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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 2597/1999 VAN DE RAAD
van 6 december 1999
tot instelling van een definitief compenserend recht op de invoer van polyethyleentereftalaatfolie
(PET-folie) uit India en tot definitieve inning van het ingestelde voorlopige recht
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(5)

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

(6)

De mondelinge en schriftelĳke standpunten die werden
ingediend na de instelling van de voorlopige maatregelen
en na de bovenstaande mededelingen werden onderzocht en waar nodig werden ze in aanmerking genomen
voor de definitieve bevindingen.

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 beschermende maatregelen tegen
invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zĳn van de
Europese Gemeenschap (1) (hierna „de basisverordening”
genoemd), inzonderheid op artikel 15,
Na overleg in het kader van het Raadgevend Comité,
Overwegende hetgeen volgt:

2. PRODUCT
(7)

In overweging 7 van de verordening voorlopig recht
werd het onderzochte product omschreven als polyethyleentereftalaatfolie (PET-folie).

(8)

In overweging 8 werd verder medegedeeld dat het
product door de bedrĳfstak zelf werd ingedeeld in
verschillende segmenten, met name producten voor
magnetische toepassingen, voor verpakkingsdoeleinden,
voor elektrische en fotografische toepassingen en voor
andere industriële doeleinden en dat het product ten
behoeve van het onderzoek werd ingedeeld in verschillende typen volgens marktsegment, dikte, bekledingskenmerken, oppervlaktebehandeling, mechanische eigenschappen en helderheid/opaciteit.

(9)

Na de instelling van de voorlopige maatregelen ontving
de Commissie een verzoek van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap om niet alleen de typen te onderzoeken
die werden ingedeeld onder de GN codes 3920 62 19 en
3920 62 90 die in de verordening voorlopig recht
werden vermeld maar tevens onderzoek te verrichten
naar de PET-film die is ingedeeld onder de GN codes
3920 62 11 en 3920 62 13. De Indiase exporteurs/
producenten waren tegen de uitbreiding van het onderzoek tot deze twee extra codes en voerden hierbĳ aan
dat de PET-folie die onder deze codes wordt ingedeeld,
niet kan worden vervangen door de PET-folie die onder
de twee andere codes, met name 3920 62 19 en
3920 62 90 wordt ingedeeld. Ze wezen erop dat alleen
deze laatstgenoemde codes in de klacht van de bedrĳfstak van de Gemeenschap waren opgenomen en dat de
twee andere codes niet specifiek in de klacht waren
opgenomen omdat de producten die onder deze codes
worden ingedeeld niet verwisselbaar zĳn met de
producten die worden ingedeeld onder de GN codes
3920 62 19 en 3920 62 90.

1. PROCEDURE
(1)

Bĳ Verordening (EG) nr. 1810/1999 (2) van de
Commissie (hierna „de verordening voorlopig recht”
genoemd) werd een voorlopig compenserend recht ingesteld op de invoer in de Gemeenschap van polyethyleentereftalaatfolie (PET-folie) in de Gemeenschap uit India
die wordt ingedeeld onder de GN codes 3920 62 19 en
3920 62 90.

(2)

Na de instelling van het voorlopige compenserende recht
werd commentaar ingediend door de volgende Indiase
exporteurs/producenten die aan het onderzoek medewerkten: Ester Industries Ltd, Flex Industries Ltd,
Garware Polyester Ltd, India Polyfilms Ltd, Jindal Polyester Ltd (verbonden bedrĳven), MTZ Polyesters Ltd,
Polyplex Corp. Ltd (hierna „de Indiase exporteurs/producenten” genoemd), door de regering van India (hierna de
„RVI” genoemd), de producenten van de Gemeenschap
die de klagende partĳ vormen (hierna „de bedrĳfstak van
de Gemeenschap” genoemd) en twee bedrĳven die PETfolie verwerken.

(3)

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 11, lid 5, van
de basisverordening verzochten alle bovenstaande
partĳen met uitzondering van één verwerkend bedrĳf
om te worden gehoord hetgeen hun werd toegestaan.

(4)

Een verwerkend bedrĳf dat zich niet bekendmaakte in
een eerder stadium reageerde op de instelling van de
voorlopige maatregelen.

(1) PB L 288 van 21.10.1997, blz. 1.
(2) PB L 219 van 19.8.1999, blz. 14.
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Op basis van de gegevens die in de loop van het onderzoek werden verzameld, besloot de Commissie de
producten van de GN codes 3920 62 11 en 3920 62 13
niet in het onderzoek op te nemen omdat geen gegevens
waren overgelegd waaruit bleek dat de claim van de
bedrĳfstak van de Gemeenschap, met name dat deze
producten door andere vervangen konden worden, juist
was.

waardige bedrag op de commerciële markt moeten lenen
en met rente, na verloop van tĳd, moeten terugbetalen.
Het is dit element van het voordeel dat wordt ingevuld
door aan het nominale bedrag van de subsidie rente toe
te voegen.
(14)

In deze aanpak is specifiek voorzien in de richtsnoeren
van de Commissie voor de berekening van de subsidie in
het kader van onderzoeken met het oog op compenserende rechten (berekeningsrichtsnoeren) (1) en wel in de
volgende zin: „De nominale waarde van het bedrag van
de subsidie moet derhalve door toepassing van de
normale commerciële rentevoet naar de waarde van deze
subsidie in het onderzoektĳdvak worden omgerekend”;
deze praktĳk is bĳ de Gemeenschap gebruikelĳk en werd
in een aantal vroegere gevallen gevolgd.

(15)

In artikel VI, lid 3, van de GATT 1994 dat overgenomen
wordt in artikel 19, lid 4, van de OSCM is uitsluitend
bepaald dat de rechten die worden geheven niet hoger
mogen zĳn dan de subsidie. Het bedrag van de subsidie
wordt berekend in termen van het voordeel voor de
ontvanger waarvan het bestaan wordt vastgesteld in het
onderzoektĳdvak voor de subsidiëring (artikel 14
OSCM). Aangezien het bedrĳf profiteerde van het feit dat
het de middelen niet op de financiële markt moest
betrekken, dient het bedrag van het voordeel ook een
rente-element te omvatten. Aangezien het bedrag van
het voordeel (inclusief rente) gelĳkgeschakeld wordt met
het bedrag van de subsidie en het compenserende recht
wordt berekend aan de hand van de vastgestelde subsidiëringsmarge wordt artikel VI, lid 3, van de GATT
1994 door de toevoeging van rente volledig nageleefd.

(16)

Om deze redenen wordt het verzoek om het renteelement niet in aanmerking te nemen bĳ de berekening
van het voordeel dat de verschillende regelingen opleveren van de hand gewezen.

3. SUBSIDIES

3.1.

ALGEMENE OPMERKINGEN

3.1.1. Toevoeging van rente bĳ de berekening van
het voordeel
(11)

De exporteurs/producenten verzochten de rente die was
toegevoegd bĳ de berekening van het totale voordeel dat
de verschillende regelingen telkens hadden opgeleverd
niet in aanmerking te nemen. Zĳ voerden aan dat de
toevoeging van rente niet gerechtvaardigd was, strĳdig
was met de bepalingen van de overeenkomst inzake
subsidies en compenserende maatregelen (OSCM) en
krachtens artikel VI, lid 3, van de GATT 1994 verboden
was. De berekeningsrichtsnoeren van de Commissie
zouden in dit opzicht ongeldig zĳn.

(12)

De juridische basis voor de verhoging van het nominale
bedrag van de subsidie met rente wordt gevormd door
artikel 5 en artikel 6 van de basisverordening. In artikel
5 is bepaald dat de hoogte van tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidies wordt berekend in
termen van het door de ontvanger daarmee verkregen
voordeel waarvan het bestaan wordt vastgesteld in het
onderzoektĳdvak voor de subsidiëring. In artikel 6
waarin artikel 14 van de OSCM wordt overgenomen,
worden de regels vastgesteld voor de berekening van het
voordeel voor de ontvanger van bepaalde soorten subsidies. Voor alle soorten subsidies die in artikel 6 worden
opgesomd, met name de deelneming in aandelenkapitaal, een door de overheid verstrekte lening, een door de
overheid verstrekte garantie voor een lening, de levering
van goederen, de verrichting van diensten of de aankoop
van goederen door de overheid, wordt voor de vaststelling van het voordeel steeds verwezen naar de kosten
voor vergelĳkbare middelen op de commerciële markt.
Indien dus het principe dat in artikel 6 als algemene
regel voor alle soorten subsidies is vervat, wordt toegepast, moeten bĳ de berekening van het totale voordeel
voor de ontvanger de kosten voor het lenen van de
middelen tegen commerciële tarieven in aanmerking
worden genomen.

(13)

Uitgedrukt als een nominale waarde tĳdens ht onderzoektĳdvak zĳn alle subsidies feitelĳk gelĳkwaardig aan
leningen. Aangezien niet aflosbare leningen op de
commerciële markt niet beschikbaar zĳn, zou de begunstigde, bĳ gebrek aan een dergelĳke lening het gelĳk-
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3.1.2 Specificiteit van de verschillende regelingen
(17)

De exporteurs/producenten voerden aan dat de veronderstelling die is neergelegd in artikel 2, lid 3, van de
OSCM, met name dat subsidies die afhankelĳk zĳn van
uitvoerprestaties specifiek zĳn, niet ipso facto opgaat
aangezien in artikel 27, lid 2, van de OSCM is bepaald,
dat het verbod op subsidies die afhankelĳk zĳn van
uitvoerprestaties niet geldt voor ontwikkelingslanden.
India is een van de landen die zĳn opgesomd in bĳlage
VII bĳ de OSCM en derhalve zouden de uitvoersubsidies
die door de Indiase regering (RVI) worden toegekend
niet verboden zĳn. Tengevolge daarvan zou de
Commissie positieve bewĳzen moeten aanvoeren dat de
regelingen in kwestie specifiek zĳn.

(18)

In artikel 3, lid 4, onder a), van de basisverordening is
duidelĳk bepaald dat subsidies die, rechtens of in feite,
uitsluitend of als één van verscheidene andere voorwaarden, van uitvoerprestaties afhankelĳk zĳn, met inbegrip van de in bĳlage I genoemde subsidies, geacht
worden specifiek te zĳn. Deze voorwaarde werd voor elk
van de regelingen in deze procedure afzonderlĳk onderzocht.

(1) PB C 394 van 17.12.1998, blz. 7.

10. 12. 1999
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vergunning en de verplichting het afgewerkte product
uit te voeren. Het is derhalve niet noodzakelĳk dat de
ingevoerde inputs die worden vervangen qua hoeveelheid, kwaliteit en eigenschappen gelĳk zĳn aan de
binnenlandse.

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN

3.2.1. Passbook-regeling
(19)

De regering van India (RVI) en de exporteurs/producenten brachten argumenten naar voren in verband met
deze regeling die is beschreven in de overwegingen 12
tot 19 van de verordening voorlopig recht. Deze argumenten hoeven niet te worden behandeld omdat het
voordeel dat werd verworven uit hoofde van deze regeling niet werd opgenomen in het bedrag van het recht
dat voorlopig werd vastgesteld om de redenen die
werden opgesomd in overweging 24 van de verordening
voorlopig recht. Bĳgevolg worden geen maatregelen
ingesteld ten aanzien van het voordeel dat uit hoofde
van deze regeling werd verworven en een definitieve
bevinding is derhalve overbodig.
3.2.2. Duty Entitlement Passbook
DEPB-pre-exportregeling

regeling

De RVI en de exporteurs/producenten brachten argumenten naar voren in verband met deze regeling die
werd beschreven in de overwegingen 26 tot 30 van de
verordening voorlopig recht.

(21)

Er werd met name aangevoerd dat de DEPB-pre-exportregeling een geoorloofde kwĳtschelding/terugbetalingsregeling is volgens de bepalingen van de basisverordening
en als zodanig geen aanleiding geeft tot tegenmaatregelen. Tevens werd aangevoerd dat indien werd vastgesteld dat de regeling wel aanleiding geeft tot tegenmaatregelen, uitsluitend het extra terugbetaalde bedrag als
basis voor de berekening van het voordeel in aanmerking mocht worden genomen en dat de Commissie had
moeten onderzoeken of het terugbetaalde bedrag inderdaad hoger was dan het bedrag van de invoerheffingen
op de bĳ de productie van het exportproduct verbruikte
inputs.

(22)

(23)

(24)

Een bedrĳf dat zĳn inputs tegen een lagere waarde kan
verkrĳgen of sommige van zĳn inputs op de binnenlandse markt inkoopt, zou vrĳ van rechten inputs
kunnen invoeren die gebruikt zouden kunnen worden
voor de binnenlandse productie of verkoop aangezien er
geen verband zou bestaan tussen de werkelĳk ingevoerde hoeveelheden en die welke in de SION zĳn vastgesteld. Er waren geen bewĳzen van een doeltreffend
systeem of een doeltreffende procedure aan de hand
waarvan kan worden bevestigd welke met vrĳstelling
van rechten ingevoerde inputs werkelĳk in het productieproces van het uitgevoerde afgewerkte product
worden gebruikt en in welke hoeveelheden. Bovendien
werd vastgesteld dat de afboeking die eventueel plaatsvindt wanneer de goederen worden uitgevoerd, niet
plaatsvindt op basis van de hoeveelheden met vrĳstelling
van rechten ingevoerde hoeveelheden inputs die in het
productieproces van de uitgevoerde producten worden
gebruikt maar veeleer op basis van de veronderstelde
standaardwaarde van de inputs van het uitgevoerde
product.

(25)

Zelfs indien de DEPB-pre-exportregeling beschouwd
moet worden als een terugbetalingsregeling, zoals wordt
beweerd, moet volgens bĳlage II, deel II, punt 5 en
bĳlage III, deel II, punt 3 bĳ de basisverordening de
overheid van het exportland dat geen verificatiesysteem
kent, een verder onderzoek naar de werkelĳke „inputs”
of transacties instellen om na te gaan of te veel is
betaald. Aangezien, zoals hierboven werd uiteengezet,
een dergelĳk verificatiesysteem aan de hand waarvan kan
worden nagegaan welke hoeveelheden inputs werden
ingevoerd niet bestaat, moest de RVI tot een dergelĳk
onderzoek overgaan. De RVI heeft een dergelĳk onderzoek niet uitgevoerd. De Commissie heeft daarom niet
onderzocht of het terugbetaalde bedrag inderdaad hoger
was dan het bedrag van de invoerheffingen op de bĳ de
productie van het exportproduct verbruikte „inputs”.

(26)

Hoe het ook zĳ, de kwĳtschelding van invoerheffingen
voor een hoger bedrag vormt alleen de basis voor de
berekening van het bedrag van het voordeel bĳ bonafide
terugbetalingsregelingen en bonafide terugbetalingsregelingen voor vervangende „inputs”. Aangezien werd
aangetoond dat de DEPB-pre-exportregeling geen terugbetalingsregeling of terugbetalingsregeling voor vervangende inputs is in de zin van bĳlage I, onder i), en bĳlage
II en III bĳ de basisverordening is het voordeel gelĳk aan
het totale bedrag aan kwĳtgescholden invoerrechten en
niet aan het bedrag van de terugbetaling waarmee de
invoerrechten worden overschreden.

(27)

Aangezien de DEPB-pre-exportregeling betrekking heeft
op inkomsten waarvan de overheid afstand doet maar
die haar normaal toekomen, wordt de regeling
beschouwd als een regeling waarbĳ subsidies worden
verleend ingevolge artikel 2, lid 1, onder a) ii) van de
basisverordening. Aangezien subsidies in het kader van
de regeling niet verworven kunnen worden zonder een
belofte tot uitvoer is de subsidie rechtens afhankelĳk van
uitvoerprestaties in de zin van artikel 3, lid 4, onder a),
van de basisverordening en derhalve specifiek.

—

(20)

De DEPB-pre-exportregeling is geen geoorloofde terugbetalingsregeling voor vervangende „inputs” in de zin
van het bepaalde in de basisverordening hoewel aan de
regeling de voorwaarde van „werkelĳk verbruik” is
verbonden. Fundamenteel is het een regeling die op
waarde en niet op hoeveelheden is gebaseerd. Het DEPBbedrag waarvoor vrĳ stelling van invoerrechten wordt
verleend, is niet berekend in verhouding tot specifieke
fysieke hoeveelheden van inputs die daadwerkelĳk zĳn
verbruikt of zullen worden verbruikt in het productieproces. Concreet worden de inputs bepaald aan de hand
van de „Standard Input/Output Norms (SION)” waarbĳ
de nominale kostprĳzen worden vastgesteld op basis van
de waarden van de inputs die ingevoerd moeten worden
om een bepaald product te vervaardigen. Zodra het
DEPB-bedrag voor een bepaald afgewerkt product werd
vastgesteld kunnen de inputs worden ingevoerd met
vrĳstelling van rechten in het kader van een „DEPB-preexport”-vergunning. Er is geen sprake van een mechanisme dat een exporteur/producent zou verhinderen de
verhoudingen tussen de door hem werkelĳk ingevoerde
inputs te wĳzigen aangezien hĳ er alleen op moet
toezien het algemene toegestane creditplafond niet te
overschrĳden.
Bovendien bestaat ook niet de verplichting de verschillende inputs waarvoor credit werd verleend ook werkelĳk in te voeren. De enige beperking op de hoeveelheden van een bepaalde input die in het kader van de
regeling wordt ingevoerd, is de waarde in de verleende
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Berekening van het subsidiebedrag
(28)

(29)

Het voordeel voor de producenten/exporteurs werd
berekend zoals uiteengezet in overweging 23 van de
verordening voorlopig recht; de kosten van de aanvragen
werden extra in aanmerking genomen zoals door de
exporteurs/producenten werd verlangd. Deze extra
bedragen hadden evenwel geen invloed op de berekende
voorlopige subsidiëringsmarges.

(30)

De RVI en de exporteurs/producenten dienden standpunten in in verband met deze regeling die werd
beschreven in de overwegingen 37 tot 39 van de verordening voorlopig recht.

(31)

Zĳ voerden met name aan dat de DEPB-post-exportregeling een geoorloofde terugbetalingsregeling voor vervangende inputs is aangezien de creditbedragen in het kader
van de DEPB-post-exportregeling uitsluitend worden
toegestaan overeenkomstig de SION. Volgens bĳlage I,
onder i), bĳ de basisverordening zou in het kader van
een terugbetalingsregeling gebruik mogen worden
gemaakt van eenzelfde hoeveelheid binnenlandse
„inputs” van dezelfde kwaliteit en met dezelfde eigenschappen als de ingevoerde „inputs”. Zĳ voerden ook
aan dat de voor accĳnzen bevoegde autoriteiten in staat
waren na te gaan welke ingevoerde inputs in het uitgevoerde product zĳn verwerkt. Bĳgevolg zou de DEPBpost-exportregeling een geoorloofde terugbetalingsregeling zĳn voor vervangende inputs in het kader van
bĳlage II bĳ de basisverordening.

(32)

en dat de Commissie haar verplichting, met name het
berekenen van dit hogere bedrag, niet was nagekomen.
(35)

Er zĳ aan herinnerd dat, in tegenstelling tot de
DEPB-pre-exportregeling aan deze regeling geen voorwaarde van „werkelĳk verbruik” is verbonden. De creditbedragen in het kader van de DEPB-post-exportregeling
worden berekend als een percentage van de waarde van
uitgevoerde afgewerkte producten. De credits die op
deze wĳze worden verworven kunnen gebruikt worden
voor de afboeking van normaal verschuldigde douanerechten bĳ de invoer van ongeacht welke goederen (met
uitzondering van de goederen van de negatieve lĳst.) De
regeling wordt niet beperkt tot goederen die gebruikt
worden bĳ de productie van het uitgevoerde product. De
ingevoerde goederen kunnen op de binnenlandse markt
worden verkocht of op een andere wĳze worden
gebruikt. Bovendien zĳn vergunningen en bĳgevolg
creditbedragen vrĳ overdraagbaar.

(33)

Bĳgevolg kan geconcludeerd worden dat de DEPB-postexportregeling geen terugbetalingsregeling of terugbetalingsregeling voor vervangende inputs is in de zin van
bĳlage I, onder i), en de bĳlage II en III bĳ de basisverordening.

(34)

De RVI voerde ook aan dat de regeling slechts als een
uitvoersubsidie moet worden beschouwd voorzover in
het kader van deze regeling invoerrechten worden terugbetaald voor een hoger bedrag dan dat van de invoerheffingen die worden geheven op de ingevoerde inputs die
bĳ de productie van het exportproduct worden verbruikt

Dit argument wordt van de hand gewezen om de
redenen die ook in overweging 26 werden aangegeven.
Berekening van het subsidiebedrag

(36)

De RVI voerde aan dat indien een onderneming haar
vergunningen verkoopt, de Commissie het voordeel voor
de exporteurs/producenten dient te berekenen aan de
hand van de werkelĳke waarde die deze verkoop heeft
opgeleverd en niet op basis van de in de vergunningen
vermelde creditbedragen.

(37)

Zoals reeds werd uiteengezet in overweging 43 van de
verordening voorlopig recht kan aan dit verzoek geen
gevolg worden gegeven aangezien het voordeel dat de
RVI de exporteurs/producenten in de vorm van gederfde
inkomsten toestaat terdege wordt gereflecteerd in de
waarde die in de vergunning is vermeld. De verkoop van
een vergunning tegen een andere (hogere of lagere) prĳs
dan haar waarde is een louter commerciële transactie die
het bedrag van het uit de regeling voortvloeiende voordeel niet verandert.

(38)

Het voordeel voor de exporteurs/producenten werd
berekend zoals uiteengezet in de overwegingen 41 tot en
met 44 van de verordening voorlopig recht. In dit
opzicht zĳ erop gewezen dat een aantal bezwaren
werden ingediend door vier exporteurs/producenten en
dat deze door de Commissie werden aanvaard. Bĳgevolg
werden ook de extra kosten voor het aanvragen van de
vergunning in aanmerking genomen. Ook werden
correcties toegepast op de toegestane creditbedragen.
Deze correcties hebben slechts tot kleine wĳzigingen van
de subidiëringsmarges geleid.

(39)

Vier bedrĳven profiteerden van deze regeling tĳdens het
onderzoekstĳdvak en verwierven subsidies variërend van
2,34 % tot 17,68 %.

Twee bedrĳven profiteerden van deze regeling tĳdens het
onderzoekstĳdvak en kregen subsidies van 1,31 % en
6,84 %.
3.2.3. Duty Entitlement Passbook regeling — DEPBpost-exportregeling
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3.2.4. Kapitaalgoederenregeling exportbevordering
(KGEB-regeling)
(40)

De RVI voerde aan dat het doel van de „KGEB”-regeling
die werd beschreven in de overwegingen 46 tot 50 van
de verordening voorlopig recht was, allerhande bedrĳven
in staat te stellen hun installaties en uitrusting op technisch vlak te verbeteren en terzelfdertĳd India in staat te
stellen zĳn schaarse buitenlandse valuta te sparen.
Voorts werd aangevoerd dat het voordeel dat de KGEBregeling oplevert niet afhankelĳk is van uitvoerprestaties
omdat KGEB-vergunningen beschikbaar zĳn ongeacht
het feit of voordien al dan niet werd uitgevoerd. Bovendien kan een KGEB-vergunninghouder steeds binnenlandse goederen in plaats van ingevoerde kapitaalgoederen kopen.

(41)

In verband met deze aanspraak zĳ erop gewezen dat een
bedrĳf, om in aanmerking te komen voor de KGEB-regeling, zich ertoe moet verplichten goederen voor een
bepaalde waarde binnen een bepaalde termĳn uit te
voeren. Deze subsidie is derhalve rechtens afhankelĳk
van exportprestaties daar ze niet kan worden verkregen
zonder goederen uit te voeren. Derhalve wordt deze
subsidie geacht specifiek te zĳn overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, lid 4, onder a), van de basisverordening en geeft zĳ derhalve aanleiding tot compenserende
maatregelen.
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De exporteurs/producenten voerden aan dat de overheid
in het kader van de KGEB-regeling geen afstand doet van
inkomsten die haar normaal toekomen maar slechts de
inning van deze inkomsten uitstelt. Indien een importeur
van kapitaalgoederen zĳn verplichting tot uitvoer aan
het eind van de termĳn waarin bĳ de regeling is voorzien, niet is nagekomen zullen met rente verhoogde
differentiële rechten worden geïnd. Of een importeur
dus over het algemeen kwĳtschelding van rechten heeft
genoten en of de overheid afstand heeft gedaan van
inkomsten die haar normaal toekomen en of dit een
voordeel heeft opgeleverd, zal pas blĳken aan het eind
van de termĳn die in het kader van deze regeling werd
toegestaan om de uitvoerverplichting na te komen. Het
zou derhalve voorbarig zĳn de invoer van kapitaalgoederen in het kader van deze regeling tĳdens het onderzoekstĳdvak na te gaan.
In verband met dit argument wordt geoordeeld dat
wanneer een bedrĳf een aanvraag indient voor deze
regeling en zich ertoe verplicht goederen uit te voeren,
ervan uitgegaan mag worden dat het bedrĳf deze
verplichting tot uitvoer nakomt en uiteindelĳk vrĳstelling van invoerrechten zal genieten. De bedrĳven
moeten immers kunnen verwachten dat ze uiteindelĳk
geen rechten zullen moeten betalen. Uitgaan van een
andere veronderstelling zou de hele regeling zinloos
maken.

(44)

Bovendien is uit het onderzoek duidelĳk gebleken dat de
RVI zelfs verlengingen van de termĳn voor het nakomen
van de verplichting tot uitvoer toestaat aan bedrĳven die
deze verplichting niet kunnen nakomen binnen de
oorspronkelĳk vastgestelde termĳn.

(45)

Om deze redenen wordt geoordeeld dat de overheid
afstand doet van inkomsten ten tĳde van de invoer van
kapitaalgoederen en dat het importerend bedrĳf een
voordeel geniet in de vorm van het totale bedrag aan
onbetaalde rechten.
Berekening van het subsidiebedrag

(46)

(47)

Het voordeel voor de exporteurs/producenten werd
berekend zoals uiteengezet in overweging 53 van de
verordening voorlopig recht. In dit opzicht zĳ erop
gewezen dat een aantal claims door alle exporteurs/
producenten werden geformuleerd die ten dele door de
Commissie in aanmerking werden genomen. Vooral de
kosten om de subsidie aan te vragen of te verkrĳgen
waarvoor degelĳke bewĳzen werden overgelegd, werden
in aanmerking genomen. Deze kosten hadden met name
te maken met vergoedingen die bĳ de aanvragen
moesten worden betaald en met bankgaranties. De
vergoedingen die bĳ de aanvraag moeten worden betaald
zĳn éénmalig terwĳl bankgaranties eenmalige transacties
kunnen zĳn die verschillende jaren bestrĳken of transacties die bestaan uit verschillende jaarlĳkse afbetalingen
die gespreid zĳn over de geldigheidstermĳn van de
garantie.
Er zĳ op gewezen dat één van deze bedrĳven, met name
MTZ Polyesters Ltd, aanvoerde dat de in de verordening
voorlopig recht toegepaste methode in zĳn specifieke
geval niet juist was omdat het bedrĳf tĳdens het onderzoekstĳdvak in een totaal andere situatie verkeerde dan
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de andere bĳ het onderzoek betrokken bedrĳven. Het
bedrĳf wees er vooral op dat, ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, waaronder een natuurramp, zĳn
commerciële productie slechts in oktober 1998 was
gestart. Dit leidde tot een zeer lage binnenlandse en
buitenlandse verkoop tĳdens het onderzoekstĳdvak en
bĳgevolg tot een hoge subsidiëringsmarge. Het bedrĳf
verzocht derhalve om gebruikmaking van een andere,
door het bedrĳf zelf voorgestelde berekeningsmethode.
(48)

Er zĳ op gewezen dat dit verzoek niet tĳdens het onderzoek maar pas na de bekendmaking van de voorlopige
bevindingen bĳ de Commissie werd ingediend. Het
bedrĳf diende evenwel samen met zĳn verzoek gedetailleerde en overtuigende bewĳzen in in verband met de
start van zĳn commerciële productie en met de gevolgen
die deze late start hadden voor zĳn transacties.

(49)

Na zorgvuldig onderzoek concludeerde de Commissie
dat het verzoek om gebruik te mogen maken van een
andere berekeningsmethode zoals door het bedrĳf werd
voorgesteld niet gerechtvaardigd was. Gezien de specifieke en uitzonderlĳke omstandigheden waarin dit
bedrĳf had verkeerd, oordeelde de Commissie evenwel
dat de toepassing op dit bedrĳf van hetzelfde gemeenschappelĳke criterium (i.e. werkelĳke uitvoer) dat werd
toegepast op de bedrĳven wier commerciële productie
normaal was, tot zulke disproportionele resultaten leidde
dat geen juist beeld werd verkregen van het voordeel dat
dit bedrĳf had genoten door de tot tegenmaatregelen
leidende subsidie in het kader van deze regeling. De
Commissie behield bĳgevolg weliswaar dezelfde berekeningsmethode maar corrigeerde de productie- en de
verkoopcĳfers van dit bedrĳf op basis van geverifieerde
gegevens van bedrĳven die zich in een normale situatie
bevonden en berekende op deze wĳze het voordeel dat
dit bedrĳf door subsidie tĳdens het onderzoekstĳdvak
had verkregen.

