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VERORDENING (EG) Nr. 2037/2000 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 29 juni 2000
betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

1997, waaraan de Gemeenschap heeft deelgenomen,
aanvullende maatregelen ter bescherming van de ozonlaag vastgesteld.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 175, lid 1,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),

(4)

Op Gemeenschapsniveau dienen maatregelen te worden
genomen om de verplichtingen van de Gemeenschap uit
hoofde van het Verdrag van Wenen na te komen
alsmede wegens de meest recente wĳzigingen en aanpassingen van het Protocol van Montreal, met name om
binnen de Gemeenschap de productie en het op de
markt brengen van methylbromide geleidelĳk te beëindigen en niet alleen voor de invoer maar ook voor de
uitvoer van ozonafbrekende stoffen een vergunningensysteem in te voeren.

(5)

In bepaalde gevallen dienen, aangezien de technologieën
voor de vervanging van ozonafbrekende stoffen eerder
dan verwacht beschikbaar zĳn, tĳdpaden voor geleidelĳke eliminatie te worden gevolgd die strikter zĳn dan
die in Verordening (EG) nr. 3093/94 van de Raad van
15 december 1994 betreffende stoffen die de ozonlaag
afbreken (5) en in het Protocol van Montreal.

(6)

Verordening (EG) nr. 3093/94 moet ingrĳpend worden
gewĳzigd; met het oog op juridische duidelĳkheid en
doorzichtigheid is het wenselĳk deze verordening
volledig te herzien.

(7)

Krachtens de bepalingen van Verordening (EG) nr. 3093/
94 is de productie van chloorfluorkoolstoffen, andere
volledig gehalogeneerde chloorfluorkoolstoffen, halonen,
tetrachloorkoolstof, 1,1,1-trichloorethaan en broomfluorkoolwaterstoffen geleidelĳk beëindigd. De productie
van deze gereguleerde stoffen is derhalve verboden
behoudens mogelĳke afwĳkingen voor essentiële toepassingen en om in de fundamentele binnenlandse
behoeften van de partĳen overeenkomstig artikel 5 van
het Protocol van Montreal te voorzien. Nu dient ook het
op de markt brengen en het gebruik van deze stoffen en
van producten en apparatuur die deze stoffen bevatten,
geleidelĳk te worden verboden.

(8)

De Commissie kan ook na de eliminatie van de gereguleerde stoffen onder bepaalde voorwaarden vrĳstellingen
voor essentiële toepassingen toestaan.

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Na raadpleging van het Comité van de Regio's,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3), in
het licht van de gemeenschappelĳke tekst zoals goedgekeurd
op 5 mei 2000 door het Bemiddelingscomité,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Er is vastgesteld dat de aanhoudende emissie van ozonafbrekende stoffen op de huidige niveaus aan de ozonlaag
significante schade blĳft toebrengen. De aantasting van
de ozonlaag heeft in het zuidelĳk halfrond in 1998 een
ongekende hoogte bereikt. In drie voorjaren op vier
heeft zich recentelĳk een sterke afname van de ozonconcentraties boven het noordpoolgebied voorgedaan. De
toename van de UV-B-straling als gevolg van de aantasting van de ozonlaag vormt een ernstige bedreiging voor
de gezondheid en het milieu. Derhalve dienen nadere
maatregelen te worden genomen om een afdoende
bescherming van de gezondheid van de mens en het
milieu te waarborgen.
De Gemeenschap is, gezien haar verantwoordelĳkheden
ten aanzien van het milieu en de handel, bĳ Beschikking
88/540/EEG (4) partĳ geworden bĳ het Verdrag van
Wenen ter bescherming van de ozonlaag en bĳ het
Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, zoals dat door de partĳen bĳ het protocol
in hun tweede vergadering in Londen en voorts in hun
vierde vergadering in Kopenhagen is gewĳzigd.
De partĳen bĳ het Protocol van Montreal hebben in hun
zevende vergadering in Wenen in december 1995 alsook
in hun negende vergadering in Montreal in september

(1) PB C 286 van 15.9.1998, blz. 6, en
PB C 83 van 25.3.1999, blz. 4.
(2) PB C 40 van 15.2.1999, blz. 34.
3
( ) Advies van het Europees Parlement van 17 december 1998 (PB C
98 van 9.4.1999, blz. 266), bevestigd op 16 september 1999,
gemeenschappelĳk standpunt van de Raad van 23 februari 1999 (PB
C 123 van 4.5.1999, blz. 28) en besluit van het Europees Parlement van 15 december 1999 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad). Besluit van het Europees Parlement van 13 juni 2000 en
besluit van de Raad van 16 juni 2000.
4
( ) PB L 297 van 31.10.1988, blz. 8.

(5) PB L 333 van 22.12.1994, blz. 1.
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(10)

(11)

