 R 2543: Verordening (EG) nr. 2543/97 van de Commissie (PB L 347 van 18.12.1997, blz. 24).”.
3. Het volgende wordt toegevoegd aan punt 27 (Verordening (EEG) nr. 3220/90 van de Commissie):
„, zoals gewĳzigd bĳ:
—

397 R 2053: Verordening (EG) nr. 2053/97 van de Commissie (PB L 287 van 21.10.1997, blz. 15).”.
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