(50)

Samengevat profiteerden zes bedrĳven van deze regeling
tĳdens het onderzoekstĳdvak en verkregen subsidies
variërend van 1,42 % tot 8,75 %.

3.3.

(51)

EXPORTPRODUCTIEZONES/EXPORTGERICHTE
BEDRĲVEN (EPZ/EGB)

De RVI voerde aan dat zĳ geen afstand doet van inkomsten in het kader van deze regeling die werd beschreven
in de overwegingen 55 tot 58 van verordening voorlopig recht omdat de inning van de douanerechten op
kapitaalgoederen slechts wordt opgeschort tĳdens de
periode waarop deze onder toezicht staan van de
douane. Dit betekent dat de importeur bĳ de invoer van
kapitaalgoederen die gebruikt worden in EPZ/EGB, geen
douanerechten moet betalen. Wanneer de kapitaalgoederen evenwel worden verkocht of niet langer onder
toezicht staan van de douane moeten de douanerechten
worden betaald naar verhouding van de gedeprecieerde
waarde van de kapitaalgoederen ten tĳde van de verkoop
of de onttrekking aan het toezicht van de douane.
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De claim is vergelĳkbaar met die van de exporteurs/
producenten in verband met de KGEB-regeling: de overheid zou geen afstand doen van inkomsten maar zou de
inning ervan slechts uitstellen. Veronderstellen dat kapitaalgoederen vrĳ van rechten worden ingevoerd en dan
op de binnenlandse markt worden doorverkocht met
betaling van rechten zou de regeling evenwel zinloos
maken. Hoe het ook zĳ, zelfs indien de kapitaalgoederen
op een bepaald ogenblik doorverkocht worden, zou de
overheid naar verhouding van de depreciatie inkomsten
derven. Of en wanneer dergelĳke kapitaalgoederen
worden verkocht is een louter commerciële beslissing die
door het bedrĳf wordt genomen.

(53)

Om deze redenen wordt geoordeeld dat de overheid
afstand doet van inkomsten ten tĳde van de invoer van
kapitaalgoederen en dat dit het importerend bedrĳf een
voordeel oplevert in de vorm van het totale bedrag aan
niet betaalde invoerrechten.

(54)

De exporteur/producent diende ook een soortgelĳke
claim in met argumenten in verband met de invoer van
inputs voor geëxporteerde producten. Aangezien de
EPZ/EGB-regeling uitsluitend gebruikt werd voor de
invoer van kapitaalgoederen dienen deze argumenten
niet te worden onderzocht.

(55)

Deze subsidie is rechtens afhankelĳk gesteld van een
exportprestatie in de zin van artikel 3, lid 4, onder a),
van de basisverordening aangezien zĳ niet kan worden
verkregen zonder exportverbintenis van de onderneming. Zĳ wordt derhalve als specifiek beschouwd.

(60)

Er werd aangevoerd dat de vrĳstelling van omzetbelasting of van trade tax door de bedrĳven uitsluitend
gebruikt werd voor verkooptransacties en niet voor
belangrĳke aankopen van goederen.

(61)

Tĳdens haar verificatiebezoek vond de Commissie geen
bewĳzen van het tegendeel. Er werd ook aangetoond dat
alle belangrĳke leveranciers van inputs voor de exporteurs/producenten buiten de betrokken staten zĳn gevestigd. Derhalve moest door de exporteurs/producenten
omzetbelasting worden betaald op de aankoop van
goederen.

(62)

Derhalve kan worden geconcludeerd dat de vrĳstelling
van omzetbelasting die door de staten Gujarat en Maharashtra werd toegestaan alsmede het Trade Tax Incentive
Scheme waarmee de staat Uttar Pradesh zĳn bedrĳven
tegemoet komt, de exporteur/producent geen voordeel
opleverden.

(63)

Er zullen geen maatregelen worden ingesteld en derhalve
zĳn geen definitieve bevindingen in verband met deze
regelingen noodzakelĳk. Ten slotte zĳ erop gewezen dat
deze bevindingen geen afbreuk doen aan de bevindingen
met betrekking tot het gebruik van deze regelingen voor
aankooptransacties.
3.4.2. Regionale regelingen — Vrĳstelling van de
heffing op elektriciteit

(64)

De RVI en één exporteur/producent, MTZ Polyesters Ltd,
voerden aan dat deze regeling die werd beschreven in de
overwegingen 80 en 81 van de verordening voorlopig
recht niet specifiek zou zĳn aangezien alle nieuwe
ondernemingen in Gujarat er gebruik van konden
maken ongeacht hun plaats van vestiging.

(65)

De Commissie onderzocht het overgelegde bewĳsmateriaal om na te gaan of deze claim terecht was. Hoewel is
gebleken dat onduidelĳke bewoordingen in de desbetreffende wetgeving werden gebruikt, met name bĳ de definitie van „dienstverlenende ondernemingen” en de vaststelling van differentiële rechten, kan na een grondig
onderzoek worden geconcludeerd dat inderdaad alle
nieuwe industriële ondernemingen in deze staat, op
gelĳke voet en gedurende een periode van vĳf jaar, voor
deze regeling in aanmerking komen.

(66)

Artikel 3, lid 2, onder b), van de basisverordening
bepaalt: „een subsidie is niet specifiek indien de subsidieverlenende autoriteit of de wetgeving op grond waarvan
deze subsidieverlenende autoriteit handelt, voor de
toekenning van subsidies en voor de vaststelling van de
hoogte ervan objectieve criteria of voorwaarden hanteert
en voorzover het in aanmerking komen voor subsidie
automatisch is en de criteria en voorwaarden strikt in
acht worden genomen. Dergelĳke objectieve criteria en
voorwaarden dienen onder andere horizontaal te
worden toegepast en mogen bepaalde bedrĳven tegenover andere niet bevoordelen.”.

(67)

Op basis van de standpunten en het geverifieerde bewĳsmateriaal die in het kader van dit onderzoek werden
ingediend, wordt geoordeeld dat de regeling voldoet aan
de criteria van artikel 3, lid 2, onder b), van de basisverordening met inbegrip van het criterium dat zĳ horizontaal van toepassing moet zĳn; alle ondernemingen in de
staat komen er immers voor in aanmerking en er
worden objectieve criteria gehanteerd met name de
oprichting van nieuwe industriële ondernemingen.

Berekening van het subsidiebedrag
(56)

Het voordeel voor de exporteur/producent werd berekend op de wĳze die werd uiteengezet in de overwegingen 63 tot en met 65 van de verordening voorlopig
recht. Een bedrĳf ontving in het kader van deze regeling
een voordeel van 0,7 %.
3.3.1. Regeling vrĳstelling inkomstenbelasting

(57)

Zoals in de verordening voorlopig recht werd vastgesteld
maakte geen enkele exporteur/producent gebruik van
deze regeling. Bĳgevolg werden geen maatregelen ingesteld en is in het kader van het onderzoek geen definitieve bevinding noodzakelĳk.
3.4.

REGIONALE REGELINGEN

3.4.1. Omzetbelasting
(58)

De exporteurs/producenten deelden mede dat het voordeel dat de vrĳstelling van omzetbelasting in Gujarat en
Maharashtra en de Trade Tax Incentive Scheme in de
staat Uttar Pradesh opleveren de afnemers en niet de
verkopers van de goederen te beurt valt.

(59)

Omzetbelasting of trade tax in deze staten is een belasting die geheven wordt op de verkoop van goederen en
aan de verkoopprĳs in de rekening wordt toegevoegd.
De verkoper treedt hierbĳ op als belastingontvanger. De
regeling omzetbelasting/trade tax verschilt van BTWregelingen in die zin dat betaalde omzetbelasting/trade
tax niet in mindering kan worden gebracht op geïnde
omzetbelasting/trade tax.
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gehanteerde termĳnen voor het vervullen van de criteria
van artikel 4, lid 3, van de basisverordening. Sommige
bewĳzen die zich beperkten tot gegevens die betrekking
hadden op 1981/1982 werden lange tĳd na het
verstrĳken van de termĳn ingediend. Onder deze
omstandigheden is de Commissie bĳ deze regeling niet
verplicht en evenmin in staat om vast te stellen of aan
de criteria van artikel 4, lid 3, van de basisverordening
inclusief het criterium met betrekking tot de meting van
de economische ontwikkeling op basis van statistische
gegevens, is voldaan.

Derhalve wordt geconcludeerd dat deze subsidie niet
specifiek is en leidt tot tegenmaatregelen.

3.4.3. Regionale regelingen — Teruggave van lokale
heffingen
(69)

In verband met de teruggave van lokale heffingen, een
regeling die werd beschreven in de overwegingen 88 en
89 van de verordening voorlopig recht, voert de RVI aan
dat deze lokale heffingen indirecte belastingen zĳn die in
India door de plaatselĳke overheid worden geheven op
goederen die het grondgebied van een stad of een district
binnenkomen. Er werd aangevoerd dat de „richtlĳnen
inzake het verbruik van productiemiddelen in het
productieproces” van bĳlage II bĳ de OSCM-regelingen
aftrek mogelĳk maken van indirecte belastingen die
leiden tot uitstel van betaling van in vorige stadia
geheven cumulatieve indirecte belastingen op ingevoerde
goederen die bĳ de vervaardiging van geëxporteerde
goederen worden gebruikt. Derhalve zou deze regeling
niet tot tegenmaatregelen leiden.

(70)

Dit argument moet van de hand worden gewezen aangezien de regeling „teruggave van lokale heffingen” hoegenaamd niets te maken heeft met productie voor de
uitvoer.

(71)

Er werden geen gefundeerde argumenten in verband met
de specificiteit van deze regeling ingediend. Derhalve
wordt bevestigd dat deze regeling specifiek is overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder a) en c), van de basisverordening aangezien zĳ expliciet is voorbehouden aan
bepaalde ondernemingen die in vast omlĳnde regio's
binnen het rechtsgebied van de autoriteit die de subsidie
verleent zĳn gevestigd.

(72)

Eén exporteur/producent, Garware Polyester Ltd, voerde
aan dat deze regeling hen tĳdens het onderzoekstĳdvak
geen voordeel had opgeleverd aangezien de autoriteiten
van de staat Maharashtra hun terugbetalingsverplichting
nog niet waren nagekomen.

(73)

Dit argument moet van de hand worden gewezen aangezien het voordeel bestaat uit een grotere schuldvordering
waarop het bedrĳf wettelĳk recht heeft ten aanzien van
de staat Maharashtra.

(74)

De RVI, daarin gesteund door de exporteurs/producenten, herhaalde haar „groen-licht”-claim en verklaarde
dat de Commissie, vooral in het geval van ontwikkelingslanden, verplicht was aan te tonen dat achtergebleven gebieden niet in aanmerking kwamen ingevolge
artikel 4, lid 3, van de basisverordening en zich niet
mocht baseren op de beschikbare gegevens.

(75)

In dit opzicht zĳ erop gewezen dat voor deze regeling,
waarvan slechts door één bedrĳf in de regio Aurangabat
in de staat Maharashtra gebruik werd gemaakt, geen
bewĳzen werden overgelegd binnen de door de RVI of
door een andere partĳ in het kader van deze procedure
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(76)

Onder deze omstandigheden ziet de Commissie zich
verplicht de bevindingen te bevestigen die zĳn opgenomen in overweging 93 van de verordening voorlopig
recht. Derhalve wordt definitief geconcludeerd dat ten
aanzien van deze regeling compenserende maatregelen
moeten worden genomen.

Berekening van het subsidiebedrag
(77)

Het voordeel voor de exporteur/producent werd berekend zoals werd uiteengezet in overweging 94 van de
verordening voorlopig recht. Het bedrĳf legde evenwel
bewĳzen over dat het geen recht had op terugbetaling
van het volledige bedrag aan rechten, hetgeen uiteindelĳk leidde tot vaststelling van een lagere subsidiëringsmarge.

(78)

Voor één bedrĳf bedroeg het voordeel dat de regeling
tĳdens het onderzoekstĳdvak in de vorm van subsidies
opleverde 1,08 %.

3.4.4. Bĳzondere Capital Incentive-regeling
(79)

De regering van India (RVI) en de exporteurs/producenten brachten argumenten naar voren in verband met
deze regeling die beschreven wordt in de overwegingen
96 en 97 van de verordening voorlopig recht. Deze
argumenten hoeven niet te worden behandeld aangezien
het voordeel dat de producenten in het kader van deze
regeling verkregen niet werd opgenomen in de bedragen
van de voorlopige rechten, om de redenen die in overweging 24 van de verordening voorlopig recht zĳn
uiteengezet. Er zullen bĳgevolg geen maatregelen
worden ingesteld tegen de in het kader van deze regeling
verleende subsidies en derhalve zĳn definitieve bevindingen niet noodzakelĳk.

Bedragen van de subsidies die aanleiding kunnen geven tot
compenserende maatregelen
(80)

De bedragen van de subsidies die overeenkomstig de
bepalingen van de basisverordening aanleiding kunnen
geven tot compenserende maatregelen zĳn voor elke
onderzochte exporteur, uitgedrukt in waarde, de
volgende.
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Ester Industries Ltd

6,84

Flex Industries Ltd
Garware Plastics & Polyester Ltd

(82)

TOTAAL

Teruggave
elektriciteitsheffing

10,44

2,13

12,5

1,48

17,68

1,52

1,08
0,70

3,8
7,0

8,75

8,7

1,42

19,1

4. SCHADE

(81)

Teruggave lokale
heffing

12,0

MTZ Polyesters Ltd

4.1.

Capital
incentive

Heffing
omzetbelasting

2,87

4,82

Polyplex Corporation Ltd

Regelingen deelstaten

2,34

1,31

India Polyfilms Ltd & Jindal Polyester Ltd

EPZ/EGB

KGEB
Post-export

Pre-export

DEPB

Passbook

(in %)

(83)

DEFINITIE VAN HET BEGRIP BEDRĲFSTAK VAN DE
GEMEENSCHAP

In overweging 106 van de verordening voorlopig recht
is bepaald dat vier producenten die de klacht hebben
ingediend voldoen aan de voorwaarden van artikel 10,
lid 8, van de basisverordening aangezien zĳ meer dan
80 % van de totale productie van het betrokken product
in de Gemeenschap voor hun rekening nemen en dientengevolge worden geacht de bedrĳfstak van de Gemeenschap te vormen in de zin van artikel 9, lid 1, van de
genoemde verordening.
De Indiase exporteurs/producenten voerden aan dat de
procedure nooit had mogen worden ingeleid aangezien
de klacht niet voldoende bewĳzen bevatte dat aan de
voorwaarden van artikel 10, lid 8, was voldaan. Zĳ
voerden aan dat het feit dat het deel van de productie
dat voor contractueel gebonden afnemers van PET-folie
bestemd is in de klacht niet in aanmerking was
genomen, betekent dat de Commissie de totale productie
van PET-folie in de Gemeenschap op basis van de klacht
niet kon ramen. Deze bewering werd ongegrond geacht
omdat de PET-folie die voor contractueel gebonden afnemers bestemd was nooit als PET-folie op de vrĳe markt
van de Gemeenschap terecht kwam maar in bedrĳven
die het product verder verwerkten. Hoe het ook zĳ de
productie van de producenten die de klagende partĳ
vormen die voor de niet contractueel gebonden markt
bestemd was, was ruimschoots voldoende om deze
producenten de status van bedrĳfstak van de Gemeenschap te verlenen.

Derhalve worden de bevindingen van de overwegingen
105 en 106 van de verordening voorlopig recht bevestigd.

4.2.

VERBRUIK IN DE GEMEENSCHAP, INGEVOERDE
HOEVEELHEDEN EN MARKTAANDEEL

(84)

De conclusies die door de Commissie in het voorlopige
stadium werden bereikt, met name dat de totale Indiase
uitvoer van het betrokken product aanmerkelĳk was
gestegen en ook dat het aandeel van deze uitvoer in de
markt van de Gemeenschap aanmerkelĳk was gestegen,
werden bevestigd.

(85)

Derhalve worden de bevindingen van de overwegingen
107 tot en met 110 van de verordening voorlopig recht
bevestigd.

4.3.
(86)

PRĲZEN VAN DE GESUBSIDIEERDE PRODUCTEN

De Indiase exporteurs/producenten voerden aan dat de
prĳsvergelĳking in de verordening voorlopig recht voor
hen onbillĳke resultaten opleverde omdat bĳ deze vergelĳking geen rekening werd gehouden met het verschil in
prĳs tussen de gewone PET-folie en de speciale soorten.
Zĳ voerden aan dat India hoofdzakelĳk de gewone PETfolie uitvoert terwĳl een belangrĳk gedeelte van de PETfolie die door de bedrĳfstak van de Gemeenschap wordt
vervaardigd speciale PET-folie is. Dit argument moest
van de hand worden gewezen omdat de aspecten
gewone en speciale PET-folie in aanmerking werden
genomen bĳ de samenstelling van de productgroepen
die gebruikt werden voor de vergelĳking van de prĳzen.
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De Indiase exporteurs/producenten voerden voorts aan
dat het weglaten van bepaalde elementen bĳ de groepering die in de vragenlĳst was opgenomen voor hen
hogere onderbiedingsmarges had opgeleverd. Zĳ dienden
nadat de voorlopige bevindingen bekend waren gemaakt
bezwaren in tegen de vereenvoudiging van de groepering en voerden aan dat deze vereenvoudiging leidde tot
een onjuiste vergelĳking tussen soorten PET-folie van
verschillende kwaliteit. Voorts voerden zĳ aan dat de
Indiase producten de neiging vertonen sterker te
krimpen en verwĳzen hierbĳ naar de thermische eigenschappen, de geringere breedte en de grotere opaciteit
vergeleken met het communautaire product waardoor
de Indiase producten van lagere kwaliteit en goedkoper
zouden zĳn.

(88)

Op basis van de in het kader van het onderzoek
ontvangen gegevens besloot de Commissie in het voorlopige stadium de groepering van de verschillende
soorten PET-folie te vereenvoudigen en dus de groepering die in de aan de partĳen toegestuurde vragenlĳst
was opgenomen aan te passen. Derhalve werden de
breedte, de thermische eigenschappen en het onderscheid tussen wazige en heldere folie niet in aanmerking
genomen. In dit opzicht zĳ erop gewezen dat de groepering van de productsoorten zoals die in de vragenlĳst
was gevolgd, in dit geval, evenals in alle onderzoeken,
gezien het stadium waarin de gegevens werden verzameld, indicatief was en dus vatbaar voor wĳzigingen. Uit
dit onderzoek is gebleken dat een indeling van PET-folie
in verschillende groepen naar breedte, het aantal te
vergelĳken soorten aanmerkelĳk zou hebben vergroot
zonder dat dit duidelĳke gevolgen voor de prĳsvergelĳking zou hebben gehad. Bovendien was het niet
mogelĳk de thermische eigenschappen en het onderscheid tussen wazige en heldere folie in aanmerking te
nemen omdat er geen duidelĳke omschrĳving voor de
eigenschap „wazigheid” blĳkt te bestaan terwĳl wat de
thermische eigenschappen betreft de omschrĳving in de
vragenlĳsten niet consequent door de betrokken partĳen
werd gevolgd. Dit had ertoe geleid dat de producenten
van de Gemeenschap en de Indiase exporteurs/producenten verschillende en niet vergelĳkbare omschrĳvingen
voor deze thermische eigenschappen hadden gebruikt.

(89)

Met de bovenstaande bewering van de Indiase producerende bedrĳven werd geen rekening gehouden, niet
alleen omdat de vereenvoudiging van de groepering van
de producten onvermĳdelĳk was om een bruikbaar
onderzoek te waarborgen naar de onderbieding aan de
hand van representatieve vergelĳkingen van de productgroepen die door beide partĳen waren opgegeven (er
werden in werkelĳkheid vierhonderd codes van productgroepen van de bedrĳfstak van de Gemeenschap vergeleken met ongeveer honderzestig PCN-codes van de
Indiase exporteurs/producenten), maar ook omdat de
vaststelling van de onderbieding aan de hand van de
vereenvoudigde formule reeds voldoende de verschillen
in fysische kenmerken aan het licht brengt tussen de
soorten die door de Indiase exporteurs/producenten en
de soorten die door de bedrĳfstak van de Gemeenschap
worden vervaardigd.

(90)

Alle Indiase exporteurs/producenten verzochten ook om
een correctie voor verschillen in handelsstadium. Zĳ
voerden aan dat zĳ het grootste gedeelte van hun PETfolie verkopen aan importeurs in de Gemeenschap
terwĳl de bedrĳfstak van de Gemeenschap hoofdzakelĳk

L 316/9

rechtstreeks aan bedrĳven die PET-folie verwerken
verkoopt. Derhalve voerden zĳ aan dat de vergelĳking
met het oog op de vaststelling van de onderbieding
gemaakt moest worden tussen de prĳzen waartegen de
importeurs aan verwerkende bedrĳven doorverkochten
en de prĳzen waartegen de bedrĳfstak van de Gemeenschap verkocht. Zĳ voerden aan dat de marge van een
importeur bĳ verkoop aan verwerkende bedrĳven ongeveer 25 % bedraagt en deze marge stemt overeen met de
door hen verlangde correctie.
(91)

In dit opzicht zĳ erop gewezen dat de Commissie in
haar vragenlĳst de handelsstadia vaststelde als 1. distributeurs, 2. verwerkende bedrĳven, 3. Original Equipment Manufacturers (OEM), 4. eindgebruikers en 5.
anderen. De Indiase exporteurs/producenten verklaarden
in hun antwoorden op de vragenlĳst dat het grootste
gedeelte van hun verkoop van PET-folie in Europa
bestemd was voor groep 5, i.e. „anderen”, zonder enige
verdere toelichting. Na de bekendmaking van de voorlopige conclusies bevestigden de Indiase exporteurs/producenten dat hun verkoop aan importeurs die zĳ invulden
onder de rubriek „anderen” beschouwd diende te worden
als verkoop aan distributeurs. Uit het onderzoek is
evenwel gebleken dat sommige distributeurs het product
eveneens verwerken hetgeen erop wĳst dat de toelichtingen die door de Indiase exporteurs/producenten met
betrekking tot het handelsstadium zĳn verstrekt onjuist
zĳn. Bovendien leverde het onderzoek geen bevestiging
op van het prĳsverschil van 25 % tussen de twee
handelsstadia. Wat de verkoop van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap betreft ligt de gemiddelde prĳs bĳ de
verkoop aan distributeurs hoger dan de prĳs bĳ verkoop
aan verwerkende bedrĳven. Voor de Indiase exporteurs/
producenten zou dit betekenen dat een eventuele
correctie eigenlĳk de vastgestelde prĳsonderbiedingspercentages zou verhogen. Dat de prĳzen aan distributeurs
hoger liggen dan de prĳzen aan verwerkende bedrĳven
in het geval van de bedrĳfstak van de Gemeenschap
wordt verklaard door het feit dat de verwerkende
bedrĳven grotere hoeveelheden afnemen en derhalve
hiervoor een korting ontvangen. Vĳf van de zes Indiase
exporteurs/producenten verkochten aan verwerkende
bedrĳven tegen hogere prĳzen dan aan distributeurs
volgens hun opgaven. Een bedrĳf evenwel verkocht
tegen duidelĳk hogere prĳzen aan distributeurs maar
voor de overige bedrĳven lag het prĳsverschil tussen de
twee handelsstadia ver beneden 25 %.

(92)

Uit het onderzoek is ook gebleken dat de twee belangrĳkste handelsstadia niet duidelĳk van elkaar zĳn
gescheiden doordat sommige belangrĳke bedrĳven
terzelfdertĳd distributeur en verwerkend bedrĳf zĳn.
Voorts werd opgemerkt dat er geen duidelĳk prĳsverschil is tussen de twee handelsstadia aangezien de
bestelde hoeveelheid een belangrĳker factor voor de
prĳzen blĳkt te zĳn dan het handelsstadium. Ten slotte,
en in tegenstelling tot het argument van de Indiase
exporteurs/producenten, is uit het onderzoek gebleken
dat de bedrĳfstak van de Gemeenschap het betrokken
product ook verkoopt aan bedrĳven die zowel distributeurs als verwerkend bedrĳf zĳn. Derhalve werd geconcludeerd dat er geen redenen zĳn om de Indiase exporteurs/producenten een correctie met betrekking tot het
handelsstadium toe te staan.
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(93)

Een van de Indiase exporteurs/producenten, MTZ,
verzocht ook om een correctie voor kwaliteitsverschillen. Het bedrĳf voerde aan dat het folie van lagere
kwaliteit had opgenomen in de lĳst van transacties die
gebruikt werden voor de berekening van de onderbiedingen en dat voor deze folie van lagere kwaliteit een
correctie moest worden aangebracht in de vorm van een
stĳging van de verkoopprĳzen met 100 %. In dit opzicht
zĳ erop gewezen dat MTZ in zĳn antwoord op de
vragenlĳst mededeelt dat het bedrĳf drie kwaliteiten van
folie vervaardigt: een A-kwaliteit, een B-kwaliteit en een
lagere kwaliteit. In de lĳst van de transacties werd
evenwel geen enkele verwĳzing gemaakt naar de
verschillende kwaliteiten. Na de bekendmaking van de
voorlopige maatregelen verstrekte MTZ verdere gegevens
met het oog op de identificatie van de producten van
lagere kwaliteit in de lĳst van de transacties. Nadat de
Commissie deze informatie had ontvangen vergeleek zĳ
de prĳzen van de zogenaamde productsoorten van
lagere kwaliteit met de andere productsoorten en kwam
tot de conclusie dat er tussen deze twee soorten
producten geen prĳsverschil is. Het verzoek van MTZ
om een correctie voor verschillen in kwaliteit kon
derhalve niet worden aanvaard.

(94)

De Indiase exporteurs/producenten voerden ten slotte
aan dat de Commissie in haar onderbiedingsberekeningen negatieve prĳsonderbiedingsmarges had moeten
compenseren met positieve. Aangezien dit niet was
gedaan, verklaarden zĳ dat een hogere niet-schadelĳke
prĳs was vastgesteld. Er zĳ op gewezen dat in de
methode die beschreven werd in de overwegingen 112
tot en met 114 van de verordening voorlopig recht voor
de berekening van de prĳsonderbiedingsmarges, de
gewogen gemiddelde nettoverkoopprĳzen van de met
subsidie ingevoerde goederen per model vergeleken
werden met de gewogen gemiddelde nettoverkoopprĳzen per model van de bedrĳfstak van de Gemeenschap op de markt van de Gemeenschap. Aan de hand
van deze methode kon derhalve het bedrag waarmee de
exportprĳs van de exporteur/producent de gewogen
gemiddelde prĳs van de bedrĳfstak van de Gemeenschap
overschreed per model in aanmerking worden genomen.
Het argument werd derhalve van de hand gewezen.

(95)

Uit bovenstaande overwegingen vloeit voort dat de voorlopige bevinding van overweging 114 van de verordening voorlopig recht dat de onderbieding varieert van
28,2 % tot 50,5 % wordt bevestigd.
4.4.

(96)

SITUATIE VAN DE BEDRĲFSTAK VAN DE GEMEENSCHAP

De RVI voerde in het algemeen aan dat aan de hand van
de niet confidentiële antwoorden van de klagende partĳ
kon worden geconcludeerd dat de bedrĳfstak van de
Gemeenschap geen schade heeft geleden. In dit opzicht
is gebleken uit het onderzoek, zoals in de overwegingen
115 tot en met 125 van de verordening voorlopig recht
werd medegedeeld, dat de ontwikkelingen vooral van het
marktaandeel en de prĳzen maar ook van de rentabiliteit
van de bedrĳfstak van de Gemeenschap in het algemeen
een negatieve trend vertonen, hetgeen duidelĳk wĳst op
aanmerkelĳke schade. Deze ontwikkelingen worden
voldoende bevestigd in de niet confidentiële antwoorden
van de bedrĳfstak van de Gemeenschap.
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(97)

De Indiase exporteurs/producenten voerden aan dat de
keuze van 1995 als startjaar voor de verzameling van de
gegevens voor het onderzoek een vertekend beeld had
gegeven hetgeen had geleid tot de conclusie dat de
bedrĳfstak van de Gemeenschap schade had geleden. Zĳ
voerden aan dat aangezien 1995 een uitzonderlĳk goed
jaar was ten gevolge van de zeer hoge vraag, het slechts
normaal was dat de schade-indicatoren nadien negatieve
ontwikkelingen lieten zien. De Indiase exporterende
producenten voerden aan dat indien 1993 als startjaar
was genomen dit een juister beeld van de evolutie van de
schadefactoren zou hebben opgeleverd. Het doel van het
onderzoek is evenwel voor de economische situatie van
de bedrĳfstak van de Gemeenschap de gevolgen tĳdens
het onderzoekstĳdvak te evalueren van de invoer met
subsidies die tot tegenmaatregelen leiden. Om een
dergelĳk onderzoek uit te voeren worden de ontwikkelingen van een aantal indicatoren vastgesteld op basis
van de gegevens die betrekking hebben op een aantal
jaren (gewoonlĳk drie) die aan het onderzoekstĳdvak
voorafgaan. Het doel van dit onderzoek is derhalve niet
het startjaar met het onderzoekstĳdvak te vergelĳken
maar veeleer de jaarlĳkse ontwikkelingen binnen de
totale in aanmerking genomen periode te evalueren. Hoe
het ook zĳ, er zĳ op gewezen dat, op het ogenblik dat
beslist werd welke periode in aanmerking zou worden
genomen, niet bekend was dat de schade-indicatoren
eventueel een ander patroon hadden laten zien indien
een vroeger startjaar was gekozen. Tot slot zĳ erop
gewezen dat de keuze van een vroeger startjaar voor de
Indiase exporteurs niet gunstig geweest zou zĳn omdat
hun marktaandeel in de perioden die aan het
onderzoekstĳdvak voorafgingen sterk was gestegen.