(12)
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Er komen steeds meer alternatieven voor methylbromide
beschikbaar, hetgeen in vergelĳking met het Protocol
van Montreal tot een versnelde eliminatie van methylbromide moet leiden. Productie en verbruik van methylbromide moeten volledig worden gestopt, behoudens
mogelĳke afwĳkingen voor specifieke kritische toepassingen bepaald op Gemeenschapsniveau volgens de
criteria van het Protocol van Montreal. Het gebruik van
methylbromide voor quarantainedoeleinden of toepassingen dient voorafgaand aan het vervoer aan controle te
worden onderworpen. Dat gebruik mag de huidige
niveaus niet te boven gaan en dient uiteindelĳk te
worden gereduceerd in het licht van technische ontwikkelingen en ontwikkelingen ingevolge het Protocol van
Montreal.
De productie van alle andere ozonafbrekende stoffen
wordt bĳ Verordening (EG) nr. 3093/94 gereguleerd,
doch niet die van chloorfluorkoolwaterstoffen. Die reglementering dient ook voor laatstgenoemde stoffen te
geschieden om ervoor te zorgen dat het gebruik van
chloorfluorkoolwaterstoffen niet wordt voortgezet
wanneer er alternatieven zonder ozonafbraak bestaan.
De maatregelen voor de regulering van de productie van
chloorfluorkoolwaterstoffen dienen door alle partĳen bĳ
het Protocol van Montreal te worden genomen. Bevriezing van de productie van chloorfluorkoolwaterstoffen
doet uitkomen dat de noodzaak daartoe bestaat. De
Gemeenschap is vastbesloten hierbĳ het voortouw te
nemen. De geproduceerde hoeveelheden dienen te
worden aangepast aan de beperkingen om chloorfluorkoolwaterstoffen in de Gemeenschap op de markt te
brengen, en aan de wereldwĳd afnemende vraag ten
gevolge van de krachtens het Protocol van Montreal
vereiste beperkingen in het chloorfluorkoolwaterstoffenverbruik.
In artikel 2F, lid 7, van het Protocol van Montreal is
bepaald dat de partĳen ernaar streven te waarborgen dat
het chloorfluorkoolwaterstoffengebruik wordt beperkt
tot toepassingen waarvoor geen uit milieuoogpunt
verkieslĳke alternatieve stoffen of technologieën beschikbaar zĳn. Het op de markt brengen en het gebruik van
chloorfluorkoolwaterstoffen en van chloorfluorkoolwaterstoffen bevattende producten kunnen in het licht van
de beschikbaarheid van alternatieve en vervangingstechnologieën verder worden beperkt. Besluit nr. VI/13 van
de conferentie der partĳen bĳ het Protocol van Montreal
bepaalt dat bĳ de evaluatie van alternatieven voor
chloorfluorkoolwaterstoffen rekening dient te worden
gehouden met factoren zoals ozonafbrekend vermogen,
energie-efficiëntie, ontvlambaarheid, giftigheid, aardopwarmingspotentieel en potentieel effect op het feitelĳke
gebruik en de geleidelĳke eliminatie van chloorfluorkoolstoffen en halonen. Controle op chloorfluorkoolwaterstoffen krachtens het Protocol van Montreal dient
aanzienlĳk te worden verscherpt om de ozonlaag te
beschermen en om de beschikbaarheid van alternatieven
weer te geven.
Quota om gereguleerde stoffen in de Gemeenschap in
het vrĳe verkeer te brengen, mogen slechts voor
beperkte toepassingen van gereguleerde stoffen worden
toegewezen. Gereguleerde stoffen en gereguleerde
stoffen bevattende producten uit landen die geen partĳ
zĳn bĳ het Protocol van Montreal, dienen niet te worden
ingevoerd.

29.9.2000

(13)

De vergunningenregeling voor gereguleerde stoffen dient
in die zin te worden uitgebreid dat deze ook de uitvoer
van gereguleerde stoffen omvat, teneinde op de handel
in ozonafbrekende stoffen toezicht uit te oefenen en een
uitwisseling van informatie tussen de partĳen mogelĳk te
maken.

(14)

Er dient in een bepaling te worden voorzien voor de
terugwinning van gebruikte gereguleerde stoffen en ter
voorkoming van lekkages van gereguleerde stoffen.

(15)

Krachtens het Protocol van Montreal dient verslag te
worden uitgebracht over de handel in ozonafbrekende
stoffen. De producenten, de importeurs en de exporteurs
van gereguleerde stoffen dienen derhalve tot jaarlĳkse
rapportage te worden verplicht.

(16)

De voor de uitvoering van deze verordening vereiste
maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de
aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (1).

(17)

Besluit nr. X/8 van de tiende vergadering van de partĳen
bĳ het Protocol van Montreal moedigt partĳen aan actief
maatregelen te treffen, waar passend, om de productie
en het in de handel brengen van nieuwe ozonafbrekende
stoffen en in het bĳzonder broomchloormethaan tegen
te gaan. Daartoe dient te worden voorzien in een mechanisme om nieuwe stoffen onder de werking van deze
verordening te brengen. Productie, invoer, in de handel
brengen en gebruik van broomchloormethaan dienen te
worden verboden.

(18)