(98)

Derhalve worden de bevindingen van de overwegingen
115 tot en met 125 van de verordening voorlopig recht
bevestigd.
4.5.

(99)

CONCLUSIE IN VERBAND MET DE SCHADE

Op basis van bovenstaande overwegingen wordt bevestigd dat de bedrĳfstak van de Gemeenschap aanmerkelĳke schade heeft geleden in de zĳn van artikel 8, lid 1,
van de basisverordening.
5. OORZAKELĲK VERBAND
5.1.

GEVOLGEN VAN DE INVOER MET SUBSIDIE

(100) De Indiase exporteurs/producenten en de RVI voerden

aan dat er geen duidelĳke correlatie was tussen de
Indiase uitvoer met subsidie en de schade waarvan de
bedrĳfstak van de Gemeenschap te lĳden had. Ze
voerden aan dat er in het algemeen een negatieve
prĳsontwikkeling voor PET-folie was geweest die teweeg
was gebracht door een wereldwĳd overschot van het
product terwĳl terzelfdertĳd de prĳs van de belangrĳkste
grondstoffen was gedaald. De Indiase exporteurs/producenten voerden verder aan dat de algemene negatieve
prĳsontwikkeling zich ook bĳ de prĳzen voor PET-folie
in de Gemeenschap had laten gevoelen en dat het feit
dat de gemiddelde prĳs van de producenten van de
Gemeenschap daalde in 1996 toen ook het marktaandeel van de Indiase exporteurs/producenten daalde, deze
bewering duidelĳk staafde. Er zĳ evenwel aan herinnerd
dat India één van de belangrĳkste landen is dat tot dit
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wereldwĳde overschot op de PET-foliemarkt heeft bĳgedragen en dat India volgens Eurostat-gegevens vanaf
1996 de prĳzen op de Europese markt onderbood
terwĳl de andere belangrĳke exporterende landen zoals
de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea hun prĳzen
lieten stĳgen. Het feit dat India marktaandeel verloor in
1996 betekent niet dat India de bedrĳfstak van de
Gemeenschap geen schade berokkende door grotere
druk op de prĳzen uit te oefenen hetgeen resulteerde in
een daling van de gemiddelde prĳs van de bedrĳfstak
van de Gemeenschap met 3 %. Ten slotte zĳ eraan herinnerd dat voor het onderzoek naar de schade het onderzoekstĳdvak als basis werd genomen en dat de voorafgaande jaren hoofdzakelĳk gebruikt werden als trendsetters.
De argumenten van de Indiase exporteurs/producenten
en van de RVI moeten derhalve van de hand worden
gewezen.
5.2.

GEVOLGEN VAN ANDERE FACTOREN

(101) De bevindingen van de overwegingen 134 tot en met

144 van de verordening voorlopig recht worden met de
volgende toevoegingen bevestigd:
5.2.1. Invoer uit andere derde landen

(102) De Indiase exporteurs/producenten en de RVI hielden

hun argument staande met betrekking tot de discriminatie die plaatsvond om uitsluitend de invoer uit India te
onderzoeken terwĳl de uit Zuid-Korea ingevoerde
hoeveelheden waren gestegen en de gemiddelde Koreaanse prĳzen tĳdens de onderzochte periode waren
gedaald. De Indiase exporteurs/producenten voerden ook
aan dat de stĳging van de uit Zuid-Korea ingevoerde
hoeveelheden nog groter was dan officieel door Eurostat
wordt gerapporteerd aangezien de importeurs van Koreaanse PET-folie deze folie bĳ de douane waarschĳnlĳk
occasioneel onder GN-code 3920 69 00 (andere polyesters) hebben aangegeven zoals dat het geval was geweest
bĳ PET-folie van Indiase oorsprong.

(103) De Commissie handhaaft haar argument van de verorde-

ning voorlopig recht, namelĳk dat de absolute en de
relatieve stĳging van het marktaandeel van Zuid-Korea
lager was dan die van India en dat de prĳzen voor
Zuid-Koreaanse PET-folie systematisch hoger lagen dan
de Indiase prĳzen. Bovendien verlaagden de Koreaanse
exporteurs/producenten, hun prĳzen pas een jaar later
dan de Indiërs. De Commissie ontving ook geen
bewĳzen waaruit bleek dat Koreaanse PET-folie bĳ de
douane werd aangegeven onder een GN-code die voor
andere polyesters was bedoeld.

(104) Ten slotte zĳ er vooral op gewezen dat de Commissie

geen redenen zag om een onderzoek tegen Zuid-Korea
in te leiden omdat haar geen bewĳzen werden overgelegd van onbillĳke handelspraktĳken in de vorm van
uitvoer met dumping of subsidies door Koreaanse exporteurs/producenten.

(105) Zoals blĳkt uit het bovenstaande is de situatie in verband

met de invoer uit India en de invoer uit Zuid-Korea
verschillend en kan er van discriminatie geen sprake zĳn.
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5.2.2. Schommelingen van de grondstoffenprĳzen
(106) De Indiase exporteurs/producenten voerden aan dat op

basis van de niet confidentiële antwoorden die de
bedrĳfstak van de Gemeenschap op de vragen van de
vragenlĳst heeft gegeven, geconcludeerd kan worden dat
de gemiddelde daling van de prĳzen voor de grondstoffen tĳdens de onderzochte periode, in tegenstelling
tot hetgeen werd beweerd in de verordening voorlopig
recht, ongeveer één derde en niet 17 % bedroeg. Dit
wordt volgens hen bevestigd door de voor iedereen
toegankelĳke gegevens over de prĳsontwikkelingen van
de grondstoffen. Zĳ herhaalden hun eerdere argument
dat een daling van de prĳzen van de grondstoffen met
één derde de bedrĳfstak van de Gemeenschap in staat
stelde zĳn prĳzen te verlagen zonder dat dit een daling
van rentabiliteit tot gevolg had en dat de invoer uit India
derhalve niet de aanzet was tot de prĳsdalingen voor de
bedrĳfstak van de Gemeenschap.

(107) Er zĳ op gewezen dat de Commissie op basis van confi-

dentiële antwoorden op de vragenlĳst de prĳsontwikkelingen van alle grondstoffen onderzocht voor PET-folie
zoals in overweging 140 van de verordening voorlopig
recht werd medegedeeld, en tot de conclusie kwam dat
de daling van de grondstoffenprĳzen 17 % bedroeg.
Bovendien is het zo dat de niet confidentiële antwoorden
van de bedrĳfstak van de Gemeenschap op de vragen in
de vragenlĳst waren gericht op de prĳsontwikkelingen
van dimethyltereftalaat (DMT) of tereftaalzuur (PTA).
Aangezien de prĳs van deze grondstoffen meer daalde
dan de prĳzen van andere grondstoffen strookt een
daling van 17 % van de totale kosten van de grondstoffen met de grotere daling van de kosten voor DMT
en PTA. De conclusies van overweging 140 van de
verordening voorlopig recht stroken derhalve met de
antwoorden van de bedrĳfstak van de Gemeenschap op
de vragen in de vragenlĳst en worden derhalve bevestigd.

5.2.3. Algemene moeilĳkheden in de polyestersector
(108) De Indiase exporteurs/producenten voerden aan dat de

dalende prĳzen van bi-axiaal georiënteerd polypropoleen
(BOPP)-folie in de verpakkingssector rechtstreekse
gevolgen hadden voor de prĳzen van PET-folie omdat de
gebruikers het ene product door het andere kunnen
vervangen. Derhalve voerden zĳ aan dat de prĳzen hoe
dan ook gedaald zouden zĳn, met of zonder de gestegen
invoer van PET-folie in de Gemeenschap.

(109) De Commissie moest dit argument van de hand wĳzen

omdat geen bewĳzen werden ingediend om het te
staven.

5.3.

CONCLUSIE IN VERBAND MET HET OORZAKELĲK
VERBAND

(110) Gezien bovenstaande overwegingen wordt de conlusie

van overweging 145 van de verordening voorlopig recht
bevestigd.
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6. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP
6.1.

VOORAFGAANDE OPMERKING

(111) Geen enkele partĳ diende nieuwe gegevens of argu-

menten in met betrekking tot het belang van de bedrĳfstak van de Gemeenschap, van andere producenten in de
Gemeenschap of van importeurs van PET-folie.
De bevindingen van de verordening voorlopig recht
worden derhalve bevestigd. Deze conclusies luiden dat
de gevolgen van de maatregelen voor deze groepen
gunstig zĳn (dit geldt voor de bedrĳfstak van de
Gemeenschap en andere niet-contractueel gebonden
producenten van de Gemeenschap), neutraal (dit geldt
voor de contractueel gebonden producenten) of hoogstens negatief in een beperkt aantal gevallen (dit geldt
voor de importeurs).
6.2.

BELANG VAN DE VERWERKENDE INDUSTRIE

(112) Zoals werd medegedeeld in overweging 2 ontving de

Commissie commentaar van twee bedrĳven die het
betrokken product verwerken, na de bekendmaking van
de conclusies die tot de voorlopige maatregelen leidden.
In de commentaren van de verwerkende bedrĳven werd
aangevoerd dat, in tegenstelling tot hetgeen in de voorlopige bevindingen werd beweerd, PET-folie als grondstof
een belangrĳke kostenfactor voor hen is en dat de
productie van de door hen op basis van PET-folie
vervaardigde producten een groot gedeelte vormt van
hun totale productie. Voorts voerden zĳ aan dat de
prĳsstĳgingen van de bedrĳfstak van de Gemeenschap de
concurrentie met de uit Zuid-Korea, de Volksrepubliek
China en de Verenigde Staten ingevoerde producten, op
de markt waarop zĳ de door hen vervaardigde
producten verkopen, voor hen zou bemoeilĳken. Bovendien voerden zĳ aan dat het was voorgekomen dat de
bedrĳfstak van de Gemeenschap geweigerd had bepaalde
hoeveelheden PET-folie te leveren en daarbĳ gewezen
had op een gebrek aan capaciteit. De bedrĳfstak van de
Gemeenschap zou ook geweigerd hebben een andere
folie dan de standaardfolie voor de specifieke behoeften
van een van de verwerkende bedrĳven te ontwikkelen
terwĳl een Indiase producent hier wel mee zou hebben
ingestemd. Derhalve voerden deze producenten aan dat
het in het belang van de verwerkende bedrĳven was om
in India over een andere leverancier van PET-folie te
kunnen beschikken.

(113) De Commissie handhaaft de argumenten en conclusies

van overweging 153 van de verordening voorlopig recht
met betrekking tot het aandeel dat PET-folie en op PETfolie gebaseerde producten in het algemeen in respectievelĳk de totale productiekosten en de totale productie
van deze verwerkende bedrĳven hebben. Omdat het
onderzoek een algemeen onderzoek is, kunnen er individuele gevallen zĳn waarin PET-folie een cruciale grondstof voor een verwerkend bedrĳf is. Dit verandert
evenwel niet de algemene gemiddelde resultaten van het
onderzoek. Bovendien is uit het onderzoek gebleken dat
zelfs voor bepaalde bedrĳven, voor welke PET-folie een
belangrĳke kostenfactor is, de invoer van PET-folie uit
India slechts een klein gedeelte vertegenwoordigde van
hun totale aankopen van PET-folie. Bovendien is de
bezorgdheid van de verwerkende bedrĳven in verband
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met het verdwĳnen van andere leveranciers die het
product invoeren in geval van capaciteitstekorten of
behoefte aan een nieuwe soort folie ongegrond omdat
compenserende rechten de Indiase exporteurs/producenten niet van de markt van de Gemeenschap zullen
uitsluiten. De rechten zullen alleen een eind maken aan
de gevolgen van een illegale schadelĳke subsidiëring.
6.3.

CONCLUSIE IN VERBAND MET HET BELANG VAN DE
GEMEENSCHAP

(114) Na onderzoek van de verschillende belangen die hierbĳ

betrokken zĳn en van alle bovenstaande aspecten kan de
Commissie bevestigen dat er geen dwingende redenen
zĳn om niet tegen de invoer in kwestie op te treden.
7. DEFINITIEF RECHT

(115) Op basis van de conclusies met betrekking tot subsidië-

ring, schade, oorzakelĳk verband en belangen van de
Gemeenschap, oordeelt de Commissie dat het noodzakelĳk is definitieve compenserende maatregelen aan te
nemen.
7.1.

SCHADEMARGE

(116) De bedrĳfstak van de Gemeenschap suggereerde dat een

hogere minimale winstmarge dan 6 % (vastgesteld door
de Commissie in overweging 156 van de verordening
voorlopig recht) noodzakelĳk was. In dit geval is het
echter niet van belang een definitief percentage vast te
stellen, daar zelfs bĳ het lagere door de Commissie
gehanteerde percentage, de schademarge hoger is dan de
subsidiemarge. De Indiase exporteurs/producenten
verzochten om correcties voor verschillen in handelsstadium en stelden een correctie voor van de methode voor
de berekening van de onderprĳzingsmarge aan de hand
waarvan de schademarge wordt vastgesteld. Bovendien
verzocht MTZ om een correctie voor kwaliteitsverschillen. Zoals in de overwegingen 92 en 93 hierboven
werd uiteengezet dienden deze verzoeken van de hand te
worden gewezen.
7.2.

VORM EN NIVEAU VAN HET RECHT

(117) Waar nodig werden de voorlopig vastgestelde bedragen

van de tot compenserende maatregelen aanleiding
gevende subsidies gewĳzigd. Het definitieve compenserende recht ligt bĳgevolg lager dan het voorlopige recht
voor alle Indiase exporteurs/producenten die medewerking hebben verleend.

(118) Volgens artikel 15, lid 1, van de basisverordening moet

het compenserend recht overeenstemmen met de subsidiemarge tenzĳ de schademarge lager is. Derhalve zĳn de
volgende rechten van toepassing op de producenten die
medewerking verleenden:
— Ester Industries Ltd:
— Flex Industries Ltd:
— Garware Polyester Ltd:
— India Polyfilms Ltd:
— Jindal Polyester Ltd:
— MTZ Polyesters Ltd:
— Polyplex Corporation Ltd:

12,0 %
12,5 %
3,8 %
7,0 %
7,0 %
8,7 %
19,1 %
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(119) Gezien het hoge niveau van medewerking met betrek-

king tot meer dan 80 % van de in de Gemeenschap uit
India ingevoerde goederen, werd het passend geacht het
recht voor de bedrĳven die geen medewerking
verleenden gelĳk te schakelen met het hoogste recht dat
werd vastgesteld voor de bedrĳven die wel medewerking
verleenden, dat wil zeggen 19,1 %. Dit is een waarborg
dat het niet verlenen van medewerking wordt beloond
en dat de ontwĳking van het recht tot een minimum
wordt beperkt.

(120) De overwegingen 150 en 160 van de verordening voor-
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troleerd of beheerd kunnen worden ten gevolge van de
complexiteit van het product. Er zouden ongeveer 160
minimumprĳzen nodig zĳn om alle Indiase productgroepen te bestrĳken en er werden geen waarborgen
geleverd dat de voorgestelde organisatie voor de controle
van de verbintenissen, de Export Inspection Agency of
India, over de bevoegdheid of de technische middelen
beschikt om een dergelĳke gedetailleerde controle uit te
voeren. Derhalve zagen de diensten van de Commissie
zich genoodzaakt de voorgestelde verbintenissen van de
hand te wĳzen,

lopig recht worden bevestigd.

8. INNING VAN HET VOORLOPIGE RECHT

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

(121) Gezien de omvang van de tot compenserende maatre-

gelen aanleiding gevende subsidies die voor de exporteurs/producenten werden vastgesteld en gezien de
ernstige schade die de bedrĳfstak van de Gemeenschap
werd berokkend, wordt het nodig geacht de bedragen
die voor het voorlopige compenserende recht in het
kader van Verordening (EG) nr. 1810/1999 als zekerheid
zĳn gesteld, definitief te innen ten belope van het bedrag
van de ingestelde definitieve rechten.
9. VOORSTELLEN VOOR VERBINTENISSEN

(122) Ten slotte zĳ erop gewezen dat de diensten van de

Commissie ook voorstellen voor prĳsverbintenissen
ontvingen van vĳf Indiase exporterende bedrĳven. De
diensten van de Commissie onderzochten deze voorstellen en concludeerden dat zĳ niet voldoende gecon-

Producent

Artikel 1
1.
Er wordt een definitief compenserend recht ingesteld op
de invoer van polyethyleenteraftalaatfolie (PET-folie) die is ingedeeld onder de GN-codes ex 3920 62 19 (Taric-codes
3920 62 19*10,
3920 62 19*15,
3920 62 19*25,
3920 62 19*30,
3920 62 19*35,
3920 62 19*40,
3920 62 19*45,
3920 62 19*50,
3920 62 19*55,
3920 62 19*60,
3920 62 19*65,
3920 62 19*70,
3920 62 19*75,
3920 62 19*80,
3920 62 19*81,
3920 62 19*85,
3920 62 19*87,
3920 62 19*89,
3920 62 19*91)
en
ex 3920 62 90
(Taric-codes
3920 62 90*30, 3920 62 90*91), uit India.
2.
Het recht dat wordt ingesteld op de netto-prĳs, franco
grens-Gemeenschap, vóór inklaring, bedraagt:

Recht (%)

Aanvullende Taric-code

Ester Industries Ltd
75-76, Amrit Nagar,
Behind N.D.S.E. Part-1,
New Delhi-110 003, India

12,0 %

A026

Flex Industries Ltd
A-1, Sector-60,
Noida-201 301 (U.P.), India

12,5 %

A027

Garware Polyester Ltd
50-A Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East),
Mumbai-400 057, India

3,8 %

A028

India Polyfilms Ltd
112, Indra Prakash Building
21, Barakhamba Road,
New Delhi-110 001, India

7,0 %

A029

Jindal Polyester Ltd
115-117, Indra Prakash Building
21, Barakhamba Road,
New Delhi-110 001, India

7,0 %

A030

MTZ Polyesters Ltd
Sarnath Centre,
Upvan Area, Upper Govind Nagar, Malad (E),
Mumbai-400 097, India

8,7 %

A031
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Recht (%)

Aanvullende Taric-code

Polyplex Corporation Ltd
2 Ring Road, Kilokri,
Opposite Maharani Bagh,
New Delhi-110 014, India

19,1 %

A032

Alle andere Indiase bedrĳven

19,1 %

A999

3.
Tenzĳ anders gespecificeerd zĳn de voor douanerechten van kracht zĳnde bepalingen op dit recht van
toepassing.
Artikel 2
Het bedrag dat voor het voorlopige compenserende recht als zekerheid is gesteld in het kader van
Verordening (EG) nr. 1810/1999 zal definitief worden geïnd ten belope van het ingestelde definitieve recht.
De als waarborg gestelde bedragen die het definitieve bedrag van het compenserende recht overschrĳden,
zullen worden vrĳgegeven.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekenmaking 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, 6 december 1999.
Voor de Raad
De Voorzitter
T. HALONEN
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VERORDENING (EG) Nr. 2598/1999 VAN DE RAAD
van 7 december 1999
houdende tweede wĳziging van Verordening (EG) nr. 48/1999 inzake de vaststelling van de voor
1999 geldende totaal toegestane vangsten voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden,
alsmede bepaalde bĳ de visserĳ in acht te nemen voorschriften
verhoogd zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de
instandhoudingsbeginselen.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(4)

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3760/92 van de Raad van 20
december 1992 tot invoering van een communautaire regeling
voor de visserĳ en de aquacultuur (1), en met name op artikel 8,
lid 4,

Bovendien is, in het kader van het bilaterale overleg over
de wederzĳdse vangstrechten voor 1999 tussen de
Gemeenschap en Polen, het aandeel van de Gemeenschap in de TAC's voor sprot in de Oostzee gewĳzigd.

(5)

Om het inkomen van de vissers in de Gemeenschap
veilig te stellen, is het belangrĳk dat deze visgronden zo
spoedig mogelĳk in 1999 worden opengesteld; gezien
de urgentie van deze kwestie moet een uitzondering
worden gemaakt op de periode van zes weken, genoemd
in punt I, 3, van het aan het Verdrag van Amsterdam
gehechte protocol betreffende de rol van de nationale
parlementen in de Europese Unie.

(6)

Derhalve moet Verordening (EG) nr. 48/1999 dienovereenkomstig worden gewĳzigd,

Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bĳ Verordening (EG) nr. 48/1999 (2) zĳn de voor 1999
geldende totaal toegestane vangsten voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden vastgesteld, alsmede
bepaalde bĳ de visserĳ in acht te nemen voorwaarden.
Overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr.
847/96 van de Raad van 6 mei 1996 tot invoering van
aanvullende voorwaarden voor het meerjarenbeheer van
de TAC's en quota (3), mogen bĳ wĳze van voorzorgsmaatregel vastgestelde TAC's onder de voorwaarden van
artikel 3, lid 1, van die verordening worden verhoogd;
voor de bestanden van Noorse kreeft in de Noordzee en
in het Skagerrak, het Kattegat en de ICES-zone III bcd en
van sprot in de ICES-zones IIa (EG-wateren) en de
Noordzee (EG-wateren) is aan deze voorwaarden
voldaan.
Volgens de recentste wetenschappelĳke gegevens mag de
TAC voor kabeljauw in het Kattegat voor 1999 worden

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bĳlage bĳ deze verordening vervangt de corresponderende
delen van de bĳlage bĳ Verordening (EG) nr. 48/1999.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 december 1999.
Voor de Raad
De Voorzitter
K. SASI

(1) PB L 389 van 31.12.1992, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1181/98 (PB L 164 van 9.6.1998, blz. 1).
(2) PB L 13 van 18.1.1999, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1570/1999 (PB L 187 van 20.7.1999, blz. 5).
(3) PB L 115 van 9.5.1996, blz. 3.
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BĲLAGE
Soort: Kabeljauw
Gadus morhua
België/Belgique
Danmark
Deutschland
Ελλάδα
España
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Österreich
Portugal
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

Zone: Kattegat

4 320
90

2 590

EG

7 000

TAC

7 000

Soort: Langoestine
Nephrops norvegicus

Zone: Skagerrak en Kattegat (1), IIIbcd (1)

België/Belgique
Danmark
Deutschland
Ελλάδα
España
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Österreich
Portugal
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

(1) Wateren van de Gemeenschap.
(2) Dit quotum mag in het Skagerrak niet binnen de 4-mĳlszone, berekend vanaf de Noorse basislĳnen, gevist worden.
(3) Deze TAC mag in het Skagerrak niet binnen de 12-mĳlszone, berekend vanaf de Noorse basislĳnen, gevist worden.

3 675 (2)
10 (3)

1 315 (2)

EG

5 000

TAC

5 000
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Soort: Langoestine
Nephrops norvegicus

Zone: IIa (1), Noordzee (1)

België/Belgique
Danmark
Deutschland
Ελλάδα
España
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Österreich
Portugal
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

(1) Wateren van de Gemeenschap

14 895

EG

17 200

TAC

17 200

900
900
15

25

465

Soort: Sport
Sprattus sprattus

Zone: IIa (1), Noordzee (1)

België/Belgique
Danmark
Deutschland
Ελλάδα
España
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Österreich
Portugal
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

2 370
187 380
2 370

(1) Wateren van de Gemeenschap.
(2) Met inbegrip van zandspiering.

EG

206 000

TAC

225 000

2 370

2 370

1 330 (2)
7 810
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Soort: Sprot
Sprattus sprattus
België/Belgique
Danmark
Deutschland
Ελλάδα
España
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Österreich
Portugal
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom

10. 12. 1999

Zone: IIIbcd (1)

48 064
30 450

25 160
109 916 (3)

EG

213 590 (2)

TAC

468 000

(1) Wateren van de Gemeenschap.
(2) Waarvan niet meer dan 8 000 t in de Estlandse wateren mag gevist
worden, niet meer dan 6 000 t in de zone van Letland en niet meer
dan 4 000 t in de zone van Litouwen.
(3) Zodra van dit quotum 105 917 t is gevangen, mag de resterende
hoeveelheid van 4 000 t slechts worden gevangen in wateren die
onder de soevereiniteit of jurisdictie van het Koninkrĳk Zweden vallen.
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VERORDENING (EG) Nr. 2599/1999 VAN DE COMMISSIE
van 9 december 1999
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
vermeld, de forfaitaire waarden bĳ invoer uit derde
landen vaststelt.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van
21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de
invoerregeling voor groenten en fruit (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1498/98 (2), en met name op artikel 4, lid
1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zĳn op grond van de
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de
Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand
waarvan de Commissie voor de producten en de
perioden die in de bĳlage bĳ die verordening zĳn

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de
bĳlage bĳ deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven
in de tabel in de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 10 december 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 december 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66.
(2) PB L 198 van 15.7.1998, blz. 4.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 9 december 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor
de bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

0702 00 00

204
624
999
204
999
052
204
999
052
204
388
508
999
204
999

74,8
132,5
103,7
83,7
83,7
110,6
151,3
130,9
38,4
53,9
36,7
33,1
40,5
52,6
52,6

052
999
052
600
999
400
404
728
999
064
400
720
999

69,5
69,5
62,3
68,2
65,3
83,6
73,5
109,8
89,0
63,2
115,5
85,1
87,9

0707 00 05
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2645/98 van de Commissie (PB L 335 van 10.12.1998, blz. 22). De code „999”
staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 2600/1999 VAN DE COMMISSIE
van 9 december 1999
betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge
kwaliteit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 936/97 van de Commissie van
27 mei 1997 betreffende de opening en de wĳze van beheer
van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 134/1999 (2),
(1)

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 936/97 in de
artikelen 4 en 5 de bepalingen voor het indienen en
voor het afgeven van de invoercertificaten voor vlees
zoals bedoeld in artikel 2, onder f), voorziet;

(2)

Overwegende dat in artikel 2, onder f), van Verordening
(EG) nr. 936/97 de hoeveelheid vers, gekoeld of
bevroren rundvlees van hoge kwaliteit, van oorsprong
en van herkomst uit de Verenigde Staten van Amerika
en uit Canada, die in het tĳdvak van 1 juli 1999 tot en
met 30 juni 2000 onder bĳzondere voorwaarden mag
worden ingevoerd, is vastgesteld op 11 500 t;

(3)

Overwegende dat eraan herinnerd moet worden dat de
in deze verordening bedoelde certificaten slechts tĳdens
de gehele geldigheidsduur ervan gebruikt kunnen
worden, voorzover de veterinairrechtelĳke voorschriften
in acht worden genomen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Elke aanvraag om een invoercertificaat, die van 1 tot en
met 5 december 1999 is ingediend voor vers, gekoeld of
bevroren rundvlees van hoge kwaliteit, zoals bedoeld in artikel
2, onder f), van Verordening (EG) nr. 936/97, wordt in haar
geheel ingewilligd.
2.
Aanvragen om certificaten kunnen overeenkomstig artikel
5 van Verordening (EG) nr. 936/97 gedurende de eerste vĳf
dagen van de maand januari 2000 voor 5 909,384 t worden
ingediend.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 december 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 december 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 137 van 28.5.1997, blz. 10.
(2) PB L 17 van 22.1.1999, blz. 22.
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VERORDENING (EG) Nr. 2601/1999 VAN DE COMMISSIE
van 9 december 1999
tot wĳziging van Verordening (EEG) nr. 1725/92 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke
regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met producten van de sector varkensvlees
genomen; dat, als gevolg van de veranderingen in de
noteringen en de prĳzen van de graanproducten in het
continentale deel van de Gemeenschap en op de wereldmarkt, de steun voor de voorziening van de Azoren en
Madeira moet worden aangepast; dat de nieuwe steunbedragen in de bĳlage zĳn vastgesteld;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van 15
juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2348/96 (2), en
met name op artikel 10,
(1)
Overwegende dat de steunbedragen voor de levering aan
de Azoren en Madeira van producten van de sector
varkensvlees zĳn vastgesteld bĳ Verordening (EEG) nr.
1725/92 van de Commissie van 30 juni 1992 houdende
uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de
voorziening van de Azoren en Madeira met producten
van de sector varkensvlees (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2000/1999 (4); dat, bĳ de berekening van de steun voor producten van de sector varkensvlees die bestemd zĳn voor de Azoren en Madeira, de
bestaande verhouding tussen de steun voor granen en
die voor varkensvlees in aanmerking moet worden

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bĳlage II bĳ Verordening (EEG) nr. 1725/92 wordt vervangen
door de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 december 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

173
320
179
247

van
van
van
van

27.6.1992, blz. 1.
11.12.1996, blz. 1.
1.7.1992, blz. 95.
18.9.1999, blz. 18.
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BĲLAGE
„BĲLAGE II
Steunbedragen voor de in bĳlage I bedoelde producten van de markt van de Gemeenschap
(in EUR/100 kg nettogewicht)
Productcode

Steunbedrag

0203 11 10 9000
0203 12 11 9100
0203 12 19 9100
0203 19 11 9100
0203 19 13 9100
0203 19 15 9100
0203 19 55 9110
0203 19 55 9310

11,7
17,5
11,7
11,7
17,5
11,7
19,8
19,8

0203 21 10 9000
0203 22 11 9100
0203 22 19 9100
0203 29 11 9100
0203 29 13 9100
0203 29 15 9100
0203 29 55 9110

11,7
17,5
11,7
11,7
17,5
11,7
19,8

NB: De productcodes en de voetnoeten zĳn aangegeven in Verordening (EEG)
nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987,
blz. 1).”
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VERORDENING (EG) Nr. 2602/1999 VAN DE COMMISSIE
van 9 december 1999
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 1487/95 houdende vaststelling van de balans voor de
voorziening van de Canarische eilanden met producten van de sector varkensvlees en van de
steunbedragen voor de producten uit de Gemeenschap
worden genomen; dat, als gevolg van de veranderingen
in de noteringen en de prĳzen van de graanproducten in
het continentale deel van de Gemeenschap en op de
wereldmarkt, de steun voor de voorziening van de Canarische eilanden moet worden aangepast; dat de nieuwe
steunbedragen in de bĳlage zĳn vastgesteld;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad van 15
juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde
landbouwproducten ten behoeve van de Canarische
eilanden (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2348/
96 (2), en met name op artikel 4, lid 4,
(1)
Overwegende dat de steunbedragen voor de levering aan
de Canarische eilanden van producten van de sector
varkensvlees zĳn vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr.
1487/95 van de Commissie van 28 juni 1995 houdende
vaststelling van de balans voor de voorziening van de
Canarische eilanden met producten van de sector
varkensvlees en van de steunbedragen voor de
producten uit de Gemeenschap (3), laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 2002/1999 (4); dat, bĳ de berekening van de steun voor producten van de sector
varkensvlees die bestemd zĳn voor de Canarische
eilanden, de bestaande verhouding tussen de steun voor
granen en die voor varkensvlees in aanmerking moet

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bĳlage II bĳ Verordening (EG) nr. 1487/95 wordt vervangen
door de bĳlage bĳ deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 december 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

173
320
145
247

van
van
van
van

27.6.1992, blz. 13.
11.12.1996, blz. 1.
29.6.1995, blz. 63.
18.9.1999, blz. 22.
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BĲLAGE

„BĲLAGE II

Steunbedragen voor producten van de markt van de Gemeenschap
(in EUR/100 kg nettogewicht)
Productcode

Steunbedrag

0203 21 10 9000
0203 22 11 9100
0203 22 19 9100
0203 29 11 9100
0203 29 13 9100
0203 29 15 9100
0203 29 55 9110

11,7
17,5
11,7
11,7
17,5
11,7
19,8

NB: De productcodes en de voetnoten zĳn aangegeven in Verordening (EEG) nr. 3846/
87.”
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VERORDENING (EG) Nr. 2603/1999 VAN DE COMMISSIE
van 9 december 1999
tot vaststelling van overgangsbepalingen inzake de in Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad
voorziene steun voor plattelandsontwikkeling
Verordening (EG) Nr. 2772/95 van de Commissie (3),
zĳn ingediend.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17
mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw
(EOGFL) en tot wĳziging en intrekking van een aantal verordeningen (1), en met name op artikel 53, lid 1,

(5)

Uitgaven op grond van vóór 1 januari 2000 aangegane
verbintenissen in het kader van regelingen voor plattelandsontwikkeling die in de toekomst door het EOGFL,
afdeling Garantie, worden gefinancierd, dienen tot en
met 31 december 2001 overeenkomstig de bestaande
steunverleningsvoorwaarden en voorzover de benodigde
middelen beschikbaar zĳn verder door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, te worden gefinancierd. Echter tot 31
december 2001 kunnen meerjarenuitgaven, welke uit
dergelĳke verbintenissen ontstaan, alsook compenserende vergoedingen met betrekking tot uiterlĳk het jaar
1999, onder bepaalde voorwaarden door het EOGFL,
afdeling Garantie, worden gefinancierd voor het geval
geen fondsen beschikbaar zĳn of de beschikbare fondsen
onvoldoende zĳn. In ieder geval dienen meerjarige
uitgaven na 31 december 2001 door het EOGFL, afdeling Garantie, te worden gefinancierd.

(6)

Er moeten specifieke bepalingen worden vastgesteld met
betrekking tot het beginpunt waarvanaf uitgaven in het
kader van de nieuwe programmeringsdocumenten voor
plattelandsontwikkeling voor steun in aanmerking
komen.

(7)

Teneinde de specifieke problemen op te lossen die het
gevolg zĳn van de omschakeling van betalingen per dier
op areaalbetalingen bĳ de toekenning van compenserende vergoedingen, dient de lidstaten te worden toegestaan gedurende een overgangsperiode van één jaar betalingen per dier te blĳven doen.

(8)

Voor nieuwe steun in de zin van Verordening (EG) nr.
659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen van de toepassing van artikel
93 van het EG-Verdrag (4) dient te worden bepaald vanaf
welke datum de in titel IV van Verordening (EG) nr.
1257/1999 opgenomen bepalingen betreffende staatssteun gelden.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité voor
de landbouwstructuur en de plattelandsontwikkeling,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 56 van Verordening (EG) nr.
1257/1999 is die verordening met betrekking tot
communautaire steun vanaf 1 januari 2000 van toepassing. De bĳ artikel 55 van die verordening ingetrokken
verordeningen en geschrapte bepalingen blĳven op
grond van artikel 55, lid 3, van toepassing voor de acties
die de Commissie vóór 1 januari 2000 in het kader van
de betrokken verordeningen heeft goedgekeurd.

(2)

Om te voorkomen dat zich tĳdens de overgangsperiode
bĳ de tenuitvoerlegging van de steun voor plattelandsontwikkeling problemen of vertragingen voordoen, moet
de overgang van de bestaande steunregelingen naar de
nieuwe regeling inzake steun voor plattelandsontwikkeling door middel van overgangsbepalingen worden
vergemakkelĳkt.

(3)

(4)

De steun voor plattelandsontwikkeling op grond van
Verordening (EG) nr. 1257/1999 moet volgens artikel
42 van die verordening een programmeringsperiode
bestrĳken die op 1 januari 2000 ingaat. Om een volledige integratie van alle toekomstige maatregelen in de
nieuwe programmering te verzekeren dient de
Commissie, tenzĳ onmiddellĳke goedkeuring om dwingende redenen noodzakelĳk is, maatregelen of wĳzigingen van maatregelen die na 31 december 1999 nog
van kracht zullen zĳn, niet langer op grond van de
bestaande regelingen goed te keuren.
Om de continuïteit van de landbouwmilieusteun te
garanderen moet de lidstaten worden toegestaan
bestaande landbouwmilieuverbintenissen te verlengen
met de periode die nodig is om de overgang naar de
nieuwe regeling mogelĳk te maken, en nieuwe
contracten inzake milieumaatregelen in de landbouw te
sluiten, indien volledige overeenstemming van de
betrokken verbintenissen met de nieuwe steunregeling
kan worden gewaarborgd. Om te bereiken dat de nieuwe
voorschriften inzake landbouwmilieusteun doeltreffend
zullen zĳn, moeten de specifieke overgangsbepalingen
inzake de landbouwmilieuverbintenissen worden toegepast met ingang van 30 juli 1999, de dag na die waarop
zĳ in het Comité van beheer aan de lidstaten zĳn meegedeeld. De lidstaten dient ook te worden toegestaan vóór
1 januari 2000 nieuwe landbouwmilieuverbintenissen
overeen te komen naar aanleiding van aanvragen die
vóór 30 juli 1999 overeenkomstig Verordening (EEG)
nr. 2078/92 van de Raad (2), laatstelĳk gewĳzigd bĳ

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80.
(2) PB L 215 van 30.7.1992, blz. 91.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
HOOFDSTUK I

Reikwĳdte
Artikel 1
Bĳ deze verordening worden specifieke maatregelen vastgesteld
om de overgang van de geldende regeling naar de bĳ Verordening (EG) nr. 1257/1999 vastgestelde regeling te vergemakkelĳken.
(3) PB L 288 van 1.12.1995, blz. 35.
(4) PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1.
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HOOFDSTUK II

Bestaande maatregelen

Artikel 2
De Commissie keurt op grond van de bĳ artikel 55, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 1257/1999 ingetrokken verordeningen
geen enkele maatregel of wĳziging van een maatregel goed
waarvan de duur zich nog na 31 december 1999 zal
uitstrekken, tenzĳ onmiddellĳke goedkeuring om dwingende
redenen noodzakelĳk is.

Artikel 3
1.
De lidstaten kunnen een op grond van Verordening (EEG)
nr. 2078/92 aangegane landbouwmilieuverbintenis die afloopt
voordat de Commissie het programmeringsdocument voor
plattelandsontwikkeling heeft goedgekeurd, met een periode
van maximaal één jaar verlengen, waarbĳ de nieuwe einddatum
echter in geen geval later dan 31 december 2000 mag zĳn.
De verlenging wordt niet in aanmerking genomen bĳ de berekening van de duur van verbintenissen op grond van Verordening (EG) nr. 1257/1999.
2.
De lidstaten kunnen alleen vóór 1 januari 2000 nieuwe
landbouwmilieuverbintenissen op grond van Verordening
(EEG) nr. 2078/92 overeenkomen, doch op voorwaarde dat:
a) vóór 30 juli 1999 een aanvraag is ingediend en de continuïteit van de landbouwmilieusteun een verbintenis zonder te
veel uitstel noodzakelĳk maakt.
b) deze verbintenissen, indien nodig en zo spoedig mogelĳk,
aan het door de Commissie goedgekeurde programmeringsdocument voor plattelandsontwikkeling zullen worden
aangepast. In de gevallen waarin een dergelĳke aanpassing
gebeurt, wordt de periode vóór de aanpassing bĳ de berekening van de duur van de verbintenissen op grond van
Verordening (EG) nr. 1257/1999 niet in aanmerking
genomen.

L 316/27

90 (6), (EG) nr. 950/97 (7), (EG) nr. 951/97 (8) en (EG) nr.
952/97 (9) van de Raad.
2.
Betalingen, met inbegrip van compenserende vergoedingen, met betrekking tot ten laatste het jaar 1999, op grond
van verbintenissen die de lidstaten vóór 1 januari 2000 zĳn
overeengekomen en waarvoor de Commissie de aanvraag voor
betaling vóór 1 januari 2002 heeft ontvangen, worden tot en
met 31 december 2001 verder door het EOGFL, afdeling
Oriëntatie, gefinancierd overeenkomstig de bĳ die verordeningen vastgestelde voorwaarden, en voorzover de benodigde
middelen beschikbaar zĳn.
Mochten de in de eerste alinea genoemde middelen onvoldoende of niet beschikbaar zĳn, kunnen de volgende betalingen
in de plattenlandsontwikkelingprogramma's voor de periode
2000-2006 worden opgenomen en verder door de afdeling
Garantie van het EOGFL worden gefinancierd, op voorwaarde
dat de betrokken lidstaten duidelĳke criteria hebben vastgesteld
voor de in de programmering op te nemen uitgaven:
a) betalingen in verband met compenserende vergoedingen die
uiterlĳk op het jaar 1999 betrekking hebben of
b) betalingen in verband met meerjarige uitgaven in niet door
doelstelling 1 bestreken gebieden, zoals vastgesteld vanaf 1
januari 2000.
3.
Communautaire steun voor de in lid 2, eerste alinea,
bedoelde meerjarige uitgaven voor acties waarvoor de
Commissie de aanvraag voor betaling na 31 december 2001
heeft ontvangen, wordt in de niet door doelstelling 1 bestreken
gebieden zoals vastgesteld vanaf 1 januari 2000, door het
EOGFL, afdeling Garantie, gefinancierd.
4.
De lidstaten vermelden in hun plannen voor plattelandsontwikkeling wanneer zĳ lid 2 of lid 3 hebben toegepast.
Artikel 5
1.
Met betrekking tot de bestaande maatregelen brengen de
lidstaten verder aan de Commissie verslag uit overeenkomstig
de voor die maatregelen geldende bepalingen.
2.
Uiterlĳk op 31 maart 2000 dienen de lidstaten bĳ de
Commissie een verslag in over de onder artikel 4 vallende
acties. Dit verslag moet met gebruikmaking van de tabellen in
de bĳlagen I en II worden opgesteld.
HOOFDSTUK III

3.
De lidstaten vermelden in hun plannen voor plattelandsontwikkeling wanneer zĳ lid 1 of lid 2 hebben toegepast, en
nemen de aanpassingen op grond van lid 2, onder b), erin op.

Nieuwe maatregelen
Artikel 6

Artikel 4
1.
De leden 2 en 3 van dit artikel zĳn van toepassing in de
gevallen van steun verleend op grond van de Verordeningen
(EEG) nr. 1696/71 (1), (EEG) nr. 404/93 (2) en (EG) nr. 2200/
96 (3) van de Raad, alsmede op grond van de Verordeningen
(EEG) nr. 4256/88 (4), (EEG) nr. 1610/89 (5), (EEG) nr. 867/
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

175 van 4.8.1971, blz. 1.
47 van 25.2.1993, blz. 1.
297 van 21.11.1996, blz. 1.
374 van 31.12.1988, blz. 25.
165 van 15.6.1989, blz. 3.

Uitgaven komen slechts voor steun van het EOGFL, afdeling
Garantie, in aanmerking indien zĳ na 31 december 1999 en na
de datum waarop het plan voor plattelandsontwikkeling of een
voor de betrokken maatregel relevante wĳziging van dit plan
bĳ de Commissie is ingediend of aan haar is meegedeeld, aan
de individuele begunstigde van een steunmaatregel inzake plattelandsontwikkeling daadwerkelĳk zĳn betaald. De recentste
van deze data vormt het beginpunt waarvanaf de betrokken
uitgaven voor steun in aanmerking komen.
(6)
(7)
(8)
(9)

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

91 van 6.4.1990, blz. 7.
142 van 2.6.1997, blz. 1.
142 van 2.6.1997, blz. 22.
142 van 2.6.1997, blz. 30.
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Uitgaven voor de voorafgaande evaluatie kunnen evenwel voor steun overeenkomstig artikel 40 van
Verordening (EG) nr. 1750/1999 van de Commissie (1) in aanmerking worden genomen, indien zĳ na 31
juli 1999 zĳn betaald.
Artikel 7
De lidstaten kunnen in hun plannen voor plattelandsontwikkeling bepalen dat de compenserende vergoedingen wat de voor het jaar 2000 verschuldigde betalingen betreft verder op grond van de aantallen dieren
kunnen worden toegekend. In dit geval geldt de in de bĳlage bĳ Verordening (EG) nr. 1257/1999
vastgestelde maximale compenserende vergoeding per grootvee-eenheid.
HOOFDSTUK IV

Steunmaatregelen van de staten
Artikel 8
Titel IV van Verordening (EG) nr. 1257/1999 geldt met ingang van 1 januari 2000 voor nieuwe steun in de
zin van artikel 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 659/1999.
HOOFDSTUK V

Slotbepalingen
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Artikel 3 is met ingang van 30 juli 1999 van toepassing.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 december 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 214 van 13.8.1999, blz. 31.
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BĲLAGE I
Verslag over de EOGFL-bĳstand waarvoor uiterlĳk op 31 december 1999 verplichtingen op het niveau van de
lidstaat zĳn aangegaan
ARINCO-referentienr.
Beschikking van de Commissie nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (meest recente beschikking)
(voor elke doelstelling moet een apart verslag worden ingediend)
Munteenheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betrokken actie

Aantal begunstigden (1)

Totale goedgekeurde
overheidsuitgaven (1)

EOGFL-bĳstand
Nog niet uitgekeerd (2)

Verordening (EG) nr. 950/97:
—
—
—
—
—
—

artikelen 4 tot en met 9
artikelen 10 tot en met 11
artikelen 13 tot en met 16
artikelen 17 tot en met 19
artikel 20
artikelen 26 tot en met 28

Richtlĳn 72/159/EEG van de Raad (3)
Richtlĳn 72/160/EEG van de Raad (4)
Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad (5)
Verordening (EG) nr. 952/97
Verordening (EEG) nr. 389/82 van de Raad (6)
Verordening (EEG) nr. 1696/71
Totaal programma
(1) De te verstrekken gegevens betreffen uitsluitend die gevallen waarin vóór 1 januari 2000 een verplichting is aangegaan of waarin een
bedrag verschuldigd is voor een periode die vóór 1 januari 2000 aan de begunstigde is betaald.
(2) Aangegaan maar niet betaald vóór of op 31 december 1999.
(3) PB L 96 van 23.4.1972, blz. 1.
(4) PB L 96 van 23.4.1972, blz. 9.
(5) PB L 118 van 20.5.1972, blz. 1.
(6) PB L 51 van 23.2.1982, blz. 1.

Met het dossier belaste persoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum, stempel, functie en handtekening van de bevoegde autoriteit van de lidstaat.
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BĲLAGE II
Verslag over de EOGFL-bijstand waarvoor uiterlijk op 31 december 1999 verplichtingen op het niveau van de
lidstaat zijn aangegaan
ARINCO-referentienr.
Beschikking van de Commissie nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (meest recente beschikking)
(voor elke doelstelling moet een apart verslag worden ingediend)
Munteenheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betrokken maatregel

Nr. van de
investering (1)

Regio

EOGFL-bijstand
Totale goedgekeurde
subsidiabele uitgaven Betaald vóór of op
Nog niet
31 december 1999
uitgekeerd (2)

Verordening (EG) nr. 951/97

Verordening (EEG) nr. 867/90

Totaal programma
(1) Door de lidstaat gebruikt identificatienummer van de investering.
(2) Aangegaan maar niet betaald vóór of op 31 december 1999.

Met het dossier belaste persoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum, stempel, functie en handtekening van de bevoegde autoriteit van de lidstaat.
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VERORDENING (EG) Nr. 2604/1999 VAN DE COMMISSIE
van 9 december 1999
tot vaststelling van het uiteindelĳke bedrag van de steun voor bepaalde zaaddragende leguminosen
voor het verkoopseizoen 1999/2000
bedrag van de steun voor het betrokken verkoopseizoen
moet derhalve proportioneel worden verlaagd.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(3)

Gelet op Verordening (EG) nr. 1577/96 van de Raad van 30
juli 1996 tot invoering van een bĳzondere maatregel voor
bepaalde zaaddragende leguminosen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1826/97 van de Commissie (2), en met
name op artikel 6,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1577/96 is
bepaald dat de Commissie de overschrĳding van de
gegarandeerde maximumoppervlakte bepaalt en het
uiteindelĳke bedrag van de steun voor het betrokken
verkoopseizoen vaststelt.

(2)

De in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1577/96
bepaalde gegarandeerde maximumoppervlakte is in
1999/2000 met 15,72 % overschreden; het in artikel 2,
lid 2, van Verordening (EG) nr. 1577/96 bepaalde

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Gezamenlĳk
Comité van beheer voor granen, oliën en vetten, en
gedroogde voedergewassen,

Artikel 1
Het uiteindelĳke bedrag van de steun voor bepaalde zaaddragende leguminosen wordt voor het verkoopseizoen 1999/2000
vastgesteld op 156,41 EUR per hectare.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 december 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 206 van 16.8.1996, blz. 4.
(2) PB L 260 van 23.9.1997, blz. 11.
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VERORDENING (EG) Nr. 2605/1999 VAN DE COMMISSIE
van 9 december 1999
houdende wĳziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties
Gemeenschap en van de handel tussen de lidstaten;
codes voor groepen landen kunnen ook voorkomen in
de sectorale verordeningen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1253/1999 (2), en met name op artikel 13,
alsmede op de overeenkomstige bepalingen van de andere
verordeningen houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten voor landbouwproducten,
Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1230/
1999 (4), is op basis van de gecombineerde nomenclatuur een landbouwproductennomenclatuur voor de
uitvoerrestituties vastgesteld.

(1)

Om het elektronisch doorsturen van gegevens te vergemakkelĳken en aldus de kosten te drukken, moet de
uniformiteit van de sectorale verordeningen tot vaststelling van de uitvoerrestituties worden vergroot; daartoe
moeten codes worden vastgesteld voor de vaste bestemmingen en groepen landen die verschillende marktordeningen gemeen hebben; het lĳkt dienstig deze codes in
Verordening (EEG) nr. 3846/87 op te nemen.

(2)

Naast deze codes voor vaste bestemmingen en groepen
landen, bestaan ook codes per derde land, die zĳn opgenomen in de nomenclatuur van landen en gebieden voor
de statistieken van de buitenlandse handel van de

(3)

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van alle betrokken
comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EEG) nr. 3846/87 wordt als volgt gewĳzigd:
1. In artikel 1, tweede zin worden de woorden „de bĳlage”
vervangen door „bĳlage I”.
2. Het volgende artikel 3 bis wordt ingevoegd:
„Artikel 3 bis
Voor de vaste bestemmingen en groepen landen die
verschillende marktordeningen gemeen hebben, zĳn codes
vastgesteld die zĳn opgenomen in bĳlage II.”.
3. De bĳlage „landbouwproductennomenclatuur voor de
uitvoerrestituties” wordt bĳlage I.
4. De bĳlage bĳ deze verordening wordt toegevoegd als bĳlage
II.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 september 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 december 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

181
160
366
149

van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
26.6.1999, blz. 18.
24.12.1987, blz. 1.
16.6.1999, blz. 3.
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BĲLAGE

„BĲLAGE II
Codes van de bestemmingen voor uitvoerrestituties
A00

Alle bestemmingen (derde landen, andere gebieden, bevoorrading en met uitvoer uit de Gemeenschap gelĳkgestelde bestemmingen).

A01

Overige bestemmingen.

A02

Alle bestemmingen uitgezonderd de Verenigde Staten van Amerika.

A03

Alle bestemmingen uitgezonderd Zwitserland.

A04

Alle derde landen.

A05

Overige derde landen.

A10

EVA-landen (Europese Vrĳhandelsassociatie)
Ĳsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland.

A11

ACS-staten (de landen van Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan die de Overeenkomst van
Lomé hebben ondertekend)
Angola, Antigua en Barbuda, Bahama's, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kameroen,
Kaapverdië, Centraal-Afrikaanse Republiek, Comoren (uitgezonderd Mayotte), Congo (republiek), Congo (democratische republiek), Ivoorkust, Djibouti, Dominica, Ethiopië, Fĳi, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinee,
Guinee-Bissau, Equatoriaal-Guinea, Guyana, Haïti, Jamaica, Kenia, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi,
Mali, Mauritius, Mauritanië, Mozambique, Namibië, Niger, Nigeria, Uganda, Papoea-Nieuw-Guinea, Dominicaanse Republiek, Rwanda, Saint Kitts en Nevis, Saint Vincent en de Grenadines, Saint Lucia, Salomonseilanden,
Samoa, Sao Tomé en Principe, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Somalië, Sudan, Suriname, Swaziland,
Tanzania, Tsjaad, Togo, Tonga, Trinidad en Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.

A12

Landen of gebieden in het Middellandse-Zeegebied
Ceuta en Melilla, Gibraltar, Malta, Turkĳe, Albanië, Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Federatieve Republiek
Joegoslavië, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Marokko, Algerĳe, Tunesië, Libië, Egypte, Cyprus,
Libanon, Syrië, Israël, Westelĳke Jordaanoever/Gazastrook, Jordanië.

A13

OPEC-landen (Organisatie van olie-exporterende landen)
Algerĳe, Libië, Nigeria, Gabon, Venezuela, Irak, Iran, Saudi-Arabië, Koeweit, Qatar, Verenigde Arabische
Emiraten, Indonesië.

A14

ASEAN-landen (Associatie van Zuidoost-Aziatische staten)
Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Indonesië, Maleisië, Brunei, Singapore, Filipĳnen.

A15

Landen van Latĳns-Amerika
Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haïti, Dominicaanse Republiek, Colombia,
Venezuela, Ecuador, Peru, Brazilië, Chili, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentinië.

A16

SAARC-landen (Zuid-Aziatische Associatie voor Regionale Samenwerking)
Pakistan, India, Bangladesh, Maldiven, Sri Lanka, Nepal, Bhutan.

A17

Andere EER-landen (Europese Economische Ruimte) dan die van de Europese Unie
Ĳsland, Noorwegen, Liechtenstein.

A18

LMOE (landen van Midden- en Oost-Europa)
Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakĳe, Hongarĳe, Roemenië, Bulgarĳe, Albanië, Slovenië, Kroatië,
Bosnië-Herzegovina, Federatieve Republiek Joegoslavië, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

A19

NAFTA-landen (Noord-Amerikaanse Vrĳhandelsovereenkomst)
Verenigde Staten van Amerika, Canada, Mexico.

L 316/33

L 316/34

NL
A20

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

10. 12. 1999

Mercosur-landen (Gemeenschappelĳke Markt van het Zuiden)
Brazilië, Paraguay, Uruguay, Argentinië.

A21

NIC's (nieuwe industrielanden in Azië)
Singapore, Zuid-Korea, Taiwan, SAR Hongkong.

A22

EDA-landen (dynamische Aziatische economieën)
Thailand, Maleisië, Singapore, Zuid-Korea, Taiwan, SAR Hongkong.

A23

APEC-Landen (economische samenwerking Azië-Stille Oceaan)
Verenigde Staten van Amerika, Canada, Mexico, Chili, Thailand, Indonesië, Maleisië, Brunei, Singapore, Filipĳnen,
China, Zuid-Korea, Japan, Taiwan, SAR Hongkong, Australië, Papoea-Nieuw-Guinea, Nieuw-Zeeland.

A24

GOS (Gemenebest van onafhankelĳke staten)
Oekraïne, Wit-Rusland, Moldavië, Rusland, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizstan.

A25

OESO-landen, andere dan die van de Europese Unie (Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling, andere dan die van de Europese Unie)
Ĳsland, Noorwegen, Zwitserland, Turkĳe, Polen, Tsjechië, Hongarĳe, Verenigde Staten van Amerika, Canada,
Mexico, Zuid-Korea, Japan, Australië, Australisch Oceanië, Nieuw-Zeeland, Nieuw-Zeelands Oceanië.

A26

Andere Europese landen of gebieden dan die van de Europese Unie
Ĳsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Faeröer, Andorra, Gibraltar, Vaticaanstad, Malta, Turkĳe, Estland,
Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakĳe, Hongarĳe, Roemenië, Bulgarĳe, Albanië, Oekraïne, Wit-Rusland,
Moldavië, Rusland, Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Federatieve Republiek Joegoslavië, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Cyprus.

A27

Afrika (A28) (A29)
Landen of gebieden van Noord-Afrika, overige landen van Afrika.

A28

Landen of Gebieden van Noord-Afrika
Ceuta en Melilla, Marokko, Algerĳe, Tunesië, Libië, Egypte.

A29

Overige landen van Afrika
Sudan, Mauritanië, Mali, Burkina Faso, Niger, Tsjaad, Kaapverdië, Senegal, Gambia, Guinee-Bissau, Guinee, Sierra
Leone, Liberia, Ivoorkust, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kameroen, Centraal-Afrikaanse Republiek, EquatoriaalGuinea, Sao Tomé en Principe, Gabon, Congo (republiek), Congo (democratische republiek), Rwanda, Burundi,
Saint Helena en onderhorigheden, Angola, Ethiopië, Eritrea, Djibouti, Somalië, Kenia, Uganda, Tanzania,
Seychellen en onderhorigheden, Brits gebied in de Indische Oceaan, Mozambique, Madagaskar, Mauritius,
Comoren, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Swaziland, Lesotho.

A30

Amerika (A31) (A32) (A33)
Noord-Amerika, Midden-Amerika en Antillen, Zuid-Amerika.