De omschakeling op nieuwe technologieën of alternatieve producten wegens de beoogde beëindiging van de
productie of van het gebruik van gereguleerde stoffen
zou vooral voor kleine en middelgrote bedrĳven (KMO's)
problemen kunnen geven; de lidstaten moeten derhalve
overwegen de noodzakelĳke omschakeling door
passende steunmaatregelen met name voor KMO's te
bevorderen,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
HOOFDSTUK I
INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1
Werkingssfeer
Deze verordening is van toepassing op de productie, de invoer,
de uitvoer, het op de markt brengen, het gebruik, de terugwinning, de recycling en de regeneratie alsmede de vernietiging van
chloorfluorkoolstoffen, andere volledig gehalogeneerde chloorfluorkoolstoffen, halonen, tetrachloorkoolstof, 1,1,1-trichloorethaan, methylbromide, broomfluorkoolwaterstoffen en chloorfluorkoolwaterstoffen, op de rapportage van gegevens over die
stoffen en op de invoer, de uitvoer, het op de markt brengen en
het gebruik van die stoffen bevattende producten en apparatuur.
Deze verordening is ook van toepassing op de productie, de
invoer, het op de markt brengen en het gebruik van de in
bĳlage II genoemde stoffen.
(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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Artikel 2
Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
— „protocol”: het Protocol van Montreal van 1987 betreffende
stoffen die de ozonlaag afbreken, zoals laatstelĳk gewĳzigd
en aangepast;
— „partĳ”: een partĳ bĳ het protocol;
— „staat die geen partĳ is bĳ het protocol”: in verband met een
bepaalde gereguleerde stof, een staat of regionale organisatie voor economische integratie die er niet in heeft toegestemd te worden gebonden door de bepalingen van het
protocol welke voor die stof van kracht zĳn;
— „gereguleerde stoffen” : chloorfluorkoolstoffen, andere
volledig gehalogeneerde chloorfluorkoolstoffen, halonen,
tetrachloorkoolstof, 1,1,1-trichloorethaan, methylbromide,
broomfluorkoolwaterstoffen en chloorfluorkoolwaterstoffen, afzonderlĳk of in een mengsel, ongeacht of het
nieuw geproduceerde, teruggewonnen, gerecycleerde of
geregenereerde stoffen betreft. In deze definitie zĳn niet
begrepen gereguleerde stoffen in een ander industrieproduct
dan een houder voor het vervoer of de opslag van de
betrokken stof en te verwaarlozen hoeveelheden van een
gereguleerde stof die afkomstig zĳn van onbedoelde of
toevallige productie tĳdens een fabricageproces, van grondstoffen die niet hebben gereageerd, of van het gebruik als
technische hulpstof die als spoorverontreiniging in chemische stoffen aanwezig is of tĳdens de vervaardiging of
bewerking van producten wordt uitgestoten;
— „chloorfluorkoolstoffen”: de gereguleerde stoffen die zĳn
opgenomen in bĳlage I, groep I, met inbegrip van de
isomeren ervan;
— „andere volledig gehalogeneerde chloorfluorkoolstoffen”: de
gereguleerde stoffen die zĳn opgenomen in bĳlage I, groep
II, met inbegrip van de isomeren ervan;
— „halonen”: de gereguleerde stoffen die zĳn opgenomen in
bĳlage I, groep III, met inbegrip van de isomeren ervan;
— „tetrachloorkoolstof” : de gereguleerde stof in bĳlage I,
groep IV;
— „1,1,1-trichloorethaan”: de gereguleerde stof in bĳlage I,
groep V;
— „methylbromide” : de gereguleerde stof in bĳlage I, groep
VI;
— „broomfluorkoolwaterstoffen”: de gereguleerde stoffen die
zĳn opgenomen in bĳlage I, groep VII, met inbegrip van de
isomeren ervan;
— „chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's)”: de gereguleerde
stoffen die zĳn opgenomen in bĳlage I, groep VIII, met
inbegrip van de isomeren ervan;
— „nieuwe stoffen”: de stoffen, genoemd in bĳlage II. Deze
definitie bestrĳkt stoffen afzonderlĳk of in een mengsel,
ongeacht of het nieuw geproduceerde, teruggewonnen,
gerecycleerde of geregenereerde stoffen betreft. In deze definitie zĳn niet begrepen stoffen in een ander industrieproduct dan een houder voor het vervoer of de opslag van de
betrokken stof en te verwaarlozen hoeveelheden van een
nieuwe stof die afkomstig zĳn van onbedoelde of toevallige
productie tĳdens een fabricageproces of van grondstoffen
die niet hebben gereageerd;
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— „grondstof”: een gereguleerde stof of nieuwe stof die van
chemische samenstelling verandert tĳdens een procédé
waarbĳ zĳ volledig wordt omgezet en waarvan de emissies
onbeduidend zĳn;
— „technische hulpstoffen”: gereguleerde stoffen die in op 1
september 1997 bestaande installaties als chemische hulpstoffen worden gebruikt bĳ de in bĳlage VI genoemde
toepassingen waarbĳ de emissie te verwaarlozen is. Rekening houdend met deze criteria stelt de Commissie volgens
de procedure van artikel 18, lid 2, een lĳst van ondernemingen op die gereguleerde stoffen als technische hulpstof
mogen gebruiken met maximumemissieniveaus voor iedere
onderneming op de lĳst. Zĳ kan bĳlage VI alsmede bovengenoemde lĳst van ondernemingen volgens de procedure
van artikel 18, lid 2, wĳzigen op grond van nieuwe gegevens of technische ontwikkelingen waaronder de toetsing
die volgens Besluit nr. X/14 van de conferentie der partĳen
bĳ het Protocol van Montreal wordt verricht;
— „producent”: elke natuurlĳke persoon of rechtspersoon die
gereguleerde stoffen in de Gemeenschap vervaardigt;
— „productie”: de geproduceerde hoeveelheid gereguleerde
stoffen, verminderd met de hoeveelheid die met door de
partĳen goedgekeurde technieken is vernietigd, en verminderd met de hoeveelheid die geheel als grondstof of als
technische hulpstof bĳ de vervaardiging van andere chemicaliën wordt gebruikt. Teruggewonnen, gerecycleerde of
geregenereerde hoeveelheden worden niet tot de
„productie” gerekend;
— „ozonafbrekend vermogen”: het getal in de derde kolom
van bĳlage I, dat het potentiële effect van elke gereguleerde
stof op de ozonlaag weergeeft;
— „berekend niveau”: een hoeveelheid die wordt bepaald door
de hoeveelheid van elke gereguleerde stof te vermenigvuldigen met het ozonafbrekend vermogen van die stof, en
voor elke groep gereguleerde stoffen van bĳlage I afzonderlĳk de aldus verkregen getallen bĳ elkaar op te tellen;
— „industriële rationalisering”: de overdracht, van het gehele
berekende productieniveau of een gedeelte daarvan van de
ene producent aan een andere, tussen partĳen of binnen
een lidstaat, voor een beter economisch rendement of om
te voorzien in verwachte tekorten in het aanbod ten
gevolge van bedrĳfssluitingen;
— „op de markt brengen”: de levering aan derden of het te
hunner beschikking stellen, tegen betaling of kosteloos, van
in deze verordening begrepen gereguleerde stoffen of
producten die gereguleerde stoffen bevatten;
— „gebruik”: het gebruiken van gereguleerde stoffen bĳ de
productie of het onderhoud, met name het navullen, van
producten of apparatuur of bĳ andere procédés, met
uitzondering van het gebruik als grondstof of technische
hulpstof;
— „omkeerbaar klimaatregelings/warmtepompsysteem” : een
samenstel van met elkaar verbonden, koelmiddel bevattende
delen die samen één gesloten koelcircuit vormen, waarin
het koelmiddel circuleert om warmte te onttrekken en af te
geven (d.w.z. te koelen en te verwarmen), waarbĳ „omkeerbaar” inhoudt dat de verdampers en de condensors zodanig
zĳn ontworpen dat zĳ qua functie onderling verwisselbaar
zĳn;
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— „actieve veredeling”: een procedure zoals bepaald in artikel
114, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2913/92
van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het
communautair douanewetboek (1).
— „terugwinning”: het verzamelen en opslaan van gereguleerde stoffen, bĳvoorbeeld uit machines, apparatuur en
insluitsystemen, tĳdens het onderhoud of voorafgaand aan
de verwĳdering;
— „recycling” : het hergebruik van een teruggewonnen gereguleerde stof na een eenvoudig reinigingsproces zoals filteren
en drogen. Voor koelmiddelen omvat recycling in de regel
het terugbrengen in de apparatuur zoals dat veelal ter
plaatse geschiedt;
— „regeneratie”: de opwerking en veredeling van een teruggewonnen gereguleerde stof door middel van filteren, drogen,
destilleren en chemische behandeling en dergelĳke, zodat
die stof weer aan een bepaalde kwaliteitsnorm voldoet,
waarbĳ de bewerking veelal elders in een centrale installatie
geschiedt;
— „onderneming”: elke natuurlĳke persoon of rechtspersoon
die in de Gemeenschap voor industriële of commerciële
doeleinden gereguleerde stoffen produceert, recycleert om
ze op de markt te brengen of gebruikt, of die dergelĳke
stoffen in de Gemeenschap in het vrĳe verkeer brengt, of
die dergelĳke stoffen voor industriële of commerciële doeleinden uit de Gemeenschap uitvoert.

HOOFDSTUK II
TĲDSCHEMA VOOR DE GELEIDELĲKE ELIMINATIE

Artikel 3
Beheersing van de productie van gereguleerde stoffen
1.
Onverminderd de leden 5 tot en met 10 geldt een verbod
op de productie van:
a) chloorfluorkoolstoffen,
b) andere volledig gehalogeneerde chloorfluorkoolstoffen,
c) halonen,
d) tetrachloorkoolstof,
e) 1,1,1-trichloorethaan en
f) broomfluorkoolwaterstoffen.
In het licht van de voorstellen van de lidstaten bepaalt de
Commissie ieder jaar volgens de procedure van artikel 18, lid 2,
aan de hand van de criteria van Besluit nr. IV/25 van de
partĳen bĳ het Protocol van Montreal, voor welke essentiële
toepassingen de productie en de invoer van de in de eerste
alinea genoemde gereguleerde stoffen in de Gemeenschap
kunnen worden toegestaan en welke gebruikers in aanmerking
komen voor die essentiële toepassingen. Deze productie en
invoer worden slechts toegestaan, indien er van geen van de
partĳen passende alternatieven of gerecycleerde dan wel geregenereerde stoffen, genoemd in de eerste alinea, te verkrĳgen zĳn.
(1) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 955/1999 (PB L 119 van 7.5.1999, blz. 1).
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2. i) Onverminderd de leden 5 tot en met 10 draagt elke
producent er zorg voor dat:
a) het berekende niveau van zĳn productie van methylbromide in de periode van 1 januari tot en met 31
december 1999 en in elke periode van twaalf
maanden daarna niet hoger is dan 75 % van het
berekende niveau van zĳn productie van methylbromide in 1991;
b) het berekende niveau van zĳn productie van methylbromide in de periode van 1 januari tot en met 31
december 2001 en in elke periode van twaalf
maanden daarna niet hoger is dan 40 % van het
berekende niveau van zĳn productie van methylbromide in 1991;
c) het berekende niveau van zĳn productie van methylbromide in de periode van 1 januari tot en met 31
december 2003 en in elke periode van twaalf
maanden daarna niet hoger is dan 25 % van het
berekende niveau van zĳn productie van methylbromide in 1991;
d) hĳ na 31 december 2004 geen methylbromide
produceert;
de onder a), b), c) en d) berekende niveaus niet de
hoeveelheid methylbromide omvatten die geproduceerd
is voor quarantainedoeleinden of toepassingen voorafgaand aan het vervoer.
ii) In het licht van de voorstellen van de lidstaten past de
Commissie volgens de procedure van artikel 18, lid 2, de
criteria van Besluit nr. IX/6 van de partĳen bĳ het
Protocol van Montreal toe, samen met andere toepasselĳke criteria die de partĳen bĳ het Protocol van Montreal
eventueel zĳn overeengekomen, om ieder jaar te bepalen
voor welke kritische toepassingen de productie, de
invoer en het gebruik van methylbromide in de Gemeenschap na 31 december 2004 kan worden toegelaten,
welke hoeveelheden en toepassingen toegelaten worden
en voor welke gebruikers deze vrĳstelling kan gelden.
Die productie en invoer wordt slechts toegestaan, indien
er van geen van de partĳen bĳ het protocol passende
alternatieven of gerecycleerd of geregenereerd methylbromide te verkrĳgen zĳn.
In noodgevallen kan de Commissie, op verzoek van de
bevoegde instantie van een lidstaat, wanneer een onverwachte uitbraak van bepaalde plagen of ziekten zulks
vereist, een tĳdelĳk gebruik van methylbromide toestaan.
Zulk een toestemming geldt voor een periode van maximaal 120 dagen en een hoeveelheid van maximaal 20
ton.
3.
Onverminderd de leden 8, 9 en 10 draagt elke producent
er zorg voor dat:
a) het berekende niveau van zĳn productie van chloorfluorkoolwaterstoffen in de periode van 1 januari tot en met 31
december 2000 en in elke periode van twaalf maanden
daarna niet hoger is dan dat van zĳn productie van chloorfluorkoolwaterstoffen in 1997;
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b) het berekende niveau van zĳn productie van chloorfluorkoolwaterstoffen in de periode van 1 januari tot en met 31
december 2008 en in elke periode van twaalf maanden
daarna niet hoger is dan 35 % van dat van zĳn productie
van chloorfluorkoolwaterstoffen in 1997;
c) het berekende niveau van zĳn productie van chloorfluorkoolwaterstoffen in de periode van 1 januari tot en met 31
december 2014 en in elke periode van twaalf maanden
daarna niet hoger is dan 20 % van dat van zĳn productie
van chloorfluorkoolwaterstoffen in 1997;
d) het berekende niveau van zĳn productie van chloorfluorkoolwaterstoffen in de periode van 1 januari tot en met 31
december 2020 en in elke periode van twaalf maanden
daarna niet hoger is dan 15 % van dat van zĳn productie
van chloorfluorkoolwaterstoffen in 1997;
e) hĳ na 31 december 2025 geen chloorfluorkoolwaterstoffen
produceert.
De Commissie evalueert vóór 1 januari 2003 het productieniveau voor chloorfluorkoolwaterstoffen teneinde te bepalen:
— of er nog vóór 2008 een productievermindering dient te
worden voorgesteld,
— en/of een wĳziging van de productieniveaus, vermeld onder
b), c) en d), dient te worden voorgesteld.
Bĳ die evaluatie wordt met de wereldwĳde ontwikkeling van