A31

Noord-Amerika
Verenigde Staten van Amerika, Canada, Groenland, Saint-Pierre en Miquelon.

A32

Midden-Amerika en Antillen
Mexico, Bermuda, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Anguilla, Cuba,
Saint Kitts en Nevis, Haïti, Bahama's, Turks- en Caicoseilanden, Dominicaanse Republiek, Amerikaanse Maagdeneilanden, Antigua en Barbuda, Dominica, Caymaneilanden, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent, Britse Maagdeneilanden, Barbados, Montserrat, Trinidad en Tobago, Grenada, Aruba, Nederlandse Antillen.

A33

Zuid-Amerika
Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Ecuador, Peru, Brazilië, Chili, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentinië,
Falklandeilanden.
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Azië (A35) (A36)
Nabĳe en Midden-Oosten overige landen van Azië.

A35

Nabĳe en Midden-Oosten
Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Libanon, Syrië, Irak, Iran, Israël, Westelĳke Jordaanoever/Gazastrook, Jordanië,
Saudi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Jemen.

A36

Overige landen van Azië
Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizstan, Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh,
Maldiven, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Cambodja, Indonesië, Maleisië, Brunei,
Singapore, Filipĳnen, Mongolië, China, Noord-Korea, Zuid-Korea, Japan, Taiwan, SAR Hongkong, Macau.

A37

Oceanië en Poolgebieden (A38) (A39)
Australië en Nieuw-Zeeland, overige landen van Oceanië en poolgebieden.

A38

Australië en Nieuw-Zeeland
Australië, Australisch Oceanië, Nieuw-Zeeland, Nieuw-Zeelands Oceanië.

A39

Overige landen van Oceanië en Poolgebieden
Papoea-Nieuw-Guinea, Nauru, Salomonseilanden, Tuvalu, Nieuw-Caledonië en onderhorigheden, Amerikaans
Oceanië, Wallis en Futuna, Kiribati, Pitcairneilanden, Fĳi, Vanuatu, Tonga, Samoa, Noordelĳke Marianen,
Frans-Polynesië, Federale Staten van Micronesia (Yap, Kosrae, Chuuk, Pohnpei), Marshalleilanden, Belau, Poolgebieden.

A40

LGO (landen en gebieden over zee)
Frans-Polynesië, Nieuw-Caledonië en onderhorigheden, Wallis en Futuna, Zuidpoolgebied, Saint-Pierre en
Miquelon, Mayotte, Nederlandse Antillen, Aruba, Groenland, Anguilla, Caymaneilanden, Falklandeilanden, ZuidSandwicheilanden en onderhorigheden, Turks- en Caicoseilanden, Britse Maagdeneilanden, Montserrat, Pitcairneilanden, Saint Helena en onderhorigheden, Brits gebied op Antarctica, Brits gebied van de Indische Oceaan.

A96

Gemeenten Livigno en Campione d'Italia, het eiland Helgoland.

A97

Bevoorrading en met uitvoer uit de Gemeenschap gelĳkgestelde bestemmingen
Bestemmingen bedoeld in de artikelen 36, 44 en 45 van Verordening (EG) nr. 800/1999.”
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VERORDENING (EG) Nr. 2606/1999 VAN DE COMMISSIE
van 9 december 1999
tot vaststelling, voor niet-geëgreneerde katoen, van de nadere raming van de productie voor het
verkoopseizoen 1999/2000, alsmede van het bĳbehorende verhogingspercentage
aangegeven. Om ervoor te zorgen dat het nieuwe voorschotbedrag binnen de gestelde termĳn kan worden
toegepast, dient deze verordening in werkign te treden
op de dag volgende op die van haar bekendmaking.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Griekenland, en met
name op Protocol nr. 4 betreffende katoen, laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 1553/95 van de Raad (1),

(3)

Gelet op Verordening (EG) nr. 1554/95 van de Raad van 29
juni 1995 tot vaststelling van de algemene voorschriften van de
steunregeling voor katoen en tot intrekking van Verordening
(EEG) nr. 2169/81 (2), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1419/98 (3), en met name op artikel 8, lid 2,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1554/95 is bĳ Verordening (EG) nr. 1844/98 van de
Commissie (4) de geraamde productie van niet-geëgreneerde katoen voor het verkoopseizoen 1998/1999
vastgesteld.

(2)

In artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1554/95 is
bepaald dat de nadere raming van de productie van
niet-geëgreneerde katoen en het verhogingspercentage
voor de berekening van het vanaf 16 december van het
lopende verkoopseizoen toe te passen voorschotbedrag
vóór 1 december van elk verkoopseizoen moeten
worden vastgesteld met inachtneming van de mate
waarin de oogst is gevorderd. Op grond van de beschikbare gegevens, moeten die elementen voor het verkoopseizoen 1999/2000 worden vastgesteld zoals hierna is

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor vlas en hennep,

Artikel 1
1.
Voor het verkoopseizoen 1999/2000 wordt de nadere
raming van de productie van niet-geëgreneerde katoen vastgesteld op:
— 1 280 000 ton voor Griekenland,
— 390 472 ton voor Spanje,
— 67 ton voor de overige lidstaten.
2.
Voor het verkoopseizoen 1999/2000 wordt het in artikel
5, lid 3 bis, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1554/95
bedoelde verhogingspercentage vastgesteld op 7,5 %.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 december 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

148
148
190
240

van
van
van
van

30.6.1995, blz. 45.
30.6.1995, blz. 48.
4.7.1998, blz. 4.
28.8.1998, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 2607/1999 VAN DE COMMISSIE
van 9 december 1999
inzake de stopzetting van de visserĳ op makreel door vaartuigen die de vlag van Denemarken
voeren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12
oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het
gemeenschappelĳk visserĳbeleid (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2846/98 (2), en met name op artikel 1, lid
3,
Overwegende hetgeen volgt:
Bĳ Verordening (EG) nr. 51/1999 van de Raad van 18
december 1998 houdende verdeling over de lidstaten
van de vangstquota voor 1999 voor vaartuigen die
vissen in de exclusieve economische zone van Noorwegen en in de visserĳzone rond Jan Mayen (3), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1619/1999 van de
Commissie (4), zĳn quota voor makreel voor 1999 vastgesteld.

(1)

De Commissie moet, om te garanderen dat de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de
vangsten van een bestand waarvoor een quotum geldt,
in acht worden genomen, de datum vastleggen waarop
de vangsten van de vaartuigen die de vlag van een
lidstaat voeren, geacht worden het toegewezen quotum
te hebben bereikt.

(2)

Volgens de aan de Commissie meegedeelde gegevens
hebben de hoeveelheden makreel die in de wateren van
ICES-sector IIa (Noorse wateren benoorden 62° NB) zĳn
opgevist door vaartuigen die de vlag van Denemarken

(3)

voeren of die in Denemarken zĳn geregistreerd, het voor
1999 toegewezen quotum bereikt; Denemarken heeft de
visserĳ op dit bestand met ingang van 28 oktober 1999
verboden; deze datum moet derhalve in aanmerking
worden genomen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheden makreel die in de wateren van ICES-sector IIa
(Noorse wateren benoorden 62° NB) zĳn gevangen door vaartuigen die de vlag van Denemarken voeren of die in Denemarken zĳn geregistreerd, worden geacht het aan Denemarken
toegewezen quotum voor 1999 te hebben bereikt.
De visserĳ op makreel in de wateren van ICES-sector IIa
(Noorse wateren benoorden 62° NB) door vaartuigen die de
vlag van Denemarken voeren of die in Denemarken zĳn geregistreerd, alsmede het aan boord houden, het overladen en het
lossen van vangsten uit dit bestand door de betrokken vaartuigen is verboden na de datum waarop deze verordening van
toepassing is geworden.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 28 oktober 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 december 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

261 van 20.10.1993, blz. 1.
358 van 31.12.1998, blz. 5.
13 van 18.1.1999, blz. 67.
192 van 24.7.1999, blz. 14.
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VERORDENING (EG) Nr. 2608/1999 VAN DE COMMISSIE
van 9 december 1999
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van gerst in het kader van de inschrĳving
bedoeld in Verordening (EG) nr. 1701/1999
(EG) nr. 1501/95 bedoelde criteria; dat in dat geval
wordt gegund aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte
niet hoger is dan de vastgestelde maximumrestitutie, en
aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte betrekking heeft
op een uitvoerbelasting;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1253/1999 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van
29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bĳ
verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2513/98 (4), en
met name op artikel 4,
Overwegende dat een openbare inschrĳving voor de
restitutie en/of de belasting bĳ uitvoer van gerst naar alle
derde landen is opengesteld bĳ Verordening (EG) nr.
1701/1999 van de Commissie (5), gewĳzigd bij Verordening (EG) nr. 2322/1999 (6);

(1)

Overwegende dat in artikel 7 van Verordening (EG) nr.
1501/95 is bepaald dat de Commissie, op grond van de
meegedeelde offertes, volgens de procedure van artikel
23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 kan besluiten
een maximumrestitutie bĳ uitvoer vast te stellen, daarbĳ
rekening houdend met de in artikel 1 van Verordening

(2)

(3)

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

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de offertes die van 3 tot en met 9 november 1999 in het
kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr.
1701/1999 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie
bĳ uitvoer van gerst vastgesteld op 30,99 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 10 december 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 december 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

181
160
147
313
201
280

van
van
van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
26.6.1999, blz. 18.
30.6.1995, blz. 7.
21.11.1998, blz. 16.
31.7.1999, blz. 27.
30.10.1999, blz. 77.
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VERORDENING (EG) Nr. 2609/1999 VAN DE COMMISSIE
van 9 december 1999
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van zachte tarwe in het kader van de
inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1707/1999
(EG) nr. 1501/95 bedoelde criteria; dat in dat geval
wordt gegund aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte
niet hoger is dan de vastgestelde maximumrestitutie, en
aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte betrekking heeft
op een uitvoerbelasting;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1253/1999 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van
29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bĳ
verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2513/98 (4), en
met name op artikel 4,
Overwegende dat een openbare inschrĳving voor de
restitutie en/of de belasting bĳ uitvoer van zachte tarwe
naar alle derde landen is opengesteld bĳ Verordening
(EG) nr. 1707/1999 van de Commissie (5), gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2011/1999 (6);

(1)

Overwegende dat in artikel 7 van Verordening (EG) nr.
1501/95 is bepaald dat de Commissie, op grond van de
meegedeelde offertes, volgens de procedure van artikel
23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 kan besluiten
een maximumrestitutie bĳ uitvoer vast te stellen, daarbĳ
rekening houdend met de in artikel 1 van Verordening

(2)

(3)

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

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de offertes die van 3 tot en met 9 december 1999 in het
kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr.
1707/1999 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie
bĳ uitvoer van zachte tarwe vastgesteld op 43,47 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 10 december 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 december 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

181
160
147
313
201
248

van
van
van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
26.6.1999, blz. 18.
30.6.1995, blz. 7.
21.11.1998, blz. 16.
31.7.1999, blz. 55.
21.9.1999, blz. 23.
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VERORDENING (EG) Nr. 2610/1999 VAN DE COMMISSIE
van 9 december 1999
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van haver in het kader van de inschrĳving
bedoeld in Verordening (EG) nr. 1897/1999
artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 kan
besluiten een maximumrestitutie bĳ uitvoer vast te
stellen, daarbĳ rekening houdend met de in artikel 1 van
Verordening (EG) nr. 1501/95 bedoelde criteria; dat in
dat geval wordt gegund aan de inschrĳver(s) wiens (wier)
offerte niet hoger is dan de vastgestelde maximumrestitutie;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1253/1999 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van
29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bĳ
verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2513/98 (4),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1897/1999 van de Commissie
van 2 september 1999 betreffende een bĳzondere interventiemaatregel voor granen in Finland en Zweden (5), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2482/1999 (6), en met name
op artikel 8,
(1)

Overwegende dat een openbare inschrĳving voor de
vaststelling van de restitutie bĳ uitvoer uit Finland en
Zweden van in die landen geproduceerde haver naar alle
derde landen is opengesteld bĳ Verordening (EG) nr.
1897/1999;

(2)

Overwegende dat in artikel 8 van Verordening (EG) nr.
1897/1999 is bepaald dat de Commissie, op grond van
de meegedeelde offertes, volgens de procedure van

(3)

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

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de offertes die van 3 tot en met 9 december 1999 in het
kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr.
1897/1999 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie
bĳ uitvoer van haver vastgesteld op 60,95 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 10 december 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 december 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

181
160
147
313
233
303

van
van
van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
26.6.1999, blz. 18.
30.6.1995, blz. 7.
21.11.1998, blz. 16.
3.9.1999, blz. 10.
26.11.1999, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 2611/1999 VAN DE COMMISSIE
van 9 december 1999
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van zachte tarwe in het kader van de
inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2010/1999
(EG) nr. 1501/95 bedoelde criteria; dat in dat geval
wordt gegund aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte
niet hoger is dan de vastgestelde maximumrestitutie, en
aan de inschrĳver(s) wiens (wier) offerte betrekking heeft
op een uitvoerbelasting;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1253/1999 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van
29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen
van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad wat de
toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bĳ
verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2513/98 (4), en
met name op artikel 7,
Overwegende dat een openbare inschrĳving voor de
restitutie en/of de belasting bĳ uitvoer van zachte tarwe
naar sommige ACS-staten is opengesteld bĳ Verordening
(EG) nr. 2010/1999 van de Commissie (5);

(1)

Overwegende dat in artikel 7 van Verordening (EG) nr.
1501/95 is bepaald dat de Commissie, op grond van de
meegedeelde offertes, volgens de procedure van artikel
23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 kan besluiten
een maximumrestitutie bĳ uitvoer vast te stellen, daarbĳ
rekening houdend met de in artikel 1 van Verordening

(2)

(3)

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

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de offertes die van 3 tot en met 9 december 1999 in het
kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr.
2010/1999 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie
bĳ uitvoer van zachte tarwe vastgesteld op 45,85 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 10 december 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 december 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

181
160
147
313
248

van
van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
26.6.1999, blz. 18.
30.6.1995, blz. 7.
21.11.1998, blz. 16.
21.9.1999, blz. 19.
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VERORDENING (EG) Nr. 2612/1999 VAN DE COMMISSIE
van 9 december 1999
tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of
van rogge
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Overwegende dat de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten voor sommige
producten een differentiatie van de restitutie naar
bestemming nodig kunnen maken;

(5)

Overwegende dat de restitutie eenmaal per maand moet
worden vastgesteld; dat de restitutie tussentĳds kan
worden gewĳzigd;

(6)

Overwegende dat de toepassing van deze regelen op de
huidige situatie in de sector granen en met name op de
noteringen of prĳzen van deze producten in de Gemeenschap en op de wereldmarkt voert tot het vaststellen van
de bedragen van de restitutie zoals vermeld in de bĳlage;

(7)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1253/1999 (2), en met name op artikel 13, lid
2,
Overwegende dat volgens artikel 13 van Verordening
(EEG) nr. 1766/92 het verschil tussen de noteringen of
de prĳzen op de wereldmarkt van de in artikel 1 van die
verordening bedoelde producten en de prĳzen van deze
producten in de Gemeenschap kan worden overbrugd
door een restitutie bĳ uitvoer;

(1)

Overwegende dat de restituties moeten worden vastgesteld met inachtneming van de elementen als bedoeld in
artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1501/95 van de
Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van
de Raad voor de toekenning, in de graansector, van
uitvoerrestituties en van bĳ verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2513/98 (4);

(2)

Overwegende dat voor meel, gries en griesmeel van
tarwe of van rogge de restitutie moet worden berekend
met inachtneming van de hoeveelheid granen benodigd
voor de vervaardiging van de betreffende producten; dat
deze hoeveelheden zĳn vastgesteld in Verordening (EG)
nr. 1501/95;

(3)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bĳ uitvoer in ongewĳzigde staat van de in artikel
1, onder a), b) en c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92
bedoelde producten, met uitzondering van mout, worden op de
in de bĳlage aangegeven bedragen vastgesteld.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 10 december 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 december 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

181
160
147
313

van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
26.6.1999, blz. 18.
30.6.1995, blz. 7.
21.11.1998, blz. 16.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 9 december 1999 tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer voor
granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
(in EUR/t)

(in EUR/t)
Productcode

Bestemming (1)

Bedrag van de
restitutie

Productcode

Bestemming (1)

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

—
01
—
03
02
03
02
—
03
02
—
—
—
03
02
—
—

—
0
—
33,50
0
58,00
0
—
21,00
0
—
—
—
39,00
0
—
—

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

—
01
01
01
01
01
—
—
01
01
—
01
01
—
01
—

1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
(1) De
01
02
03

Bedrag van de
restitutie

—
59,50
55,75
51,50
47,50
44,25
—
—
87,00
68,50
—
15,00 (2)
13,40 (2)
—
15,00 (2)
—

bestemmingen zĳn de volgende:
alle derde landen,
andere derde landen,
Zwitserland, Liechtenstein.

(2) Als dit product geagglomereerd griesmeel bevat, wordt geen restitutie verleend.

NB: De zones zĳn die welke worden omschreven door de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 2145/92 van de Commissie (PB L 214 van 30.7.1992, blz.
20).

L 316/44

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

10. 12. 1999

VERORDENING (EG) Nr. 2613/1999 VAN DE COMMISSIE
van 9 december 1999
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit
van de uitvoerrestitutieregeling in de sector groenten en
fruit;

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2190/96 van de Commissie van
14 november 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad wat de toekenning
van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft (1),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1303/1999 (2), en
met name op artikel 5, lid 5,
(1)

(2)

Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 2331/1999
van de Commissie (3) is bepaald voor welke indicatieve
hoeveelheden, exclusief de hoeveelheden waarvoor in
het kader van voedselhulp certificaten zĳn aangevraagd,
uitvoercertificaten van het B-stelsel kunnen worden afgegeven;
Overwegende dat, volgens de informatie waarover de
Commissie op dit ogenblik beschikt, de voor de lopende
uitvoerperiode vastgestelde indicatieve hoeveelheden
voor druiven voor tafelgebruik en appelen die bestemd
zĳn voor de geografische gebieden F01 en F02 binnenkort zouden kunnen worden overschreden; dat deze
overschrĳding nadelig zou zĳn voor de goede werking

(3)

Overwegende dat, om deze situatie te verhelpen, de
certificaataanvragen van het B-stelsel moeten worden
afgewezen voor na 9 december 1999 uitgevoerde
druiven voor tafelgebruik en appelen die bestemd zĳn
voor de geografische gebieden F01 en F02, zulks tot het
einde van de lopende uitvoerperiode,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De aanvragen voor uitvoercertificaten van het B-stelsel voor
druiven voor tafelgebruik en appelen die bestemd zĳn voor de
geografische gebieden F01 en F02, die zĳn ingediend op grond
van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2331/1999 en waarvoor
de aangifte ten uitvoer van de producten na 9 december 1999
en vóór 24 januari 2000 is aanvaard, moeten worden afgewezen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 10 december 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 december 1999.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 292 van 15.11.1996, blz. 12.
(2) PB L 155 van 22.6.1999, blz. 29.
(3) PB L 281 van 4.11.1999, blz. 3.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 24 november 1999
houdende aanpassing, overeenkomstig artikel 16, lid 1, en artikel 42, lid 3, van de bijlagen II, III, IV
en V van Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad betreffende toezicht en controle op de
overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap
(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3880)
(Voor de EER relevante tekst)

(1999/816/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

De bĳlagen II, III en IV van de verordening dienen te
worden gewĳzigd om ze met deze wĳzigingen in overeenstemming te brengen.

(4)

Bĳlage V van de verordening bevat in deel 3 afvalstoffen
uit de bĳlagen III en IV.

(5)

Overeenkomstig artikel 16, lid 1, van Verordening (EEG)
nr. 259/93, zoals gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
120/97 (6), dient bijlage V indien nodig te worden
herzien en verder te worden gewĳzigd.

(6)

Deel 3 van bĳlage V dient tevens te worden gewĳzigd
om in overeenstemming te worden gebracht met de
wĳzigingen waartoe in het kader van het OESO-herzieningsmechanisme om de groene, de oranje en de rode
lĳst van afvalstoffen te wĳzigen is besloten.

(7)

De Commissie wordt bĳ de aanpassing van de bĳlagen
II, III, IV en V van de verordening bĳgestaan door het
comité dat is opgericht overeenkomstig artikel 18 van
Richtlĳn 75/442/EEG, als gewĳzigd.

(8)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van bovengenoemd
comité,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van
1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese
Gemeenschap (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr.
2408/98 (2) van de Commissie, inzonderheid op artikel 16, lid
1, en artikel 42, lid 3,
Gelet op Richtlĳn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975
betreffende afvalstoffen (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Beschikking
96/350/EG van de Commissie (4), inzonderheid op artikel 18,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

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

Overeenkomstig artikel 42, lid 3, van Verordening (EEG)
nr. 259/93 moeten de bĳlagen II, III en IV uitsluitend
door de Commissie worden aangepast om ze in overeenstemming te brengen met wĳzigingen waartoe reeds in
het kader van het OESO-herzieningsmechanisme is
besloten.
De Raad van de OESO (5) heeft in het kader van het
herzieningsmechanisme besloten de groene, de oranje en
de rode lĳst van afvalstoffen te wĳzigen.
PB L
PB L
PB L
PB L
Raad

30 van 6.2.1993, blz. 1.
298 van 7.11.1998, blz. 19.
78 van 26.3.1991, blz. 32.
135 van 6.6.1996, blz. 32.
van de OESO, 23 december 1998, doc. ref. C(98) 202/def.

(6) PB L 22 van 24.1.1997, blz. 14.
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HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De bĳlagen II, III, IV en V van Verordening (EEG) nr. 259/93 worden vervangen door de bĳlage van deze
beschikking.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 24 november 1999.
Voor de Commissie
Margot WALLSTRÖM

Lid van de Commissie
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BĲLAGE
„BĲLAGE II
GROENE LĲST VAN AFVALSTOFFEN (1)
Of afvalstoffen nu op deze lĳst zĳn opgenomen of niet, zĳ mogen niet als afvalstoffen van de groene lĳst worden vervoerd
indien zĳ dermate met andere stoffen verontreinigd zĳn dat a) de aan de afvalstoffen verbonden risico's zodanig toenemen
dat ze voor opname op de oranje of rode lĳst in aanmerking komen, of b) terugwinning van de afvalstoffen op
milieuverantwoorde wĳze onmogelĳk wordt.
GA. AFVAL VAN METALEN EN LEGERINGEN DAARVAN IN METALLISCHE, ZICH NIET VERSPREIDENDE VORM (2)
Afval, schroot en restanten van de volgende edele metalen en legeringen daarvan:
GA 010

ex 7112 10

— van goud

GA 020

ex 7112 20

— van platina (de term „platina” omvat platina, iridium, osmium, palladium, rhodium en
ruthenium)

GA 030

ex 7112 90

— van andere edele metalen, bĳvoorbeeld zilver
NB: Kwik wordt uitdrukkelĳk uitgezonderd als zĳnde een verontreiniging van deze
metalen of legeringen dan wel amalgamen daarvan.

De volgende afvalstoffen en restanten van non-ferrometalen en legeringen daarvan:
GA 120

7404 00

Afval en restanten van koper

GA 130

7503 00

Afval en restanten van nikkel

GA 140

7602 00

Afval en restanten van aluminium

GA 150

ex 7802 00

Afval en restanten van lood

GA 160

7902 00

Afval en restanten van zink

GA 170

8002 10

Afval en restanten van tin

GA 180

ex 8101 91

Afval en restanten van wolfraam

GA 190

ex 8102 91

Afval en restanten van molybdeen

GA 200

ex 8103 10

GA 210

8104 20

GA 220

ex 8105 10

Afval en restanten van kobalt

GA 230

ex 8106 00

Afval en restanten van bismut

GA 240

ex 8107 10

Afval en restanten van cadmium

GA 250

ex 8108 10

Afval en restanten van titaan

GA 260

ex 8109 10

Afval en restanten van zirkonium

GA 270

ex 8110 00

Afval en restanten van antimoon

GA 280

ex 8111 00

Afval en restanten van mangaan

GA 290

ex 8112 11

Afval en restanten van beryllium

GA 300

ex 8112 20

Afval en restanten van chroom

GA 310

ex 8112 30

Afval en restanten van germanium

GA 320

ex 8112 40

Afval en restanten van vanadium

ex 8112 91

Afval en restanten van:

Afval en restanten van tantaal
Afval en restanten van magnesium (met uitzondering van die welke zĳn opgevoerd onder
AA 190)

GA 330

— hafnium

GA 340

— indium

GA 350

— niobium

GA 360

— renium

GA 370

— gallium

GA 400

ex 2804 90

Afval en restanten van seleen

GA 410

ex 2804 50

Afval en restanten van telluur

GA 420

ex 2805 30

Afval en restanten van zeldzame aardmetalen
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Restanten van ĳzer of staal

GB. METAALHOUDENDE AFVALSTOFFEN ONTSTAAN BĲ GIETEN, SMELTEN EN ZUIVEREN VAN METALEN
GB 010

2620 11

Hardzink

GB 020

Zinkhoudend schuim en slakken van:

GB 021

— zinkschuim van galvanisatiebaden (>90 % Zn)

GB 022

— zinkslakken van galvanisatiebaden (>92 % Zn)

GB 023

— zinkslakken van spuitgieterĳ (>85 % Zn)

GB 024

— zinkslakken van thermisch verzinken (discontinu procédé) (>92 % Zn)

GB 025

— residuen van het afschuimen van zink

GB 030

Residuen van het afschuimen van aluminium (met uitzondering van degene die ontvlambaar zĳn of waaruit bĳ contact met water gevaarlĳke hoeveelheden ontvlambare gassen
vrĳkomen)

GB 040

ex 2620 90

Slakken verkregen bĳ de behandeling van edele metalen en koper, bestemd voor latere
terugwinning

GB 050

ex 2620 90

Tantaal bevattende tinslakken met minder dan 0,5 % tin

GC. ANDERE METAALHOUDENDE AFVALSTOFFEN
GC 010

Uitsluitend uit metalen of legeringen bestaand elektrisch montageafval

GC 020

Elektronische restanten (bĳvoorbeeld printplaten, elektronische onderdelen, draad, enz.)
en voor terugwinning van basismetaal en edel metaal geschikte teruggewonnen elektronische onderdelen

GC 030

ex 8908 00

GC 040

Schepen en ander drĳvend materieel bestemd voor de sloop, waaruit eventuele lading en
andere bĳ het gebruik van het schip vrĳkomende materialen, die als gevaarlĳke stof of
afvalstof geclassificeerd zĳn, naar behoren zĳn verwĳderd
Wrakken van motorvoertuigen waarin geen vloeistoffen meer aanwezig zĳn

Afgewerkte katalysatoren, met uitzondering van als katalysator gebruikte vloeistoffen:
GC 050

Afgewerkte kraakkatalysatoren uit wervelbedproces (FCC), bĳvoorbeeld aluminiumoxide,
zeolieten

GC 060

Afgewerkte metaalhoudende katalysatoren die enige hierna genoemde stof bevatten:
— edele metalen: goud, zilver
— metalen van de platina-groep: ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium,
platina
— overgangsmetalen: scandium, vanadium, mangaan, kobalt, koper, yttrium, niobium,
hafnium, wolfraam, titaan, chroom, ĳzer, nikkel, zink, zirkonium, molybdeen, tantaal,
renium
— lanthaniden (zeldzame aardmetalen): lanthaan, praseodymium, samarium, gadolinium,
dyprosium, erbium, ytterbium, cerium, neodymium, europium, terbium, holmium,
thulium, lutetium

GC 070

GC 080

ex 2619 00

Slakken verkregen bĳ de vervaardiging van ĳzer en koolstofstaal (met inbegrip van
laaggelegeerd staal) met uitzondering van die slakken die speciaal geproduceerd zĳn om te
voldoen aan de nationale en desbetreffende internationale voorschriften en normen (3)
Walshuid (ferrometaal)

Afval van de volgende metalen en legeringen daarvan in metallische, zich verspreidende vorm:
GC 090

Molybdeen

GC 100

Wolfraam

GC 110

Tantaal

GC 120

Titaan

GC 130

Niobium

GC 140

Renium

GC 150

Goud

GC 160

Platina (de term „platina” omvat platina, iridium, osmium, palladium, rhodium en ruthenium)
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GC 170

Andere edele metalen, bĳvoorbeeld zilver
NB: Kwik wordt specifiek uitgesloten als verontreiniging van deze metalen en hun
legeringen of amalgamen.