het chloorfluorkoolwaterstofverbruik, de chloorfluorkoolwaterstofuitvoer uit de Gemeenschap en uit andere OESO-landen en
de technische en economische beschikbaarheid van alternatieve
stoffen of technieken, alsmede internationale ontwikkelingen
terzake binnen het protocol rekening gehouden.
4.
De Commissie geeft vergunningen af aan de gebruikers
die overeenkomstig lid 1, tweede alinea, en lid 2, onderdeel ii),
zĳn geselecteerd, en deelt hun mede voor welke toepassing zĳ
toestemming hebben verkregen, alsmede welke stoffen zĳ
mogen gebruiken en in welke hoeveelheden.
5.
Een producent kan van de bevoegde instantie van de
lidstaat waarin zĳn betrokken productie plaatsvindt, toestemming krĳgen om de in de leden 1 en 2 genoemde gereguleerde
stoffen te produceren teneinde te voldoen aan de vraag waarvoor overeenkomstig lid 4 een vergunning is verleend. De
bevoegde instantie van de betrokken lidstaat stelt de Commissie
vooraf in kennis van haar voornemen om een dergelĳke
toestemming te verlenen.
6.
Een producent kan van de bevoegde instantie van de
lidstaat waar zĳn betrokken productie plaatsvindt, toestemming
krĳgen om de in de leden 1 en 2 vastgestelde berekende
niveaus van zĳn productie te overschrĳden teneinde te voorzien in de fundamentele binnenlandse behoeften van de
partĳen krachtens artikel 5 van het protocol, mits de bĳkomende berekende productieniveaus van de betrokken lidstaat
de voor dat doel bĳ de artikelen 2A tot en met 2E en artikel 2H
van het protocol voor de betrokken perioden toegestane
niveaus niet overschrĳden. De bevoegde instantie van de
lidstaat stelt de Commissie vooraf in kennis van haar voornemen om een dergelĳke toestemming te verlenen.
7.
Voorzover het protocol dit toelaat, kan een producent
van de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de betrokken
productie plaatsvindt, toestemming krĳgen om de in de leden 1
en 2 vastgestelde berekende niveaus van zĳn productie te overschrĳden teneinde op verzoek van partĳen te voorzien in hun
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behoeften voor essentiële of kritische toepassingen. De
bevoegde instantie van de betrokken lidstaat stelt de Commissie
in kennis van haar voornemen een dergelĳke toestemming te
verlenen.
8.
Voorzover het protocol dit toelaat, kan een producent
van de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de betrokken
productie plaatsvindt, toestemming krĳgen om de in de leden 1
tot en met 7 vastgestelde berekende niveaus van zĳn productie
met het oog op de industriële rationalisering binnen de
betrokken lidstaat te overschrĳden, mits de berekende niveaus
van de productie van die lidstaat niet hoger zĳn dan de som
van de berekende productieniveaus van de binnenlandse producenten, die in de leden 1 tot en met 7 voor de betrokken
perioden zĳn vastgesteld. De bevoegde instantie van de
betrokken lidstaat stelt de Commissie vooraf in kennis van haar
voornemen een dergelĳke toestemming te verlenen.
9.
Voorzover het protocol dit toelaat, kan de Commissie een
producent, met instemming van de bevoegde instantie van de
lidstaat waarin de betrokken productie plaatsvindt, toestemming geven om de in de leden 1 tot en met 8 vastgestelde
berekende niveaus van zĳn productie met het oog op de industriële rationalisering tussen lidstaten te overschrĳden, mits de
som van de berekende productieniveaus van de betrokken
lidstaten niet hoger is dan de som van de berekende productieniveaus van hun binnenlandse producenten, die in de leden
1 tot en met 8 voor de betrokken perioden zĳn vastgesteld.
Hiervoor is tevens de instemming vereist van de bevoegde
instantie van de lidstaat waar de productie zal worden verlaagd.
10.
Voorzover het protocol dit toelaat, kan de Commissie
een producent, met instemming van zowel de bevoegde
instantie van de lidstaat waar de betrokken productie van een
producent plaatsvindt als de regering van de betrokken derde
partĳ, toestemming geven om de in de leden 1 tot en met 9
vastgestelde berekende niveaus van zĳn productie met het oog
op een met een derde partĳ uit te voeren industriële rationalisering te combineren met de berekende productieniveaus die
voor een producent in een derde partĳ zĳn toegestaan krachtens het protocol en de nationale wetgeving, mits de som van
de berekende productieniveaus van de twee producenten niet
hoger is dan de som van de krachtens de leden 1 tot en met 9
voor de producent in de Gemeenschap toegestane berekende
niveaus van zĳn productie en de voor de producent in de derde
partĳ krachtens het protocol en de nationale wetgeving toegestane berekende niveaus van zĳn productie.
Artikel 4
Beheersing van het op de markt brengen en het gebruik
van gereguleerde stoffen
1.
Onverminderd de leden 4 en 5 is het op de markt
brengen en het gebruik van de volgende gereguleerde stoffen
verboden:
a) chloorfluorkoolstoffen;
b) andere volledig gehalogeneerde chloorfluorkoolstoffen;
c) halonen;
d) tetrachloorkoolstof;
e) 1,1,1-trichloorethaan;
f) broomfluorkoolwaterstoffen.
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De Commissie kan in afwĳking van lid 1 op verzoek van een
bevoegde autoriteit van een lidstaat volgens de procedure van
artikel 18, lid 2, een tĳdelĳke vrĳstelling verlenen voor het
gebruik van chloorfluorkoolstoffen in hermetisch gesloten
implantaten voor het toedienen van afgemeten doses medicĳnen tot en met 31 december 2004, en in bestaande militaire
toepassingen tot en met 31 december 2008, indien aangetoond
wordt dat er geen technisch en economisch haalbare alternatieve stoffen of technieken ter beschikking staan of gebruikt
kunnen worden.
2. i) Onverminderd de leden 4 en 5 draagt elke producent en
importeur er zorg voor dat:
a) het berekende niveau van het methylbromide dat hĳ
in de periode van 1 januari tot en met 31 december
1999 en in elke periode van twaalf maanden daarna
op de markt brengt of voor eigen rekening gebruikt
niet hoger is dan 75 % van het berekende niveau van
het methylbromide dat hĳ in 1991 op de markt heeft
gebracht of voor eigen rekening heeft gebruikt;
b) het berekende niveau van het methylbromide dat hĳ
in de periode van 1 januari tot en met 31 december
2001 en in elke periode van twaalf maanden daarna
op de markt brengt of voor eigen rekening gebruikt
niet hoger is dan 40 % van het berekende niveau van
het methylbromide dat hĳ in 1991 op de markt heeft
gebracht of voor eigen rekening heeft gebruikt;
c) het berekende niveau van het methylbromide dat hĳ
in de periode van 1 januari tot en met 31 december
2003 en in elke periode van twaalf maanden daarna
op de markt brengt of voor eigen rekening gebruikt
niet hoger is dan 25 % van het berekende niveau van
het methylbromide dat hĳ in 1991 op de markt heeft
gebracht of voor eigen rekening heeft gebruikt;
d) hĳ na 31 december 2004 geen methylbromide op de
markt brengt of voor eigen rekening gebruikt.
Voorzover het protocol dit toelaat, wordt door de
Commissie ingevolge een verzoek van een bevoegde
instantie van een lidstaat overeenkomstig de procedure
van artikel 18, lid 2, het in artikel 3, lid 2, punt i),
onderdeel c), en in bovenstaand onderdeel c) bedoelde
berekende niveau van het methylbromide aangepast,
wanneer is aangetoond dat dit noodzakelĳk is om aan
de behoeften van die lidstaat te voldoen omdat technisch en economisch haalbare alternatieven of vervangingsmiddelen die met het oog op milieu en gezondheid aanvaardbaar zĳn, niet beschikbaar of bruikbaar
zĳn.
In overleg met de lidstaten stimuleert de Commissie zo
spoedig mogelĳk de ontwikkeling, inclusief onderzoek,
en het gebruik van alternatieven voor methylbromide.
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ceerd of ingevoerd. Van 1 januari tot en met 31
december 2001 en voor iedere periode van twaalf
maanden daarna verzekert iedere producent en
importeur dat het berekende niveau van het methylbromide dat hĳ voor quarantainedoeleinden en toepassingen voorafgaand aan het vervoer op de markt brengt
of voor eigen rekening gebruikt, niet meer bedraagt dan
het gemiddelde van het berekende niveau van het
methylbromide dat hĳ in de jaren 1996, 1997 en 1998
voor quarantainedoeleinden en toepassingen voorafgaand aan het vervoer op de markt heeft gebracht of
voor eigen rekening heeft gebruikt.
De lidstaten rapporteren ieder jaar aan de Commissie
voor welke hoeveelheden methylbromide voor quarantainedoeleinden en toepassingen voorafgaand aan het
vervoer op hun grondgebied een vergunning is gegeven,
voor welke doeleinden het methylbromide is gebruikt en
welke vorderingen zĳn gemaakt met de evaluatie en het
gebruik van alternatieven.
De Commissie neemt, volgens de procedure van artikel
18, lid 2, maatregelen om het berekende niveau van het
methylbromide dat de producenten en importeurs voor
quarantainedoeleinden en toepassingen voorafgaand aan
het vervoer op de markt mogen brengen of voor eigen
rekening mogen gebruiken te verlagen in verband met
de technische en economische verkrĳgbaarheid van
alternatieve stoffen of technieken en de internationale
ontwikkelingen dienaangaande binnen het Protocol van
Montreal.
iv) De totale kwantitatieve beperkingen voor het op de
markt brengen en het gebruik voor eigen rekening door
de producenten en importeurs van methylbromide zĳn
in bĳlage III vervat.
3. i) Onverminderd de leden 4 en 5 en artikel 5, lid 5, geldt
het volgende:
a) het berekende niveau van de chloorfluorkoolwaterstoffen die producenten en importeurs in de periode
van 1 januari tot en met 31 december 1999 en in de
daaropvolgende periode van twaalf maanden op de
markt brengen of voor eigen rekening gebruiken, is
niet hoger dan de som van:
— 2,6 % van het berekende niveau van de chloorfluorkoolstoffen die producenten en importeurs
in 1989 op de markt gebracht of voor eigen
rekening gebruikt hebben, en
— het berekende niveau van de chloorfluorkoolwaterstoffen die producenten en importeurs in 1989
op de markt gebracht of voor eigen rekening
gebruikt hebben;