GD. AFVALSTOFFEN VAN MĲNBOUWACTIVITEITEN: DEZE AFVALSTOFFEN MOETEN IN EEN ZICH NIET VERSPREIDENDE VORM VOORKOMEN
GD 010

ex 2504 90

Afval van natuurlĳk grafiet

GD 020

ex 2514 00

Afval van leisteen, al dan niet ruw bewerkt of enkel kantrecht behouwen, verkregen door
zagen of op andere wĳze

GD 030

2525 30

GD 040

ex 2529 30

Afval van leuciet, nefelien en nefeliensyeniet

GD 050

ex 2529 10

Afval van veldspaat

GD 060

ex 2529 21

Afval van vloeispaat

Afval van mica

ex 2529 22
GD 070

ex 2811 22

Afval van silicium in vaste vorm, uigezonderd dat wat wordt gebruikt bĳ gieterĳwerk

GE. GLASAFVAL IN EEN ZICH NIET VERSPREIDENDE VORM
GE 010

ex 7001 00

GE 020

Glasscherven of ander glasafval, met uitzondering van glas van kathodebuizen en ander
geactiveerd (van een coating voorzien) glas
Glasvezelafval

GF. AFVAL VAN KERAMISCHE PRODUCTEN IN EEN ZICH NIET VERSPREIDENDE VORM
GF 010
GF 020

Afval van keramische producten die gebakken zĳn na in de vorm te zĳn gebracht of
bewerkt, met inbegrip van keramische vaten (vóór en na gebruik)
ex 8113 00

GF 030

Afval en restanten van cermets (metaalkeramiekcomposieten)
Niet elders genoemde of ingedeelde vezels op basis van keramisch materiaal

GG. ANDER HOOFDZAKELĲK UIT ANORGANISCH MATERIAAL BESTAAND AFVAL, DAT METALEN EN ORGANISCHE MATERIALEN KAN BEVATTEN
GG 010

Gedeeltelĳk gezuiverd gips, afkomstig van rookgasontzwaveling

GG 020

Afval van pleisterlagen of van gipsplaten, verkregen bĳ de sloop van gebouwen

GG 030

ex 2621

Zware as en sintels van steenkoolcentrales

GG 040

ex 2621

Vliegas van steenkoolcentrales

GG 050

Gebruikte anoden van petroleumcokes en/of bitumen

GG 060

ex 2803

Afgewerkte actieve kool, afkomstig van de zuivering van drinkwater of van in de levensmiddelenindustrie en bĳ de vitamineproductie toegepaste processen

GG 080

ex 2621 00

Slakken, verkregen bĳ de productie van koper, chemisch gestabiliseerd, met een hoog
ĳzergehalte (meer dan 20 %) en behandeld overeenkomstig de industriële specificaties
(bĳvoorbeeld DIN 4301 en DIN 8201), voornamelĳk bestemd voor de bouw en voor
gebruik bĳ het schuren

GG 090

Zwavel in vaste vorm

GG 100

Calciumcarbonaat verkregen bĳ de productie van calciumcyanamide (met een pH van
minder dan 9)

GG 110

ex 2621 00

Geneutraliseerd rood slib, verkregen bĳ de productie van aluinaarde

GG 120

Natriumchloride, kaliumchloride en calciumchloride

GG 130

Carborundum (silicium carbide)

GG 140

Afval van beton

GG 150
GG 160

ex 2620 90

Lithium/tantaal en lithium/niobium bevattende restanten van glas
Bitumineus materiaal (afval van asfalt), afkomstig van de aanleg en het onderhoud van
wegen, dat geen teer bevat
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GH. AFVALSTOFFEN VAN KUNSTSTOF IN VASTE VORM
Omvattende, maar niet beperkt tot:
GH 010

3915

Resten, snĳdsels en afval van kunststoffen:

GH 011

ex 3915 10

— polymeren van ethyleen

GH 012

ex 3915 20

— polymeren van styreen

GH 013

ex 3915 30

— polymeren van vinylchloride

GH 014

ex 3915 90

— polymeriseren of copolymeriseren, bĳvoorbeeld:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

GH 015

ex 3915 90

polypropyleen
polyethyleentereftalaat
copolymeren van acrylonitril
copolymeren van butadieen
copolymeren van styreen
polyamiden
polybutyleentereftalaten
polycarbonaten
polyfenyleensulfiden
acrylpolymeren
paraffinen (C10-C13) (4)
polyurethanen (geen chloorfluorkoolwaterstoffen bevattende)
polysiloxalaan (siliconen)
polymethylmethacrylaat
polyvinylalcohol
polyvinylbutyral
polyvinylacetaat
polytetrafluorethyleen (teflon, PTFE)

— harsen of condensatieproducten, bĳvoorbeeld:
—
—
—
—
—
—

ureumformaldehydehars
fenolformaldehydehars
melamineformaldehydehars
epoxyhars
alkydhars
polyamiden

GI. AFVAL VAN PAPIER, KARTON EN PAPIERPRODUCTEN
GI 010

4707

Resten en afval van papier of van karton:

GI 011

4707 10

— van ongebleekt kraftpapier of -karton of van gegolfd papier of karton

GI 012

4707 20

— van ander papier of karton, hoofdzakelĳk vervaardigd van gebleekte houtcellulose,
niet in de masa gekleurd

GI 013

4707 30

— van papier of karton, hoofdzakelĳk vervaardigd van houtslĳp (bĳvoorbeeld kranten,
tĳdschriften en dergelĳk drukwerk)

GI 014

4707 90

— andere, omvattende doch niet beperkt tot:
1. gecacheerd karton
2. niet gesorteerde resten en afval

GJ. AFVAL VAN TEXTIELSTOFFEN
GJ 010

5003

Afval van zĳde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen en
rafelingen daaronder begrepen):

GJ 011

5003 10

— niet gekaard of gekamd

GJ 012

5003 90

— ander

GJ 020

5103

Afvalstoffen van wol, van fĳn of grof dierlĳk haar, afval van garen daaronder begrepen
doch met uitzondering van rafelwol en van rafelingen van haar:

GJ 021

5103 10

— kammeling van wol of van fĳn dierlĳk haar

GJ 022

5103 20

— ander afval van wol of van fĳn dierlĳk haar

GJ 023

5103 30

— afval van grof dierlĳk haar
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GJ 030

5202

Afval van katoen (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen):

GJ 031

5202 10

— afval van garen

GJ 032

5202 91

— rafelingen

GJ 033

5202 99

— ander

GJ 040

5301 30

Werk en afval van vlas

GJ 050

ex 5302 90

Werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen) van hennep (Cannabis
sativa L.)

GJ 060

ex 5303 90

Werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen) van jute en andere
bastvezels (andere dan vlas, hennep en ramee)

GJ 070

ex 5304 90

Werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen) van sisal en andere
textielvezels van agave

GJ 080

ex 5305 19

Werk, kammeling en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen) van de
kokosnoot

GJ 090

ex 5305 29

Werk, kammeling en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen) van abaca
(manillahennep of Musa textilis Nee)

GJ 100

ex 5305 99

Werk, kammeling en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen) van ramee
en andere plantaardige textielvezels, elders genoemd noch elders onder begrepen

GJ 110

5505

Afval van synthetische of kunstmatige vezels (kammeling, afval van garen en rafelingen
daaronder begrepen):

GJ 111

5505 10

— van synthetische vezels

GJ 112

5505 20

— van kunstmatige vezels

GJ 120

6309 00

Oude kleren en andere versleten stukken textiel

GJ 130

ex 6310

Lompen en vodden, afval en oud goed, van bindgaren, van touw of van kabel:

GJ 131

ex 6310 10

— gesorteerd

GJ 132

ex 6310 90

— andere

GJ 140

ex 6310

Textielafval van vloerbedekking en vloerkleden

GK. AFVAL VAN RUBBER
GK 010

4004 00

Afval, snĳdsels en restanten van rubber (uitgezonderd gehard rubber) en granulaat
daarvan

GK 020

4012 20

Gebruikte luchtbanden

GK 030

ex 4017 00

Afval en restanten van gehard rubber (bĳvoorbeeld eboniet)

GL. AFVAL VAN NIET BEHANDELD KURK EN HOUT
GL 010

ex 4401 30

GL 020

4501 90

Zaagsel, afval en restanten van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of
dergelĳke vormen
Kurkafval; gebroken of gemalen kurk

GM. AFVAL VAN DE AGROVOEDERINDUSTRIE
GM 070

ex 2307

Wĳnmoer

GM 080

ex 2308

Plantaardig afval, plantaardige residuen en bĳproducten, gedroogd en gesteriliseerd, al dan
niet in de vorm van pellets, van soorten gebruikt voor het voederen van dieren, elders
genoemd noch elders onder begrepen

GM 090

1522

Degras, afvallen afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlĳke of plantaardige was

GM 100

0506 90

Afval van beenderen en hoornpitten, ruw, ontvet of eenvoudig voorbehandeld (doch niet
in vorm gesneden), met zuur behandeld of ontdaan van gelatine

GM 110

ex 0511 91

GM 120

1802 00

GM 130

GM 140

Visafval
Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao
Afval van de agrovoedingsindustrie met uitzondering van voor consumptie door mens of
dier bestemde bĳproducten die voldoen aan de nationale en internationale eisen en
normen

ex 1500

Afval van spĳsoliën en -vetten van dierlĳke of plantaardige oorsprong (bĳvoorbeeld
frituurolie)
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GN. AFVAL VAN LOOIEN, PELTERĲ EN GEBRUIK VAN HUIDEN
GN 010

ex 0502 00

Afval van haar van varkens of van wilde zwĳnen, van dassenhaar en ander dierlĳk haar,
voor borstelwerk

GN 020

ex 0503 00

Afval van paardenhaar, ook indien in vliezen, al dan niet op een onderlaag

GN 030

ex 0505 90

Afval van vogelhuiden en andere delen van vogels, met veren of dons bezet, van veren en
delen van veren (ook indien bĳgesneden) en dons, ruw, gereinigd, ontsmet of op andere
wĳze behandeld ter voorkoming van bederf, doch niet verder bewerkt

GN 040

ex 4110 00

Snippers en ander afval van leder, van voorgelooide huiden en vellen of van kunstleder,
niet bruikbaar voor de vervaardiging van lederwaren, met uitzondering van lederslib

GO. ANDER VOORNAMELĲK UIT ORGANISCH MATERIAAL BESTAAND AFVAL, DAT METALEN EN ANORGANISCHE MATERIALEN KAN BEVATTEN
GO 010

ex 0501 00

Afval van mensenhaar

GO 020

Afval van stro

GO 030

Geïnactiveerde schimmelcultuur, afkomstig van de penicillineproductie, bestemd voor het
voederen van dieren

GO 040

Afval van fotografische films en papier (met inbegrip van onderlagen en lichtgevoelige
lagen) al dan niet zilver bevattend en geen zilver in vrĳe geïoniseerde vorm bevattend

GO 050

Wegwerpfototoestellen zonder batterĳen

(1) Waar mogelĳk is het codenummer van het geharmoniseerd systeem voor de omschrĳving en de codering van goederen, vastgesteld bĳ de
Overeenkomst van Brussel van 14 juni 1983 onder auspiciën van de Internationale Douaneraad („geharmoniseerd systeem”), aangegeven
bĳ iedere rubriek. Deze code geldt zowel voor afvalstoffen als producten. Deze verordening heeft geen betrekking op zaken die geen
afvalstoffen zĳn. Daarom wordt de code — die door douaneambtenaren, om hun procedure soepeler te laten verlopen, en door andere
wordt gebruikt — hier alleen gegeven als hulpmiddel bĳ de identificatie van de afvalstoffen die op de lĳst staan en onder deze
verordening vallen. De officiële door de Internationale Douaneraad uitgegeven verklarende aantekeningen moeten als leidraad worden
gebruikt bĳ de identificatie van de onder de algemene rubrieken vallende afvalstoffen. De vermelding „ex” geeft een speciale zaak aan die
valt onder een rubriek van de code van het geharmoniseerd systeem.
De vetgedrukte code in de eerste kolom is de OESO-code: deze bestaat uit twee letters (één voor de lĳst: „Green” (groen), „Amber”
(oranje) of „Red” (rood), en één voor de categorie afvalstoffen: A, B, C, . . .) gevolgd door een nummer.
(2) Afval in een „zich niet verspreidende vorm” omvat geen afval in de vorm van poeder, slib, stof of vaste materialen die gevaarlĳke
afvalstoffen in vloeibare vorm bevatten.
(3) Deze rubriek omvat het gebruik van dergelĳke slakken als bron van titaandioxide en vanadium.
(4) Deze kunnen niet worden gepolymeriseerd en worden als weekmakers gebruikt.
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BĲLAGE III
ORANJE LĲST VAN AFVALSTOFFEN (1)
Of afvalstoffen nu op deze lĳst zĳn opgenomen of niet, zĳ mogen niet als afvalstoffen van de oranje lĳst worden vervoerd
indien zĳ dermate met andere stoffen verontreinigd zĳn dat a) de aan de afvalstoffen verbonden risico's zodanig toenemen
dat ze voor opname op de rode lĳst in aanmerking komen of b) terugwinning van de afvalstoffen op milieuverantwoorde
wĳze onmogelĳk wordt.
AA. METAALHOUDENDE AFVALSTOFFEN
AA 010

ex 2619 00

Slakken, walsschilfers en ander bĳ de vervaardiging van ĳzer en staal verkregen afval (2)

AA 020

ex 2620 19

Assen en residuen van zink (2)

AA 030

2620 20

Assen en residuen van lood (2)

AA 040

ex 2620 30

Assen en residuen van koper (2)

AA 050

ex 2620 40

Assen en residuen van aluminium (2)

AA 060

ex 2620 50

Assen en residuen van vanadium (2)

AA 070

2620 90

AA 080

ex 8112 91

Afval, restanten en residuen van thallium

AA 090

ex 2804 80

Afval en residuen van arseen (2)

AA 100

ex 2805 40

Afval en residuen van kwik (2)

Assen en residuen (2) die metalen of metaalverbindingen bevatten die niet elders zĳn
vermeld of ingedeeld

AA 110

Residuen van de aluminiumproductie, niet elders vermeld of ingedeeld

AA 120

Galvanisatieslib

AA 130

Vloeistoffen afkomstig van het afbĳten van metalen

AA 140

Uitlogingsresiduen van de productie van zink, stof en slib zoals jarosiet, hematiet,
goethiet, enz.

AA 150

Residuen van edele metalen in vaste vorm, met sporen van anorganische cyaniden

AA 160

Assen, slib, stof en andere residuen van edele metalen zoals:

AA 161

— verbrandingsassen van printplaten

AA 162

— assen van fotografische filmen

AA 170

Elektrische lood- en zuuraccu's, intact of geplet

AA 180

Gebruikte batterĳen en accu's, intact of geplet, andere dan lood en zuuraccu's, alsook afval
en resten van de fabricage van batterĳen en accu's, niet elders vermeld of ingedeeld

AA 190

8104 20

Afval en restanten van magnesium die brandbaar of pyrofoor zĳn of wanneer zĳ in
contact komen met water gevaarlĳke hoeveelheden brandbare gassen doen ontstaan

AB. HOOFDZAKELĲK UIT ANORGANISCH MATERIAAL BESTAAND AFVAL, DAT METALEN EN ORGANISCHE
MATERIALEN KAN BEVATTEN
AB 010

2621 00

Slakken, as en residuen (2) die niet elders vermeld of ingedeeld zĳn

AB 020

Residuen van de verbranding van stedelĳk/huishoudelĳk afval

AB 030

Afval van de oppervlaktebehandeling van metalen met behulp van niet-gecyanideerde
producten

AB 040

ex 7001 00

Glasafval van kathodebuizen en ander geactiveerd glas

AB 050

ex 2529 21

Calciumfluorideslib

AB 060

Andere anorganische fluorverbindingen in de vorm van vloeistoffen of slib

AB 070

Zand gebruikt in smelterĳen/gieterĳen

AB 080

Afgewerkte katalysatoren die niet op de groene lĳst voorkomen

AB 090

Afval van aluminiumhydraten

AB 100

Afval van aluinaarde

AB 110

Basische oplossingen

AB 120

Anorganische halogenideverbindingen, niet elders vermeld of ingedeeld
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AB 130

Gebruikt straalgrit

AB 140

Gips afkomstig van industriële chemische processen

AB 150

Ongezuiverd calciumsulfiet en calciumsulfaat, afkomstig van rookgasontzwaveling
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AC. HOOFDZAKELĲK UIT ORGANISCH MATERIAAL BESTAAND AFVAL, DAT METALEN EN ANORGANISCHE
MATERIALEN KAN BEVATTEN
AC 010

ex 2713 90

Residuen van de productie/verwerking van petroleumcodes en bitumen, met uitsluiting
van de gebruikte anoden

AC 020

Bitumineus materiaal (afval van asfalt), niet elders gespecificeerd of opgenomen

AC 030

Olieafval, niet geschikt voor het oorspronkelĳk beoogde gebruik

AC 040

Slib van loodhoudende benzine

AC 050

Thermische vloeistoffen (warmteoverdracht)

AC 060

Hydraulische vloeistoffen

AC 070

Remvloeistoffen

AC 080

Antivriesvloeistoffen

AC 090

Afval van de productie, de bereiding en het gebruik van hars, latex, weekmakers of lĳm en
kleefmiddelen

AC 100

ex 3915 90

Nitrocellulose

AC 110

Fenolen, fenolverbindingen met inbegrip van chloorfenol, in de vorm van vloeistoffen en
slik

AC 120

Polychloornaftaleen

AC 130

Ethers

AC 140

Triëthylamine-katalysatoren gebruikt bĳ de bereiding van zand voor smelterĳen/gieterĳen

AC 150

Chloorfluorkoolwaterstoffen

AC 160

Halonen

AC 170

Afval van behandeld kurk en hout

AC 180

ex 4110 00

Stof, as, slik en meel van leder

AC 190

Lichte fractie vrĳkomend bĳ het shredderen van auto's

AC 200

Organische fosforverbindingen

AC 210

Niet-gehalogeneerde oplosmiddelen

AC 220

Gehalogeneerde oplosmiddelen

AC 230

Niet-waterige distillatieresiduen, al of niet gehalogeneerd, afkomstig van de terugwinning
van organische oplosmiddelen

AC 240

Afval afkomstig van de productie van alifatische gehalogeneerde koolwaterstoffen (zoals
chloormethaan, dichloorethaan, vinylchloride, dichloorethyleen, allylchloride en
epichloorhydrine)

AC 250

Oppervlakteactieve stoffen (surfactants)

AC 260

Varkensmest; uitwerpselen

AC 270

Rioolslib

AD. AFVAL DAT ANORGANISCHE OF ORGANISCHE BESTANDDELEN KAN BEVATTEN
AD 010

Afval afkomstig van de productie en de bereiding van farmaceutische producten

AD 020

Afval afkomstig van de productie, de bereiding en het gebruik van biociden en van
fytofarmaceutische producten

AD 030

Afval afkomstig van de fabricage, de bereiding en het gebruik van houtconserveringsmiddelen
Afval dat een van de volgende stoffen bevat, dat daaruit bestaat, of dat daardoor is
besmet:
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AD 040

— anorganische cyaniden, met uitzondering van de residuen van edele metalen in vaste
vorm die sporen van anorganische cyaniden bevatten

AD 050

— organische cyaniden

AD 060

Mengsels en emulsies van olie/water en koolwaterstoffen/water

AD 070

Afval afkomstig van de productie, de bereiding en het gebruik van inkt, kleurstoffen,
pigmenten, verf, lak of vernis

AD 080

Explodeerbaar afval dat niet onder een andere specifieke wetgeving valt

AD 090

Afval afkomstig van de productie, de bereiding en het gebruik van reprografische en
fotografische producten en materialen, voorzover niet elders vermeld of opgevoerd

AD 100

Afval afkomstig van de oppervlaktebehandeling van kunststoffen met behulp van nietgecyanideerde producten

AD 110

Zure oplossingen

AD 120

Ionenwisselaarharsen

AD 130

Wegwerpfotoestellen met batterĳen

AD 140

Afval uit industriële installaties voor het reinigen van afgassen, voorzover niet elders
genoemd of opgevoerd

AD 150

Als filters gebruikt natuurlĳk organisch materiaal (bĳvoorbeeld biofilters)

AD 160

Stedelĳk/huishoudelĳk afval

AD 170

ex 2803

Afgewerkte actieve kool die gevaar kan opleveren en die afkomstig is van in de anorganisch-chemische, de organisch-chemische of de farmaceutische industrie toegepaste
processen, de zuivering van afvalwater, de zuivering van lucht of gassen en soortgelĳke
toepassingen

(1) Waar mogelĳk is het codenummer van het geharmoniseerd systeem voor de omschrĳving en de codering van goederen, vastgesteld bĳ de
Overeenkomst van Brussel van 14 juni 1983 onder auspiciën van de Internationale Douaneraad („geharmoniseerd systeem”), aangegeven
bĳ iedere rubriek. Deze code geldt zowel voor afvalstoffen als producten. Deze verordening heeft geen betrekking op zaken die geen
afvalstoffen zĳn. Daarom wordt de code — die door douaneambtenaren, om hun procedure soepeler te laten verlopen, en door anderen
wordt gebruikt — hier alleen gegeven als hulpmiddel bĳ de identificatie van de afvalstoffen die op de lĳst staan en onder deze
verordening vallen. De officiële door de Internationale Douaneraad uitgegeven verklarende aantekeningen moeten als leidraad worden
gebruikt bĳ de identificatie van de onder de algemene rubrieken vallende afvalstoffen. De vermelding „ex” geeft een speciale zaak aan die
valt onder een rubriek van de code van het geharmoniseerd systeem.
De vetgedrukte code in de eerste kolom is de OESO-code: deze bestaat uit twee letters (één voor de lĳst: „Green” (groen), „Amber”
(oranje), „Red” (rood), en één voor de categorie afvalstoffen: A, B, C, . . .) gevolgd door een nummer.
(2) Deze rubriek omvat afvalstoffen in de vorm van assen, residuen, slakken, schuimproducten, schilfers, stof, slib en koek, tenzĳ een
materiaal elders expliciet vermeld wordt.
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BĲLAGE IV
RODE LĲST VAN AFVALSTOFFEN
Wanneer in deze lĳst het woord „bevattend” of „verontreinigd met” wordt gebruikt, houdt dit in dat genoemde stof in een
zodanige mate aanwezig is dat de afvalstof (a) gevaarlĳk is, of (b) niet geschikt is voor terugwinning.
RA. HOOFDZAKELĲK UIT ORGANISCH MATERIAAL BESTAAND AFVAL, DAT METALEN EN ANORGANISCHE
MATERIALEN KAN BEVATTEN
RA 010

Afvalstoffen en onderdelen/voorwerpen bevattende, bestaande uit of besmet met polychloorbifenylen (PCB's)
en/of polychloorterfenylen (PCT's) en/of polybroombifenylen (PBB's), met inbegrip van elke gelĳkaardige
polybroomverbinding met een concentratie van 50 mg/kg of meer

RA 020

Teerresten (met uitzondering van de bĳ AC 020 genoemde) van raffinage, distillatie of enige vorm van pyrolyse
van organische materialen

RB. HOOFDZAKELĲK UIT ORGANISCH MATERIAAL BESTAAND AFVAL, DAT METALEN EN ORGANISCHE MATERIALEN KAN BEVATTEN
RB 010

Asbest (stof en vezels)

RB 020

Keramiekvezels met dezelfde fysisch-chemische eigenschappen als die van asbest

RC. AFVAL DAT ANORGANISCHE OF ORGANISCHE BESTANDDELEN KAN BEVATTEN
Afval bevattende, bestaande uit of verontreinigd met een van de onderstaande stoffen:
RC 010

— producten van de familie van de polychloordibenzofuranen

RC 020

— producten van de familie van de polychloordibenzoparadioxinen

RC 030

Slib van gelode antiklopverbindingen

RC 040

Peroxiden, andere dan waterstofperoxide
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BĲLAGE V

INLEIDING

1. Bĳlage V is van toepassing onverminderd Richtlĳn 75/442/EEG, zoals gewĳzigd bĳ Richtlĳn 91/156/EEG en Richtlĳn
91/689/EEG.
2. Deze bĳlage bestaat uit drie delen, waarbĳ de delen 2 en 3 alleen van toepassing zĳn wanneer deel 1 niet van
toepassing is. Om te bepalen of een specifieke afvalstof onder bĳlage V bĳ Verordening (EEG) nr. 259/93 valt, moet
men dus eerst controleren of de afvalstof in deel 1 van bĳlage V voorkomt, zo niet, of zĳ in deel 2 voorkomt en
daarna of zĳ in deel 3 voorkomt.
Deel 1 is onderverdeeld in twee onderafdelingen: lĳst A waarin de afvalstoffen zĳn opgenomen die voor de toepassing
van het Verdrag van Bazel als gevaarlĳk zĳn aangemerkt en daarom onder het uitvoerverbod vallen en lĳst B waarin de
afvalstoffen zĳn opgenomen die niet onder het uitvoerverbod vallen.
Wanneer een afvalstof voorkomt in deel 1, moet men dus controleren of zĳ in lĳst A of in lĳst B is opgenomen. Pas
wanneer een afvalstof noch in lĳst A, noch in lĳst B van deel 1 voorkomt, moet men controleren of zĳ in deel 2 of
deel 3 voorkomt. Indien dat het geval is, geldt voor deze afvalstof een uitvoerverbod.
3. De lidstaten kunnen in uitzonderlĳke gevallen maatregelen nemen om op basis van door de houder op gepaste wĳze
verstrekte gegevens te bepalen dat een specifieke afvalstof in deze bĳlage uitgesloten is van het in artikel 16, lid 1, van
Verordening (EEG) nr. 259/93, als gewĳzigd, bedoelde uitvoerverbod, indien zĳ geen van de in bĳlage III bĳ Richtlĳn
91/689/EEG vermelde eigenschappen vertoont, waarbĳ voor de punten H3 tot en met H8 van deze bĳlage rekening
wordt gehouden met de in Beschikking 94/904/EG van de Raad (1) vastgestelde grenswaarden.
In dergelĳke gevallen stelt de betrokken lidstaat het beoogde land van invoer in kennis alvorens een beslissing te
nemen. De lidstaten delen de Commissie dergelĳke gevallen voor het einde van elk kalenderjaar mee. De Commissie
geeft de informatie door aan alle lidstaten en aan het secretariaat van het Verdrag van Bazel. Op basis van de verstrekte
informatie kan de Commissie opmerkingen maken en desgevallend bĳ het op grond van artikel 18 van Richtlĳn
75/442/EEG opgerichte comité voorstellen indienen om bĳlage V bĳ Verordening (EEG) nr. 259/93 aan te passen.
4. Het feit dat een afvalstof niet in deze bĳlage is opgenomen of dat een afvalstof in deel 1, lĳst B, is opgenomen sluit niet
uit dat een dergelĳke afvalstof in uitzonderlĳke gevallen als gevaarlĳk wordt aangemerkt en dus onder het in artikel 16,
lid 1, van Verordening (EEG) nr. 259/93, als gewĳzigd, bedoelde uitvoerverbod valt indien deze in bĳlage III bĳ
Richtlĳn 91/689/EEG opgenomen eigenschappen vertoont, waarbĳ voor de punten H3 tot en met H8 van deze bĳlage
rekening wordt gehouden met de in Beschikking 94/904/EG vastgestelde grenswaarden, zoals bepaald in artikel 1, lid
4, tweede streepje, van Richtlĳn 91/689/EEG en in de inleiding van bĳlage II bĳ Verordening (EEG) nr. 259/93.
In dergelĳke gevallen stelt de betrokken lidstaat het beoogde land van invoer in kennis alvorens een beslissing te
nemen. De lidstaten delen de Commissie dergelĳke gevallen voor het einde van elk kalenderjaar mee. De Commissie
geeft de informatie door aan alle lidstaten en aan het secretariaat van het Verdrag van Bazel. Op basis van de verstrekte
informatie kan de Commissie opmerkingen maken en zo nodig bĳ het op grond van artikel 18 van Richtlĳn
75/442/EEG opgerichte comité voorstellen indienen om bĳlage V bĳ Verordening (EEG) nr. 259/93 aan te passen.
DEEL 1

Lĳst A (Bĳlage VIII bĳ het Verdrag van Bazel)
A1.
A1010

Metalen en metaalhoudende afvalstoffen

Metalen afvalstoffen en afvalstoffen die uit legeringen bestaan van een van de volgende stoffen:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

antimoon
arseen
beryllium
cadmium
lood
kwik
selenium
tellurium
thallium

maar zonder de op lĳst B genoemde afvalstoffen.
(1) PB L 356 van 31.12.1994, blz. 14.
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A1020

Afvalstoffen die een van de volgende stoffen als bestanddeel of verontreiniging bevatten, maar geen metalen
in grote hoeveelheden:
—
—
—
—
—
—

A1030
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antimoon; antimoonverbindingen
beryllium; berylliumverbindingen
cadmium; cadmiumverbindingen
lood; loodverbindingen
selenium; seleniumverbindingen
tellurium; telluriumverbindingen

Afvalstoffen die een van de volgende stoffen als bestanddeel of verontreiniging bevatten:
— arseen; arseenverbindingen
— kwik, kwikverbindingen
— thallium; thalliumverbindingen

A1040

Afvalstoffen die een van de volgende stoffen als bestanddeel bevatten:
— metaalcarbonylen
— zeswaardige chroomverbindingen

A1050

Galvanisch slib

A1060

Effluenten van het beitsen van metalen

A1070

Loogresiduen van zinkverwerking, stof en slib zoals jarosiet, hermatiet enz.