ii) Onverminderd lid 4 is het op de markt brengen en het
gebruik van methylbromide door anderen dan de producenten of de importeurs na 31 december 2005
verboden.

b) het berekende niveau van de chloorfluorkoolwaterstoffen die producenten en importeurs in de periode
van 1 januari tot en met 31 december 2001 op de
markt brengen of voor eigen rekening gebruiken is
niet hoger dan de som van:

iii) De in punt i), onderdelen a), b), c) en d), en punt ii)
bedoelde hoeveelheden omvatten niet de hoeveelheid
methylbromide die voor quarantainedoeleinden of
toepassingen voorafgaand aan het vervoer is geprodu-

— 2,0 % van het berekende niveau van de chloorfluorkoolstoffen die producenten en importeurs
in 1989 op de markt gebracht of voor eigen
rekening gebruikt hebben, en
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— het berekende niveau van de chloorfluorkoolwaterstoffen die producenten en importeurs in 1989
op de markt gebracht of voor eigen rekening
gebruikt hebben;
c) het berekende niveau van de chloorfluorkoolwaterstoffen die producenten en importeurs in de periode
van 1 januari tot en met 31 december 2002 op de
markt brengen of voor eigen rekening gebruiken is
niet hoger dan 85 % van het overeenkomstig onderdeel b) berekende niveau;
d) het berekende niveau van de chloorfluorkoolwaterstoffen die producenten en importeurs in de periode
van 1 januari tot en met 31 december 2003 op de
markt brengen of voor eigen rekening gebruiken is
niet hoger dan 45 % van het overeenkomstig onderdeel b) berekende niveau;
e) het berekende niveau van de chloorfluorkoolwaterstoffen die producenten en importeurs in de periode
van 1 januari tot en met 31 december 2004 en in
elke periode van twaalf maanden daarna op de markt
brengen of voor eigen rekening gebruiken, is niet
hoger dan 30 % van het overeenkomstig onderdeel b)
berekende niveau;
f) het berekende niveau van de chloorfluorkoolwaterstoffen die producenten en importeurs in de periode
van 1 januari tot en met 31 december 2008 en in
elke periode van twaalf maanden daarna op de markt
brengen of voor eigen rekening gebruiken, is niet
hoger dan 25 % van het overeenkomstig onderdeel b)
berekende niveau;
g) na 31 december 2009 worden er door producenten
en importeurs geen chloorfluorkoolwaterstoffen op
de markt gebracht of voor eigen rekening gebruikt;
h) elke producent en importeur draagt er zorg voor dat
het berekende niveau van de chloorfluorkoolwaterstoffen die hĳ in de periode van 1 januari tot en met
31 december 2001 en in de periode van twaalf
maanden daarna tot en met 31 december 2002 op
de markt brengt, of voor eigen rekening gebruikt,
uitgedrukt als percentage van de overeenkomstig de
onderdelen a) tot en met c) berekende niveaus, niet
hoger is dan zĳn procentuele marktaandeel in 1996.
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4. i) a) De leden 1, 2 en 3 zĳn niet van toepassing op het op
de markt brengen van gereguleerde stoffen, indien
die binnen de Gemeenschap met door de partĳen
goedgekeurde technieken worden vernietigd;
b) De leden 1, 2 en 3 zĳn niet van toepassing op het op
de markt brengen en het gebruik van gereguleerde
stoffen, indien die:
— als grondstof of als technische hulpstof worden
gebruikt, of
— worden gebruikt om te voorzien in de behoeften
van volgens artikel 3, lid 1, bepaalde gebruikers
voor essentiële toepassingen waarvoor een
vergunning is verleend, om te voorzien in de
behoeften voor kritische toepassingen waarvoor
overeenkomstig artikel 3, lid 2, toestemming is
verleend, of om te voldoen aan de behoeften
voor toepassingen in noodgevallen waarvoor
overeenkomstig artikel 3, lid 2, punt ii), toestemming is verleend.
ii) Lid 1 is tot en met 31 december 1999 niet van toepassing op het op de markt brengen door anderen dan de
producenten van gereguleerde stoffen voor het onderhoud van koel- en klimaatregelingsapparatuur.
iii) Lid 1 is tot en met 31 december 2000 niet van toepassing op het gebruik van gereguleerde stoffen voor het
onderhoud van koel- en klimaatregelingsapparatuur of
bĳ vingerafdrukprocédés.
iv) Lid 1, onder c), is niet van toepassing op het op de
markt brengen en het gebruik van teruggewonnen, gerecycleerde of geregenereerde halonen in bestaande brandbeveiligingssystemen tot en met 31 december 2002 en
evenmin op het op de markt brengen en het gebruik
van halonen voor kritische toepassingen zoals bepaald
in bĳlage VII. De bevoegde autoriteit van de lidstaat stelt
de Commissie ieder jaar in kennis van de hoeveelheden
halonen die gebruikt zĳn voor kritische toepassingen, de
getroffen maatregelen ter beperking van de emissies van
halonen en de geschatte hoeveelheid emissies, en deelt
haar mee welke activiteiten gaande zĳn om geschikte
alternatieven te vinden en te gebruiken. De Commissie
toetst de kritische toepassingen, genoemd in bĳlage VII,
ieder jaar en stelt zo nodig volgens de procedure van
artikel 18, lid 2, wĳzigingen vast.