A1080

Zinkresiduen die niet zĳn opgenomen op lĳst B en die lood en cadmium in voldoende concentraties bevatten
om eigenschappen als bedoeld in bĳlage III te vertonen

A1090

As van de verbranding van geïsoleerd koperdraad

A1100

Stof en residuen van gasreinigingsinrichtingen in kopersmelterĳen

A1110

Afgewerkte elektrolytische oplossingen afkomstig van de elektrolytische winning en zuivering van koper

A1120

Afvalslib, met uitzondering van anodeslib, afkomstig van elektrolytische zuiveringssystemen bĳ de winning
en zuivering van koper

A1130

Afgewerkte etsoplossingen die opgelost koper bevatten

A1140

Afgewerkte koperchloride- en kopercyanidekatalysatoren

A1150

Edelmetaalhoudende as afkomstig van de verbranding van printplaten die niet op lĳst B voorkomen (1)

A1160

Oude loodbatterĳen, intact of in stukken

A1170

Ongesorteerde lege batterĳen met uitzondering van op lĳst B genoemde batterĳen. Lege batterĳen die niet op
lĳst B voorkomen en die in bĳlage I genoemde bestanddelen in zodanige hoeveelheden bevatten dat ze een
risico vormen

A1180

Oude elektrische en elektronische eenheden of schroot (2) met onderdelen als accu's en andere batterĳen die
op lĳst A staan, kwikschakelaars, glas afkomstig van kathodestraalbuizen en ander geactiveerd glas en
PCB-condensatoren, of in die mate verontreinigd met bestanddelen die in bĳlage I worden genoemd (e.g.
cadmium, kwik, lood, polychroorbifenyl) dat ze eigenschappen hebben die in bĳlage III worden vermeld (NB:
Zie het vergelĳkbare punt op lĳst B: B1110) (3)

A2.

Afvalstoffen met voornamelĳk anorganische bestanddelen, die metalen en organisch materiaal kunnen
bevatten

A2010

Glas afkomstig van kathodestraalbuizen en ander geactiveerd glas

A2020

Afgewerkte anorganische fluorverbindingen in de vorm van vloeistof of slib maar zonder de op lĳst B
genoemde afvalstoffen

A2030

Afgewerkte katalysatoren met uitzondering van de op lĳst B genoemde afvalstoffen

A2040

Afvalgips afkomstig uit de chemische procesindustrie, wanneer dit bestanddelen, genoemd in bĳlage I, in
zulke concentraties bevat dat het gevaarlĳke eigenschappen als bedoeld in bĳlage III vertoont (NB: Zie het
vergelĳkbare punt op lĳst B: B2080)

A2050

Oud asbest (stof en vezels)

A2060

Vliegas afkomstig van kolengestookte centrales die stoffen als genoemd in bĳlage I in voldoende concentraties
bevatten om eigenschappen als vermeld in bĳlage III te vertonen (NB: Zie het vergelĳkbare punt op lĳst B:
B2050)
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A3.

Afvalstoffen die hoofdzakelĳk organische bestanddelen bevatten en die metalen en anorganische stoffen
kunnen bevatten

A3010

Afvalstoffen die ontstaan bĳ de productie of verwerking van petroleumcokes en bitumen

A3020

Afgewerkte minerale oliën die ongeschikt zĳn voor het oorspronkelĳk bedoelde gebruik

A3030

Afvalstoffen die slib van loodhoudende antiklopverbindingen bevatten, daarmee verontreinigd zĳn of daaruit
bestaan

A3040

Afgewerkte warmtegeleidende vloeistoffen (voor warmteoverdracht)

A3050

Afvalstoffen die vrĳkomen bĳ de productie, formulering of het gebruik van harsen, latex, weekmakers,
lĳm/kleefstoffen met uitzondering van afvalstoffen die op lĳst B worden genoemd (NB: Zie het vergelĳkbare
punt op lĳst B: B4020)

A3060

Afgewerkte nitrocellulose

A3070

Afgewerkte fenolen, fenolverbindingen met inbegrip van chloorfenol in de vorm van vloeistof of slib

A3080

Afgewerkte ethers, met uitzondering van de op lĳst B genoemde

A3090

Leerstof, -as, -slib en -poeder wanneer deze zeswaardige chroomverbindingen of biociden bevatten (NB: Zie
het vergelĳkbare punt op lĳst B: B3100)

A3100

Snĳdsel en ander afval van leer of kunstleer dat niet geschikt is voor de fabricage van lederwaren dat
zeswaardige chroomverbindingen of biociden bevat (NB: Zie het vergelĳkbare punt op lĳst B: 3090)

A3110

Afvalstoffen die vrĳkomen bĳ de leerbereiding en die zeswaardige chroomverbindingen, biociden of infectieuze stoffen bevatten (NB: Zie het vergelĳkbare punt op lĳst B: 3110)

A3120

Lichte fractie vrĳkomend bĳ het shredderen

A3130

Gebruikte organische fosforverbindingen

A3140

Afgewerkte niet-gehalogeneerde organische oplosmiddelen met uitzondering van de op lĳst B genoemde
afvalstoffen

A3150

Afgewerkte gehalogeneerde organische oplosmiddelen

A3160

Gehalogeneerde of niet-gehalogeneerde niet-waterige distillatieresiduen die vrĳkomen bĳ de terugwinning van
organische oplosmiddelen

A3170

Afvalstoffen afkomstig van de productie van alifatische gehalogeneerde koolwaterstoffen (zoals chloormethaan, dichloorethaan, vinylchloride, vinylideenchloride, allylchloride en epichloorhydrine)

A3180

Afvalstoffen, stoffen en artikelen die polychloorbifenyl (PCB), polychloorterfenyl (PCT), polychloornaftaleen
(PCN) of polybroombifenyl (PBB) of andere analoge polybroomverbindingen bevatten, daarmee verontreinigd
zĳn of daaruit bestaan, in een concentratie van 50 mg/kg of meer (4)

A3190

Teerresiduen (met uitzondering van asfaltbitumen) afkomstig van raffinage- en distillatieprocessen en alle
andere pyrolitische behandelingen van organisch materiaal
A4.

Afvalstoffen die ofwel anorganische ofwel organische bestanddelen bevatten

A4010

Afvalstoffen die vrĳkomen bĳ de productie, bereiding en het gebruik van farmaceutische producten met
uitzondering van de op lĳst B genoemde afvalstoffen

A4020

Klinische en daarmee verband houdende afvalstoffen: afvalstoffen afkomstig van medische, verpleegkundige,
tandheelkundige, diergeneeskundige of soortgelĳke handelingen en afvalstoffen die ontstaan in ziekenhuizen
of andere instellingen bĳ onderzoek of behandeling van patiënten, of bĳ onderzoeksprojecten

A4030

Afvalstoffen die vrĳkomen bĳ de productie, formulering en het gebruik van biociden en fytofarmaceutische
producten, met inbegrip van pesticiden en herbiciden die niet volgens de specificatie, te oud (5) of niet
geschikt voor het oorspronkelĳke doel zĳn

A4040

Afvalstoffen die vrĳkomen bĳ de vervaardiging, formulering en het gebruik van houtconserveringsmiddelen (6)

A4050

Afvalstoffen die de volgende stoffen bevatten, daarmee verontreinigd zĳn of daaruit bestaan:
— anorganische cyaniden, met uitzondering van edelmetaalhoudende residuen in vaste vorm waarin sporen
van anorganische cyaniden voorkomen
— organische cyaniden
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A4060

Afgewerkte olie/water- en koolwaterstof/watermengsels, emulsies

A4070

Afvalstoffen die vrĳkomen bĳ de productie, formulering en het gebruik van inkt, kleurstoffen, pigment, verf,
lak of vernis met uitzondering van de op lĳst B genoemde afvalstoffen (NB: Zie het vergelĳkbare punt op lĳst
B: B4010)

A4080

Afvalstoffen van explosieve aard (met uitzondering van afvalstoffen, genoemd op lĳst B)

A4090

Andere afgewerkte zure of basische oplossingen dan die welke onder het overeenkomstige punt op lĳst B zĳn
genoemd (NB: Zie het vergelĳkbare punt op lĳst B: B2120)

A4100

Afvalstoffen afkomstig uit industriële inrichtingen voor de reiniging van afgassen met uitzondering van de op
lĳst B genoemde afvalstoffen

A4110

Afvalstoffen die de volgende stoffen bevatten, daarmee verontreinigd zĳn of daaruit bestaan:
— een congeneer van polychloordibenzofuraan
— een congeneer van polychloordibenzodioxine

A4120

Afvalstoffen die bestaan uit peroxiden, die bevatten of daarmee verontreinigd zĳn

A4130

Verpakkingen en containers die stoffen als genoemd in bĳlage I in zodanige concentraties bevatten dat ze
gevaarlĳke eigenschappen, genoemd in bĳlage III, vertonen

A4140

Afval dat bestaat uit chemicaliën die niet aan de specificatie voldoen of te oud (5) zĳn, overeenkomen met de
categoriën van bĳlage I en gevaarlĳke eigenschappen als bedoeld in bĳlage III vertonen, of dat die stoffen
bevat

A4150

Afgewerkte chemische stoffen afkomstig van onderzoek en ontwikkeling of onderwĳsactiviteiten die niet
geïdentificeerd en/of nieuw zĳn en waarvan de gevolgen voor de volksgezondheid en/of het milieu niet
bekend zĳn

A4160

Uitgewerkt actief koolstof die niet op lĳst B voorkomt (NB: Zie het vergelĳkbare punt op lĳst B: B2060)
Lĳst B (Bĳlage IX bĳ het Verdrag van Bazel)
B1.

B1010

Oude metalen en metaallegeringen in metallische, niet-verspreidbare vorm:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

B1020

Metaal en metaalhoudende afvalstoffen

edelmetalen (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering van kwik)
ĳzer- en staalschroot
koperschroot
nikkelschroot
aluminiumschroot
zinkschroot
tinschroot
wolframschroot
molybdeenschroot
tantaalschroot
magnesiumschroot
kobaltschroot
bismuthschroot
titaanschroot
zirkoniumschroot
mangaanschroot
germaniumschroot
vanadiumschroot
schroot van hafnium, indium, niobium, rhenium en gallium
thoriumschroot
schroot van zeldzame aardmetalen

Zuiver, niet-verontreinigd metaalschroot, waaronder legeringen, in afgewerkte vorm in bulk (plaatmateriaal,
balken, staven, enz.):
—
—
—
—
—
—

antimoonschroot
berylliumschroot
cadmiumschroot
loodschroot (met uitzondering van loodaccu's)
seleniumschroot
telluriumschroot
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B1030

Vuurvaste metalen die residuen bevatten

B1040

Afgedankte eenheden uit elektrische centrales die niet zodanig verontreinigd zĳn met smeerolie, PCB's of
PCT's dat ze een risico vormen

B1050

Gemengd non-ferrometalen of zware schrootfracties, die geen in bĳlage I genoemde materialen in een
concentratie bevatten dat ze de eigenschappen, genoemd in bĳlage III, vertonen (7)

B1060

Oud selenium en tellurium als element, ook in poedervorm

B1070

Afval van koper en koperlegeringen in verspreidbare vorm, tenzĳ ze de in bĳlage I genoemde bestanddelen in
zodanige concentraties bevatten dat ze de eigenschappen, genoemd in bĳlage III vertonen

B1080

Zinkas en -residuen met inbegrip van residuen van zinklegeringen in verspreidbare vorm, tenzĳ ze in bĳlage I
genoemde bestanddelen in zodanige concentraties bevatten dat ze eigenschappen, genoemd in bĳlage III, of
gevaarkenmerk H4.3 vertonen (8)

B1090

Oude accu's die aan bepaalde specificaties voldoen, met uitzondering van lood-, cadmium- of kwikbatterĳen

B1100

Metaalhoudende afvalstoffen die vrĳkomen bĳ het smelten en zuiveren van metalen:
— hardzink
— zinkhoudende slak:

—
—
—
—
—
B1110

— zinkhoudende drĳvende slak afkomstig van het galvaniseren (> 90 % Zn)
— zinkhoudende slakbezinksel afkomstig van het galvaniseren (> 92 % Zn)
— zinkhoudende slak afkomstig van het gietproces (> 85 % Zn)
— zinkhoudende slak afkomstig van thermisch verzinden (batch) (> 92 % Zn)
— zinkschuim
aluminiumschuim met uitzondering van zoutslak
slak afkomstig van de behandeling van koper voor verdere verwerking of zuivering die geen arseen, lood
of cadmium in zodanige concentraties bevat dat de slak gevaarlĳke eigenschappen als bedoeld in bĳlage
III vertoont
oude vuurvaste bekleding, met inbegrip van gietpannen, afkomstig uit kopersmelterĳen
slak afkomstig van de behandeling van edele metalen voor verdere zuivering
tantaalhoudende tinslak met minder dan 0,5 % tin

Elektrische en elektronische samengebouwde eenheden:
— elektronische eenheden uitsluitend van metaal of legeringen
— elektrische en elektronische eenheden of schrootmateriaal (9) (met inbegrip van printplaten) die geen
onderdelen bevatten zoals accu's en andere batterĳen die op lĳst A voorkomen, kwikschakelaars, glas van
kathodestraalbuizen en ander geactiveerd glas en PCB-condensatoren, of die niet verontreinigd zĳn met in
bĳlage I genoemde bestanddelen (bv. cadmium, kwik, lood, polychloorbifenyl) of waarbĳ deze stoffen tot
een zodanig niveau zĳn verwĳderd dat geen van de eigenschappen als bedoeld in bĳlage III nog een rol
spelen (NB: Zie het vergelĳkbare punt op lĳst A: A1180)
— elektrische en elektronische eenheden (met inbegrip van printplaten, elektronische onderdelen en bedrading) bestemd voor onmiddellĳk hergebruik (10) en niet voor recycling of definitieve verwĳdering (11)

B1120

Afgewerkte katalysatoren, met uitzondering van als katalysator gebruikte vloeistoffen, die een van de
volgende stoffen bevatten:
— overgangsmetalen, met uitzondering van oude katalysatoren (afgewerkte katalysatoren, als katalysator
gebruikte vloeistoffen of andere katalysatoren) op lĳst A: scandium, vanadium, mangaan, kobalt, koper,
yttrium, niobium, hafnium, wolfram, titaan, chroom, ĳzer, nikkel, zink, zirkonium, molybdeen, tantaal,
rhenium
— lanthaniden (zeldzame aardmetalen): lanthaan, praseodymium, samarium, gadolinium, dysprosium,
erbium, ytterbium, cerium, neodymium, europium, terbium, holmium, thulium, lutetium

B1130

Gezuiverde afgewerkte edelmetaalhoudende katalysatoren

B1140

Edelmetaalhoudende residuen in vaste vorm die sporen van anorganische cyaniden bevatten

B1150

Oude edele metalen en legeringen als afval (goud, zilver, de platinagroep, met uitzondering van kwik) in een
verspreidbare, niet-vloeibare vorm in een geschikte verpakking met de juiste opschriften

B1160

As van edele metalen afkomstig van de verbranding van printplaten (NB: Zie het vergelĳkbare punt op lĳst A:
A1150)

B1170

As van edele metalen afkomstig van de verbranding van fotografisch filmmateriaal

B1180

Oud fotopapier met zilverhalogeniden en metallisch zilver
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B1190

Oud fotopapier met zilverhalogeniden en metallisch zilver

B1200

Korrelige slak afkomstig van de fabricage van ĳzer en staal

B1210

Slak afkomstig van de fabricage van ĳzer en staal met inbegrip van slak als bron van TiO2 en vanadium

B1220

Slak afkomstig van de zinkproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ĳzergehalte (meer dan 20 %) en
behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301) hoofdzakelĳk voor de bouw

B1230

Walshuid afkomstig van de fabricage van ĳzer en staal

B1240

Walshuid in de vorm van koperoxide

B2.

B2010

Afvalstoffen voornamelĳk bestaande uit anorganische bestanddelen, die metalen en organische stoffen
kunnen bevatten
Afvalstoffen afkomstig uit de mĳnbouw in niet-verspreidbare vorm:
—
—
—
—
—
—
—

B2020

natuurlĳk grafiet
leiresten, al dan niet in grove stukken of slechts gezaagd of op andere wĳze kleiner gemaakt
mica
leuciet, nefelien en nefeliensyeniet
veldspaat
vloeispaat
kiezelaarde in vaste vorm met uitzondering van die afkomstig uit gieterĳen

Oud glas in niet-verspreidbare vorm:
— breukglas en andere afval en glasscherven met uitzondering van glas van kathodestraalbuizen en ander
geactiveerd glas

B2030

Keramisch afval in niet-verspreidbare vorm:
— keramisch snĳmateriaal en schroot (metaal-keramisch composietmateriaal)
— vezelmateriaal op keramiekbasis dat niet onder een ander punt valt

B2040

Andere afvalstoffen die hoofdzakelĳk anorganische bestanddelen bevatten:
— gedeeltelĳk gezuiverd calciumsulfaat afkomstig van de rookgasontzwaveling
— oude gipsplaten afkomstig van het slopen van gebouwen
— slak afkomstig van de koperproductie, chemisch gestabiliseerd, met een hoog ĳzergehalte (meer dan
20 %) en behandeld volgens industriële specificaties (bv. DIN 4301 en DIN 8201) hoofdzakelĳk voor de
bouw en abrasieve toepassingen
— zwavel in vaste vorm
— kalk afkomstig van de productie van calciumcyanamide (met een pH kleiner dan 9)
— natrium-, kalium- of calciumchloride
— carborundum (siliciumcarbide)
— gebroken beton
— lithiumtantaal en lithiumniobium die glasscherven bevatten

B2050

Vliegas uit kolengestookte installaties, dat niet op lĳst A voorkomt (NB: Zie het vergelĳkbare punt op lĳst A:
A2060)

B2060

Afgewerkte actieve koolstof afkomstig van de drinkwaterbehandeling, processen in de levensmiddelenindustrie en de vitamineproductie (NB: Zie het vergelĳkbare punt op lĳst A: A4160)

B2070

Calciumfluorideslib

B2080

Gipsafval afkomstig uit de chemische procesindustrie, dat niet op lĳst A voorkomt (NB: Zie het vergelĳkbare
punt op lĳst A: A2040)

B2090

Anodestompen afkomstig van de staal- of aluminiumproductie, gemaakt van petroleumcokes of bitumen en
gereinigd overeenkomstig de gebruikelĳke specificaties (met uitzondering van anodestompen afkomstig van
alkalichloorelektrolyse en uit de metallurgische industrie)
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B2100

Afgewerkte aluminiumhydraten en aluminiumoxideresten en -residuen afkomstig uit de aluminiumoxideproductie met uitzondering van stoffen die worden gebruikt voor gasreiniging, uitvlokking of filtratieprocessen

B2110

Bauxietresidu („rood slib”) (pH teruggebracht tot minder dan 11,5)

B2120

Afgewerkte zure of basische oplossingen met een pH groter dan 2 en kleiner dan 11,5, die niet corrosief of
anderszins gevaarlĳk zĳn (NB: Zie het vergelĳkbare punt op lĳst A: A4090)

B3.

Afvalstoffen die hoofdzakelĳk uit organische bestanddelen bestaan en die metalen en anorganische stoffen
kunnen bevatten

B3010

Vast plastic afval
De volgende kunststoffen of mengsels daarvan, mits deze niet vermengd zĳn met andere afvalstoffen en
overeenkomstig een specificatie zĳn vervaardigd:
— plastic schroot van niet-gehalogeneerde polymeren en copolymeren, met inbegrip van de volgende
stoffen, maar daartoe niet beperkt (12):
— ethyleen
— styreen
— polypropyleen
— polyethyleentereftalaat
— acrylnitril
— butadieen
— polyacetalen
— polyamiden
— polybutyleentereftalaat
— polycarbonaten
— polyethers
— polyfenyleensulfiden
— acrylpolymeren
— alkanen C10-C13 (weekmaker)
— polyurethaan (dat geen CFK's bevat)
— polysiloxanen
— polymethylmethacrylaat
— polyvinylalcohol
— polyvinylbutyral
— polyvinylacetaat
— uitgehard harsafval of condensatieproducten met inbegrip van de volgende stoffen:
— ureumformaldehydeharsen
— fenolformaldehydeharsen
— melamineformaldehydeharsen
— expoxyharsen
— alkydharsen
— polyamiden
— het volgende afval van gefluoreerde polymeren (13):
— perfluoretyleen/propyleen (FEP)
— perfluoralkoxyalkaan (PFA)
— perfluoralkoxyalkaan (MFA)
— polyvinylfluoride (PVF)
— polyvinylideenfluoride (PVDF)

B3020

Papier, karton en papierproducten
De volgende materialen, mits deze niet vermengd zĳn met gevaarlĳke afvalstoffen:
Oud papier of karton:
— ongebleekt papier of karton of gegolfd papier of golfkarton
— overig papier of karton, hoofdzakelĳk gemaakt van gebleekt chemisch pulp, dat niet in bulk is gekleurd
— papier of karton, hoofdzakelĳk gemaakt van gebleekt mechanisch pulp (bv. kranten, tĳdschriften en
soortgelĳk drukwerk)
— overige, met inbegrip van 1. gelamineerd karton; 2. ongesorteerd afval
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Oud textiel
De volgende materialen, mits deze niet vermengd zĳn met andere afvalstoffen en vervaardigd zĳn overeenkomstig een specificatie:
— zĳde (met inbegrip van cocons die ongeschikt zĳn om af te haspelen, garen en rafelingen):
— niet gekaard of gekamd
— overige
— wol of fĳn of grof dierlĳk haar, met inbegrip van garen, met uitzondering van rafelingen:
— kammelingen van wol
— ander afval of wol of
— afval van grof dierlĳk
— katoen (met inbegrip van

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

B3040

of fĳn dierlĳk haar
fĳn dierlĳk haar
haar
garen en rafelingen):

— garen (met inbegrip van draden)
— rafelingen
— overige
vlasklodden en vlasafval
lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van hennep (Cannabis sativeen L).
lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van jute en andere bastvezels (met uitzondering
van vlas, hennep en ramee)
lokken en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van sisal en andere textielvezels van het geslacht
Agave
lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van kokosnoten
lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van manillahennep (Manillahennep
of Musa textilis Nee)
lokken, kammelingen en afval (met inbegrip van garen en rafelingen) van ramee en andere plantaardige
textielvezels, die niet elders zĳn genoemd of opgenomen
afval (met inbegrip van kammelingen, garen en rafelingen) van kunstvezels:
— synthetische vezels
— kunstvezels
oude kleding en andere afgedankte textielwaren
oude lappen, touwafval, kabeltouw, touw en kabels en versleten artikelen van touw, kabeltouw of kabel
van textiel:
— gesorteerd
— overige

Rubber afvalstoffen
De volgende materialen, mits deze niet vermengd zĳn met andere afvalstoffen:
— afval en restanten van hard rubber (bv. eboniet)
— andere rubber afvalstoffen (met uitzondering van afvalstoffen die elders zĳn genoemd)

B3050

Onbehandeld kurk en houtafval:
— houtafval en -restanten, al dan niet tot blokken, briketten, korrels of vergelĳkbare vorm geperst
— kurkresten: gebroken, gegranuleerd of gemalen

B3060

Afvalstoffen afkomstig uit de levensmiddelenindustrie mits deze niet infectieus zĳn:
— wĳndroesem
— gedroogd en gesteriliseerd plantaardig afval, residuen en bĳproducten, al dan niet in de vorm van korrels,
of een als diervoeder gebruikte soort, die niet elders wordt genoemd of is opgenomen
— degras: residuen van de behandeling van vetstoffen of dierlĳke of plantaardige was
— afval van been en hoornpitten, onbewerkt, ontvet, enkelvoudig behandeld (maar niet op maat gezaagd),
behandeld met zuur of ontlĳmd
— visafval
— cacaodoppen, schillen, vliezen en ander cacaoafval
— overige afvalstoffen uit de levensmiddelenindustrie met uitzondering van bĳproducten die aan nationale
en internationale voorschriften en normen voor de menselĳke of dierlĳke consumptie voldoen
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De volgende afvalstoffen:
— menselĳk haar
— stroafval
— gedeactiveerde myceliumschimmel afkomstig uit de penicillineproductie, die als diervoeder wordt
gebruikt

B3080

Snĳdsel en restanten van rubber

B3090

Snĳdsel en andere restanten van leer of kunstleer dat niet geschikt is voor de vervaardiging van lederwaren,
met uitzondering van leerslib, dat geen zeswaardige chroomverbindingen en biociden bevat (NB: Zie het
vergelĳkbare punt op lĳst A: A3100)

B3100

Leerstof, -as, -slib of -poeder dat geen zeswaardige chroomverbindingen en biociden bevat (NB: Zie het
vergelĳkbare punt op lĳst A: A3090)

B3110

Afval van de leerbereiding dat geen zeswaardige chroomverbindingen en biociden of infectieuze stoffen bevat
(NB: Zie het vergelĳkbare punt op lĳst A: A3110)

B3120

Afvalstoffen bestaande uit kleurstoffen voor levensmiddelen

B3130

Afgewerkte polymere ethers en afgewerkte niet-gevaarlĳke monomere ethers die geen peroxiden kunnen
vormen

B3140

Oude luchtbanden, met uitzondering van die welke zĳn bestemd voor het in bĳlage IV.A bedoelde gebruik
B4.

Afvalstoffen die ofwel anorganische ofwel organische bestanddelen bevatten

B4010

Afvalstoffen hoofdzakelĳk bestaande uit latexverf/verf op waterbasis, inkt en uitgehard vernis waarin geen
organische oplosmiddelen, zware metalen of biociden in die mate voorkomen dat ze gevaarlĳk zĳn (NB: Zie
het vergelĳkbare punt op lĳst A: A4070)

B4020

Afvalstoffen afkomstig van de productie, formulering en het gebruik van harsen, latex, weekmakers of
lĳm/kleefstoffen die op lĳst A worden genoemd, zonder oplosmiddelen en andere verontreinigende stoffen in
zodanige concentraties dat ze eigenschappen, genoemd in bĳlage III, vertonen, bv. op waterbasis, lĳm op
basis van caseïnezetmeel, dextrine, cellulose-ethers, polyvinylalcoholen (NB: Zie het vergelĳkbare punt op lĳst
A: A3050)

B4030

Gebruikte wegwerpcamera's met batterĳen die niet op lĳst A voorkomen

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

NB: Bĳ het vergelĳkbare punt op lĳst (B1160) worden geen uitzonderingen genoemd.
Bĳ dit punt behoren geen afgedankte eenheden afkomstig van elektriciteitscentrales.
Bĳ PCB's in een concentratie van 50 mg/kg of meer.
Het niveau van 50 mg/kg wordt als internationaal praktisch hanteerbaar beschouwd voor alle afvalstoffen. Veel landen hebben echter
lagere wettelĳke grenswaarden voor specifieke afvalstoffen vastgesteld (bv. 20 mg/kg).
(5) „Te oud” betekent niet gebruikt vóór de door de fabrikant aangegeven uiterste datum van gebruik.
(6) Hiertoe behoort geen met houtconserveringsmiddelen behandeld hout.
(7) NB: Zelfs indien er aanvankelĳk sprake is van een geringe verontreininging met een in bĳlage I genoemd materiaal, kunnen latere
processen, waaronder terugwinningsprocessen, tot gevolg hebben dat de gescheiden fracties significant grotere concentraties van de in
bĳlage I genoemde stoffen bevatten.
8) De status van zinkas wordt momenteel onderzocht, maar de Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling (Unctad)
(
heeft aanbevolen zinkas niet als een gevaarlĳke stof te beschouwen.
(9) Dit punt heeft geen betrekking op schroot uit elektriciteitscentrales.
(10) Hergebruik kan reparatie, renovatie of modernisering omvatten, maar geen ingrĳpende herbouw.
(11) In een aantal landen worden deze materialen die bestemd zĳn voor onmiddellĳk hergebruik niet beschouwd als afvalstoffen.
(12) Er wordt vanuit gegaan dat een dergelĳk schroot volledig gepolymeriseerd is.
(13) — Afval na consumptie behoort niet tot dit punt.
— Afvalstoffen mogen niet zĳn vermengd.
— Er moet aandacht worden geschonken aan problemen als gevolg van verbranding in de open lucht.
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DEEL 2
Afvalstoffen opgenomen in Beschikking 94/904/EG tot vaststelling van een lĳst van gevaarlĳke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1,
lid 4, van Richtlĳn 91/689/EEG betreffende gevaarlĳke afvalstoffen
02 00 00

AFVAL VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE BĲ LANDBOUW, TUINBOUW, JACHT, VISSERĲ EN AQUACULTUUR EN DE VOEDINGSBEREIDING EN -VERWERKING

02 01 00

Afval van de primaire productie

02 01 05

Agrochemisch afval

03 00 00

AFVAL VAN DE HOUTVERWERKING EN DE PRODUCTIE VAN PAPIER, KARTON, PULP, PANELEN EN
MEUBELEN

03 02 00

Houtverduurzamingsafval

03 02 01

Niet gehalogeneerde organische houtverduurzamingsmiddelen

03 02 02

Organochloor-houtverduurzamingsmiddelen

03 02 03

Organometaal-houtverduurzamingsmiddelen

03 02 04

Anorganische houtverduurzamingsmiddelen

04 00 00

AFVAL VAN DE LEER- EN TEXTIELINDUSTRIE

04 01 00

Afval van de leerindustrie

04 01 03

Ontvettingsafval dat oplosmiddelen bevat zonder vloeibare fase

04 02 00

Afval van de textielindustrie

04 02 11

Halogeenhoudend afval van bewerking en afwerking

05 00 00

AFVAL VAN PETROLEUMRAFFINAGE, AARDGASZUIVERING EN DE PYROLYTISCHE BEHANDELING
VAN KOOL

05 01 00

Olieachtig slib en vast afval

05 01 03

Tankbodemslib

05 01 04

Zuur alkylslib

05 01 05

Gemorste olie

05 01 07

Zure teer

05 01 08

Overige teer

05 04 00

Afgewerkte bleekaarde

05 04 01

Afgewerkte bleekaarde

05 06 00

Afval van de pyrolytische behandeling van kool

05 06 01

Zure teer

05 06 03

Overige teer

05 07 00

Afval van aardgaszuivering

05 07 01

Kwikhoudend slib

05 08 00

Afval van olieregeneratie

05 08 01

Afgewerkte bleekaarde

05 08 02

Zure teer

05 08 03

Overige teer

05 08 04

Olie/watermengsel van olieregeneratie

06 00 00

AFVAL VAN ANORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN

06 01 00

Zure oplossingen

06 01 01

Zwavelzuur en zwavelig zuur

06 01 02

Zoutzuur

06 01 03

Waterstoffluoride

06 01 04

Fosfor- en fosforigzuur
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06 01 05

Salpeter- en salpeterigzuur

06 01 99

Niet eerder genoemd afval

06 02 00

Basische oplossingen

06 02 01

Calciumhydroxide

06 02 02

Soda

06 02 03

Ammonia

06 02 99

Niet eerder genoemd afval

06 03 00

Zoutafval en oplossingen daarvan

06 03 11

Zouten en oplossingen met cyanide

06 04 00

Metaalhoudend afval

06 04 02

Metaalzouten (exclusief 06 03 00)

06 04 03

Arseenhoudend afval

06 04 04

Kwikhoudend afval

06 04 05

Afval met andere zware metalen

06 07 00

Afval van chemische processen met halogenen

06 07 01

Asbesthoudend afval van elektrolyse

06 07 02

Actieve kool van de chloorbereiding

06 13 00

Afval van andere anorganische processen

06 13 01

Anorganische pesticiden, biociden en houtverduurzamingsmiddelen

06 13 02

Afgewerkte actieve kool (exclusief 06 07 02)

07 00 00

AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN

07 01 00

Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van organische basischemicaliën

07 01 01

Waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 03

Gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 04

Overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 01 07

Gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 01 08

Overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 01 09

Gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 01 10

Overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 02 00

Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van kunststoffen, synthetische rubber en
kunstvezels

07 02 01

Waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 03

Gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 04

Overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 02 07

Gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 02 08

Overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 02 09

Gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 02 10

Overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 03 00

Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van organische kleurstoffen en pigmenten
(exclusief 06 11 00)

07 03 01

Waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 03

Gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 04

Overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 03 07

Gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 03 08

Overige destillatieresiduen en reactieresiduen
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07 03 09

Gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 03 10

Overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 04 00

Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van organische pesticiden (exclusief 02 01 05)

07 04 01

Waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 04 03

Gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 04 04

Overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 04 07

Gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 04 08

Overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 04 09

Gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 04 10

Overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 05 00

Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van farmaceutische producten

07 05 01

Waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 03

Gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 04

Overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 05 07

Gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 05 08

Overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 05 09

Gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 05 10

Overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 06 00

Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van vetten, smeermiddelen, zepen, detergenten, desinfecterende middelen en cosmetische producten

07 06 01

Waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 03

Gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 04

Overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 06 07

Gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 06 08

Overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 06 09

Gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 06 10

Overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 07 00

Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van fĳnchemicaliën en niet eerder genoemde
chemische producten

07 07 01

Waterige wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 03

Gehalogeneerde organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 04

Overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

07 07 07

Gehalogeneerde destillatieresiduen en reactieresiduen

07 07 08

Overige destillatieresiduen en reactieresiduen

07 07 09

Gehalogeneerde filterkoek en afgewerkte absorbentia

07 07 10

Overige filterkoek en afgewerkte absorbentia

08 00 00

AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK VAN COATINGS (VERF, LAK EN
EMAIL), KIT EN DRUKINKT

08 01 00

Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van verf en lak

08 01 01

Afval van verf en lak met gehalogeneerde oplosmiddelen

08 01 02

Afval van verf en lak zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

08 01 06

Slib van verf- en lakverwĳdering met gehalogeneerde oplosmiddelen

08 01 07

Slib van verf- en lakverwĳdering zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

08 03 00

Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van drukinkt
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08 03 01

Afvalinkt met gehalogeneerde oplosmiddelen

08 03 02

Afvalinkt zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

08 03 05

Inktslib met gehalogeneerde oplosmiddelen

08 03 06

Inktslib zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

08 04 00

Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van lĳm en kit (inclusief vochtwerende
producten)

08 04 01

Lĳm- en kitafval met gehalogeneerde oplosmiddelen

08 04 02

Lĳm- en kitafval zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

08 04 05

Lĳm- en kitslib met gehalogeneerde oplosmiddelen

08 04 06

Lĳm- en kitslib zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

09 00 00

AFVAL VAN DE FOTOGRAFISCHE INDUSTRIE

09 01 00

Afval van de fotografische industrie

09 01 01

Ontwikkelvloeistof en activatoroplossing op basis van water

09 01 02

Ontwikkelvloeistof voor offsetplaten op basis van water

09 01 03

Ontwikkelvloeistof van oplosmiddelen

09 01 04

Fixeervloeistof

09 01 05

Bleek- en bleekfixeervloeistof

09 01 06

Zilverhoudend afval van ter plaatse behandeld fotografisch afval

10 00 00

ANORGANISCH AFVAL VAN THERMISCHE PROCESSEN

10 01 00

Afval van elektriciteitscentrales en andere verbrandingsinstallaties (exclusief 19 00 00)

10 01 04

Olievliegas

10 01 09

Zwavelzuur

10 03 00

Afval van thermische processen in de aluminiummetallurgie

10 03 01

Teer en ander koolstofhoudend afval van de anodefabricage

10 03 03

Skimmings

10 03 04

Primaire smeltslakken/white drosses

10 03 07

Ovenpuin

10 03 08

Zoutslakken van secundaire smelt

10 03 09

Black drosses van secundaire smelt

10 03 10

Afval van de behandeling van zoutslakken en black drosses

10 04 00

Afval van thermische processen in de loodmetallurgie

10 04 01

Slakken (primaire en secundaire smelt)

10 04 02

Dross en skimmings (primaire en secundaire smelt)

10 04 03

Calciumarsenaat

10 04 04

Rookgasstof

10 04 05

Overige deeltjes en stof

10 04 06

Vast afval van gasreiniging

10 04 07

Slib van gasreiniging

10 05 00

Afval van thermische processen in de zinkmetallurgie

10 05 01

Slakken (primaire en secundaire smelt)

10 05 02

Dross en skimmings (primaire en secundaire smelt)

10 05 03

Rookgasstof

10 05 05

Vast afval van gasreiniging

10 05 06

Slib van gasreiniging
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10 06 00

Afval van thermische processen in de kopermetallurgie

10 06 03

Rookgasstof

10 06 05

Afval van elektrolytische raffinage

10 06 06

Vast afval van gasreiniging

10 06 07

Slib van gasreiniging

11 00 00

ANORGANISCH METAALHOUDEND AFVAL VAN DE BEHANDELING EN COATING VAN METALEN;
NON-FERROHYDROMETALLURGIE

11 01 00

Vloeibaar afval en slib van de behandeling en coating van metalen (bĳvoorbeeld galvanische processen, verzinken, beitsen, etsen, fosfaatbehandeling, alkalisch ontvetten)

11 01 01

Cyanidehoudend (alkalisch) afval met andere zware metalen dan chroom

11 01 02

Cyanidehoudend (alkalisch) afval zonder zware metalen

11 01 03

Cyanidevrĳ afval met chroom

11 01 05

Zure beitsoplossingen

11 01 06

Niet eerder genoemde zuren

11 01 07

Niet eerder genoemde basen

11 01 08

Slib van fosfaatbehandeling

11 02 00

Afval en slib van non-ferrohydrometallurgische processen

11 02 02

Slib van de zinkhydrometallurgie (inclusief jarosiet, goethiet)

11 03 00

Slib en vaste stoffen van ontlaatprocessen

11 03 01

Cyanidehoudend afval

11 03 02

Overig afval

12 00 00

AFVAL VAN DE MACHINALE BEWERKING EN OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN EN KUNSTSTOFFEN

12 01 00

Afval van machinale bewerking (smeden, lassen, persen, trekken, draaien, boren, snĳden en vĳlen)

12 01 06

Afval van halogeenhoudende machineolie (geen emulsies)

12 01 07

Afval van halogeenvrĳe machineolie (geen emulsies)

12 01 08

Afval van halogeenhoudende emulsies voor machinale bewerking

12 01 09

Afval van halogeenvrĳe emulsies voor machinale bewerking

12 01 10

Synthetische machineolie

12 01 11

Slib van machinale bewerking

12 01 12

Afgewerkte wassen en vetten

12 03 00

Afval van water- en stoomontvetting (exclusief 11 00 00)

12 03 01

Waterige wasvloeistoffen

12 03 02

Afval van stoomontvetting

13 00 00

OLIEAFVAL (exclusief spĳsolie, 05 00 00 en 12 00 00)

13 01 00

Afval van hydraulische olie en remvloeistof

13 01 01

PCB- of PCT-houdende hydraulische olie

13 01 02

Overige gechloreerde hydraulische olie (geen emulsies)

13 01 03

Niet-gechloreerde hydraulische olie (geen emulsies)

13 01 04

Gechloreerde emulsies

13 01 05

Niet-gechloreerde emulsies

13 01 06

Hydraulische olie welke alleen minerale olie bevat

13 01 07

Overige hydraulische olie

13 01 08

Remvloeistof
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13 02 00

Afval van motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 01

Gechloreerde motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 02

Niet-gechloreerde motor-, transmissie- en smeerolie

13 02 03

Overige motor-, transmissie- en smeerolie

13 03 00

Afval van olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 01

PCB- of PCT-houdende olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 02

Overige gechloreerde olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 03

Niet-gechloreerde olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 04

Synthetische olie en andere vloeistoffen voor isolatie en warmteoverdracht

13 03 05

Minerale isolatie- en warmteoverdrachtolie

13 04 00

Ruimolie

13 04 01

Ruimolie van de binnenvaart

13 04 02

Ruimolie uit de kadeafvoer

13 04 03

Ruimolie van de overige scheepvaart

13 05 00

Inhoud van olie/waterscheiders

13 05 01

Vaste stoffen uit olie/waterscheiders

13 05 02

Slib uit olie/waterscheiders

13 05 03

Opvangerslib

13 05 04

Ontzouterslib of -emulsie

13 05 05

Overige emulsies

13 06 00

Niet eerder genoemd olieafval

13 06 01

Niet eerder genoemd olieafval

14 00 00

AFVAL VAN ORGANISCHE STOFFEN DIE ALS OPLOSMIDDEL ZĲN GEBRUIKT (exclusief 07 00 00 en
08 00 00)

14 01 00

Afval van metaalontvetting en machineonderhoud

14 01 01

Chloorfluorkoolwaterstoffen

14 01 02

Overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 01 03

Overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 01 04

Halogeenhoudende mengsels van waterige oplosmiddelen

14 01 05

Halogeenvrĳe mengsels van waterige oplosmiddelen

14 01 06

Slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen

14 01 07

Slib of vast afval zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

14 02 00

Afval van textielreiniging en de ontvetting van natuurproducten

14 02 01

Gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 02 02

Mengsels van oplosmiddelen of organische vloeistoffen zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

14 02 03

Slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen

14 02 04

Slib of vast afval met andere oplosmiddelen

14 03 00

Afval uit de elektronica-industrie

14 03 01

Chloorfluorkoolwaterstoffen

14 03 02

Overige gehalogeneerde oplosmiddelen

14 03 03

Oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen zonder gehalogeneerde oplosmiddelen

14 03 04

Slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen

14 03 05

Slib of vast afval met andere oplosmiddelen
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14 04 00

Afval van koelmiddelen en schuim/spuitbusdrĳfgas

14 04 01

Chloorfluorkoolwaterstoffen

14 04 02

Overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 04 03

Overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 04 04

Slib of vast afval met gehalogeneerde oplosmiddelen

14 04 05

Slib of vast afval met andere oplosmiddelen

14 05 00

Afval van de terugwinning van oplosmiddelen en koelmiddelen (destillatieresiduen)

14 05 01

Chloofluorkoolwaterstoffen

14 05 02

Overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 05 03

Overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen

14 05 04

Slib met gehalogeneerde oplosmiddelen

14 05 05

Slib met andere oplosmiddelen

16 00 00

NIET EERDER IN DE CATALOGUS GENOEMD AFVAL

16 02 00

Afgedankt materiaal en shredderafval

16 02 01

PCB- of PCT-houdende transformatoren en condensatoren

16 04 00

Explosief afval

16 04 01

Afvalmunitie

16 04 02

Vuurwerkafval

16 04 03

Overige explosief afval

16 06 00

Batterĳen en accu's

16 06 01

Loodaccu's

16 06 02

NiCd-batterĳen

16 06 03

Droge kwikcellen

16 06 06

Elektrolyt uit batterĳen en accu's

16 07 00

Afval van de reiniging van transport- en opslagtanks (exclusief 05 00 00 en 12 00 00)

16 07 01

Chemicaliënhoudend afval van tankreiniging (zeevaart)

16 07 02

Oliehoudend afval van tankreiniging (zeevaart)

16 07 03

Oliehoudend afval van tankreiniging (weg- en railvervoer)

16 07 04

Chemicaliënhoudend afval van tankreiniging (weg- en railvervoer)

16 07 05

Chemicaliënhoudend afval van opslagtankreiniging

16 07 06

Oliehoudend afval van opslagtankreiniging

17 00 00

BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF WEGENBOUW)

17 06 00

Isolatiematerialen

17 06 01

Asbesthoudende isolatiematerialen

18 00 00

AFVAL VAN DE GEZONDHEIDSZORG BĲ MENS OF DIER EN/OF AANVERWANT ONDERZOEK (exclusief
keuken- en restaurantafval dat niet rechtstreeks van de gezondheidszorg afkomstig is)

18 01 00

Afval van verloskundige zorg en de diagnose, behandeling of preventie van ziekten bĳ de mens

18 01 03

Ander afval waarvan de ophaling en verwerking zĳn onderworpen aan speciale richtlĳnen teneinde infectie te
voorkomen

18 02 00

Afval van onderzoek en de diagnose, behandeling of preventie van ziekten bĳ dieren

18 02 02

Ander afval waarvan de ophaling en verwerking zĳn onderworpen aan speciale richtlĳnen teineinde infectie
te voorkomen

18 02 04

Afgedankte chemicaliën
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19 00 00

AFVAL VAN AFVALVERWERKINGSINSTALLATIES, EXTERNE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN
WATERLEIDINGSBEDRĲVEN

19 01 00

Afval van de verbranding op pyrolyse van huishoudelĳk afval en soortgelĳk bedrĳfsafval

19 01 03

Vliegas

19 01 04

Ketelas

19 01 05

Filterkoek van gasreiniging

19 01 06

Waterig vloeibaar afval van gasreiniging en ander waterig vloeibaar afval

19 01 07

Vast afval van gasreiniging

19 01 10

Afgewerkte actieve kool van rookgasreiniging

19 02 00

Afval van de specifieke fysische/chemische behandeling van industrieel afval (bĳvoorbeeld verwĳdering van chroom of cyanide of neutralisatie)

19 02 01

Metaalhydroxideslib en ander slib van het neerslaan van metalen

19 04 00

Verglaasd afval en afval van verglazen

19 04 02

Vliegas en ander rookreinigingsafval

19 04 03

Niet-verglaasde vaste fase

19 08 00

Niet eerder genoemd afval van afvalwaterzuivering

19 08 03

Vet/oliemengsel van olie/waterscheiding

19 08 06

Verzadigde of afgewerkte ionenwisselaarharsen

19 08 07

Oplossingen en slib van de regeneratie van ionenwisselaars

20 00 00

HUISHOUDELĲK AFVAL EN SOORTGELĲK BEDRĲFSAFVAL, INCLUSIEF GESCHEIDEN INGEZAMELDE
FRACTIES

20 01 00

Gescheiden ingezamelde fracties

20 01 12

Verf, inkt, lĳm en hars

20 01 13

Oplosmiddelen

20 01 17

Fotochemicaliën

20 01 19

Pesticiden

20 01 21

TL-buizen en ander kwikhoudend afval
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DEEL 3

Afvalstoffen uit de bĳlagen III en IV bĳ Verordening (EEG) nr. 259/93. De afvalstoffen met de nummers AB 130, AC 020, AC
250, AC 260, AC 270 en AD 160 zĳn weggelaten omdat zĳ overeenkomstig de procedure van artikel 18 van Richtlĳn
75/442/EEG als duidelĳk ongevaarlĳk zĳn aangemerkt en dus niet onder het uitvoerverbod vallen

ORANJE LĲST VAN AFVALSTOFFEN (*)
AA.

METAALHOUDENDE AFVALSTOFFEN

AA 010

ex 2619 00 Slakken, walsschilfers en ander bĳ de vervaardiging van ĳzer en staal verkregen afval (**)

AA 020

ex 2620 19 Assen en residuen van zink (**)

AA 030

2620 20 Assen en residuen van lood (**)

AA 040

ex 2620 30 Assen en residuen van koper (**)

AA 050

ex 2620 40 Assen en residuen van aluminium (**)

AA 060

ex 2620 50 Assen en residuen van vanadium (**)

AA 070

2620 90 Assen en residuen (**) die metalen of metaalverbindingen bevatten die niet elders zĳn vermeld of
ingedeeld

AA 080

ex 8112 91 Afval, restanten en residuen van thallium

AA 090

ex 2804 80 Afval en residuen van arseen (**)

AA 100

ex 2805 40 Afval en residuen van kwik (**)

AA 110

Residuen van de aluminiumproductie, niet elders vermeld of ingedeeld

AA 120

Galvanisatieslib

AA 130

Vloeistoffen afkomstig van het afbĳten van metalen

AA 140

Uitlogingsresiduen van de productie van zink, stof en slib zoals jarosiet, hematiet, goethiet enz.

AA 150

Residuen van edele metalen in vaste vorm, met sporen van anorganische cyaniden

AA 160

Assen, slib, stof en andere residuen van edele metalen zoals:

AA 161

— verbrandingsassen van printplaten

AA 162

— assen van fotografische filmen

AA 170

Elektrische lood-en-zuuraccu's, intact of geplet

AA 180

Gebruike batterĳen en accu's, intact of geplet, andere dan lood-en-zuuraccu's, alsook afval en
resten van de fabricage van batterĳen en accu's, niet elders vermeld of ingedeeld

AA 190

8104 20 Afval en restanten van magnesium die brandbaar of pyrofoor zĳn of wanneer zĳ in contact
komen met water gevaarlĳke hoeveelheden brandbare gassen doen ontstaan

AB.
AB 010

HOOFDZAKELĲK UIT ANORGANISCH MATERIAAL BESTAAND AFVAL, DAT METALEN EN ORGANISCHE
MATERIALEN KAN BEVATTEN
ex 2621 00 Slakken, as en residuen (**) die niet elders vermeld of ingedeeld zĳn

AB 020

Residuen van de verbranding van stedelĳk/huishoudelĳk afval

AB 030

Afval van de oppervlaktebehandeling van metalen met behulp van niet-gecyanideerde producten

AB 040

ex 7001 00 Glasafval van kathodebuizen en ander geactiveerd glas

AB 050

ex 2529 21 Calciumfluorideslib

AB 060

Andere anorganische fluorverbindingen in de vorm van vloeistoffen of slib

AB 070

Zand gebruikt in smelterĳen/gieterĳen

AB 080

Afgewerke katalysatoren die niet op de groene lĳst voorkomen

AB 090

Afval van aluminiumhydraten

AB 100

Afval van aluinaarde
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AB 110

Basische oplossingen

AB 120

Anorganische halogenideverbindingen, niet elders vermeld of ingedeeld

AB 140

Gips afkomstig van industriële chemische processen

AB 150

Ongezuiverd calciumsulfiet en calciumsulfaat, afkomstig van rookgasontzwaveling

AC.
AC 010

HOOFDZAKELĲK UIT ORGANISCH MATERIAAL BESTAAND AFVAL, DAT METALEN EN ANORGANISCHE
MATERIALEN KAN BEVATTEN
ex 2713 90 Residuen van de productie/de verwerking van petroleumcokes en -bitumen, met uitsluiting van
de gebruikte anoden

AC 030

Olieafval, niet geschikt voor het oorspronkelĳk beoogde gebruik

AC 040

Slib van loodhoudende benzine

AC 050

Thermische vloeistoffen (warmteoverdracht)

AC 060

Hydraulische vloeistoffen

AC 070

Remvloeistoffen

AC 080

Antivriesvloeistoffen

AC 090

Afval van de productie, de bereiding en het gebruik van hars, latex, weekmakers of lĳm en
kleefmiddelen

AC 100

ex 3915 90 Nitrocellulose

AC 110

Fenolen, fenolverbindingen met inbegrip van chloorfenol, in de vorm van vloeistoffen en slik

AC 120

Polychloornaftaleen

AC 130

Ethers

AC 140

Triëhylaminekatalysatoren gebruikt bĳ de bereiding van zand voor smelterĳen/gieterĳen

AC 150

Chloorfluorkoolwaterstoffen

AC 160

Halonen

AC 170

Afval van behandeld kurk en hout

AC 180

ex 4110 00 Stof, as, slik en meel van leder

AC 190

Lichte fractie vrĳkomend bĳ het shredderen van auto's

AC 200

Organische fosforverbindingen

AC 210

Niet-gehalogeneerde oplosmiddelen

AC 220

Gehalogeneerde oplosmiddelen

AC 230

Niet-waterige distillatieresiduen, al of niet gehalogeneerd, afkomstig van de terugwinning van
organische oplosmiddelen

AC 240

Afval afkomstig van de productie van alifatische gehalogeneerde koolwaterstoffen (zoals chloormethaan, dichloorethaan, vinylchloride, dichloorethyleen, allychloride en epichloorhydrine)
AD.

AFVAL DAT ANORGANISCHE OF ORGANISCHE BESTANDDELEN KAN BEVATTEN

AD 010

Afval afkomstig van de productie en de bereiding van farmaceutische producten

AD 020

Afval afkomstig van de productie, de bereiding en het gebruik van biociden en van fytofarmaceutische producten

AD 030

Afval afkomstig van de fabricage, de bereiding en het gebruik van houtconserveringsmiddelen
Afval dat een van de volgende stoffen bevat, dat daaruit bestaat, of dat daardoor is besmet:

AD 040

— anorganische cyaniden, met uitzondering van de residuen van edele metalen in vaste vorm
die sporen van anorganische cyaniden bevatten

L 316/75

L 316/76
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AD 050

— organische cyaniden

AD 060

Mengsels en emulsies van olie/water of koolwaterstoffen/water

AD 070

Afval afkomstig van de productie, de bereiding en het gebruik van inkt, kleurstoffen, pigmenten,
verf, lak of vernis

AD 080

Explodeerbaar afval dat niet onder een andere specifieke wetgeving valt

AD 090

Afval afkomstig van de productie, de bereiding en het gebruik van reprografische en fotografische producten en materialen, voorzover niet elders vermeld of opgevoerd

AD 100

Afval afkomstig van de oppervlaktebehandeling van kunststoffen met behulp van niet-gecyanideerde producten

AD 110

Zure oplossingen

AD 120

Ionenwisselaarharsen

AD 130

Wegwerpfototoestellen met batterĳen

AD 140

Afval uit industriële installaties voor het reinigen van afgassen, voorzover niet elders genoemd of
opgevoerd

AD 150

Als filters gebruikt natuurlĳk organisch materiaal (bĳvoorbeeld biofilters)

AD 170 ex 2803

Afgewerkte actieve kool die gevaar kan opleveren en die afkomstig is van in de anorganischchemische, de organisch-chemische of de farmaceutische industrie toegepaste processen, de
zuivering van afvalwater, de zuivering van lucht of gassen en soortgelĳke toepassingen

(*) Waar mogelĳk is het codenummer van het geharmoniseerd systeem voor de omschrĳving en de codering van goederen, vastgesteld bĳ
de Overeenkomst van Brussel van 14 juni 1983 onder auspiciën van de Internationale Douaneraad („geharmoniseerd systeem”),
aangegeven bĳ iedere rubriek. Deze code geldt zowel voor afvalstoffen als producten. Deze verordening heeft geen betrekking op zaken
die geen afvalstoffen zĳn. Daarom wordt de code — die door douaneambtenaren, om hun procedure soepeler te laten verlopen, en door
anderen wordt gebruikt — hier alleen gegeven als hulpmiddel bĳ de identificatie van de afvalstoffen die op de lĳst staan en onder deze
verordening vallen. De officiële door de Internationale Douaneraad uitgegeven verklarende aantekeningen moeten als leidraad worden
gebruikt bĳ de identificatie van de onder de algemene rubrieken vallende afvalstoffen.
De vermelding „ex” geeft een speciale zaak aan die valt onder een rubriek van de code van het geharmoniseerd systeem.
De vetgedrukte code in de eerste kolom is de OESO-code: deze bestaat uit twee letters (één voor de lĳst: „Amber” (oranje), „Red” (rood),
en één voor de categorie afvalstoffen: A, B, C, . . .) gevolgd door een nummer.
(**) Deze rubriek omvat afvalstoffen in de vorm van assen, residuen, slakken, schuimproducten, schilfers, stof, slib en koek, tenzĳ een
materiaal elders expliciet vermeld wordt.

RODE LĲST VAN AFVALSTOFFEN
RA.

HOOFDZAKELĲK UIT ORGANISCH MATERIAAL BESTAAND AFVAL, DAT METALEN EN
ANORGANISCHE MATERIALEN KAN BEVATTEN

RA 010

Afvalstoffen en onderdelen/voorwerpen bevattende, bestaande uit of besmet met polychloorbifenylen (PCB's)
en/of polychloorterfenylen (PCT's) en/of polybroombifenylen (PBB's), met inbegrip van elke gelĳkaardige
polybroomverbinding met een concentratie van 50 mg/kg of meer

RA 020

Teerresten (met uitzondering van asfaltcement van raffinage, distillatie of enige vorm van pyrolyse van
organisch materialen
RB.

HOOFDZAKELĲK UIT ANORGANISCH MATERIAAL BESTAAND AFVAL, DAT METALEN
EN ORGANISCHE MATERIALEN KAN BEVATTEN

RB 010

Asbest (stof en vezels)

RB 020

Keramiekvezels met dezelfde fysisch-chemische eigenschappen als die van asbest
RC.

AFVAL DAT ANORGANISCHE BESTANDDELEN KAN BEVATTEN

Afval bevattende, bestaande uit of verontreinigd met een van de onderstaande stoffen:
RC 010

— producten van de familie van de polychloordibenzofuranen

RC 020

— producten van de familie van de polychloordibenzoparadioxinen

RC 030

Slib van gelode antiklopverbindingen

RC 040

Peroxide, andere dan waterstofperoxide”.

BERICHT AAN DE LEZERS
Betreft: Maandelĳkse registers
Het alfabetische en het systematische register van de L- en C-edities van het Publicatieblad voor de maand april
1999 zĳn nu verkrĳgbaar.
EUR-OP is van plan om de volgende uitgaven snel om de twee weken beschikbaar te stellen, zodat begin 2000
de achterstand kan zĳn ingehaald.
Wĳ betreuren de lange wachttĳden die ontstaan zĳn door veranderingen in onze werkmethoden, maar zĳn vol
vertrouwen dat de huidige problemen zich bĳ de uitgaven van het jaar 2000 niet meer zullen voordoen.
Wĳ bieden u onze excuses aan voor enig u veroorzaakt ongemak.