ii) Vóór 1 januari 2001 stelt de Commissie volgens de
procedure van artikel 18, lid 2, een regeling in om aan
elke producent en importeur van de onder d) tot en met
f) vastgestelde berekende niveaus quota toe te wĳzen,
die in de periode van 1 januari tot en met 31 december
2003 en in elke periode van twaalf maanden daarna van
toepassing zĳn.

v) Behoudens voor de in bĳlage VII genoemde toepassingen worden halonen bevattende brandbeveiligingssystemen en blusapparaten voor 1 januari 2004 buiten
gebruik gesteld onder terugwinning van de halonen in
overeenstemming met artikel 16.

iii) De in dit lid bedoelde hoeveelheden hebben betrekking
op de hoeveelheden nieuw geproduceerde chloorfluorstoffen die een producent op de markt brengt of voor
eigen rekening gebruikt in de Gemeenschap en die in de
Gemeenschap zĳn geproduceerd of ingevoerd.

5.
Een producent of importeur die gerechtigd is in dit artikel
bedoelde gereguleerde stoffen op de markt te brengen of voor
eigen rekening te gebruiken, mag dat recht ten aanzien van de
overeenkomstig dit artikel vastgestelde hoeveelheid van die
groep stoffen geheel of gedeeltelĳk aan een andere producent
of importeur van die groep stoffen binnen de Gemeenschap
overdragen. Dergelĳke overdrachten worden aan de Commissie
vooraf medegedeeld. De overdracht van het recht om stoffen
op de markt te brengen of te gebruiken, houdt geen bĳkomend
recht op productie of invoer in.

iv) De totale kwantitatieve beperkingen voor het op de
markt brengen en het gebruik voor eigen rekening door
de producenten en importeurs van chloorfluorkoolwaterstoffen zĳn in bĳlage III vervat.
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6.
De invoer en het op de markt brengen van producten en
apparatuur die chloorfluorkoolstoffen, andere volledig gehalogeneerde chloorfluorkoolstoffen, halonen, tetrachloorkoolstof,
1,1,1-trichloorethaan en broomfluorkoolwaterstoffen bevatten
is verboden, met uitzondering van producten en apparatuur
waarvoor het gebruik van de respectieve gereguleerde stoffen
overeenkomstig artikel 3, lid 1, tweede alinea, is toegestaan of
in bĳlage VII genoemd is. Dit verbod geldt niet voor producten
en apparatuur waarvan is aangetoond dat zĳ vóór de inwerkingtreding van deze verordening zĳn geproduceerd.

Artikel 5
Beheersing van het gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen
1.
Het gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen is onder de
volgende voorwaarden verboden:
a) in aërosolen;
b) als oplosmiddel:
i) in open systemen, zoals open reinigers en open ontwateringssystemen zonder gekoelde zone, in kleefmiddelen
en vormsmeermiddelen indien niet in een gesloten
systeem gebruikt, voor afvoerreiniging indien de chloorfluorkoolwaterstoffen niet worden teruggewonnen;
ii) met ingang van 1 januari 2002 voor alle toepassingen
met uitzondering van precisiereiniging van elektrische en
andere componenten in luchtvaart- en ruimtevaarttoepassingen, waarvoor het verbod op 1 januari 2009 in
werking treedt;
c) als koelmiddel:
i) in na 31 december 1995 vervaardigde apparatuur voor
de volgende toepassingen:
— open systemen met rechtstreekse verdamping;
— huishoudelĳke koelkasten en diepvriezers;
— systemen voor klimaatregeling in motorvoertuigen,
trekkers, terreinwagens en aanhangwagens, ongeacht
de energiebron, behoudens militaire toepassingen,
waarvoor het verbod op 1 januari 2009 in werking
treedt;
— systemen voor klimaatregeling in het openbaar
vervoer over de weg;
ii) in na 31 december 1997 vervaardigde apparatuur voor
klimaatregeling in het openbaar vervoer per spoor;
iii) met ingang van 1 januari 2000, in na 31 december
1999 vervaardigde apparatuur voor de volgende toepassingen:
— in openbare of voor de distributie gebruikte koelhuizen en pakhuizen;
— in apparatuur met een asvermogen van 150 kW of
meer;
iv) met ingang van 1 januari 2001 in alle andere na 31
december 2000 vervaardigde koel- en klimaatregelingsapparatuur, met uitzondering van vaste klimaatregelingsapparatuur met een koelvermogen van minder dan
100 kW, waarvoor het gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen met ingang van 1 juli 2002 verboden is voor
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na 30 juni 2002 geproduceerde apparatuur, en omkeerbare klimaatregelings-/warmtepompsystemen waarvoor
het gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen met ingang
van 1 januari 2004 is verboden in alle na 31 december
2003 vervaardigde apparatuur;
v) met ingang van 1 januari 2010 is het gebruik van nieuw
geproduceerde chloorfluorkoolwaterstoffen voor onderhoud van op die datum bestaande koel- en klimaatregelingsapparatuur verboden; met ingang van 1 januari
2015 zĳn alle chloorfluorkoolwaterstoffen verboden;
Vóór 1 januari 2009 onderzoekt de Commissie de technische en economische beschikbaarheid van alternatieven voor gerecycleerde chloorfluorkoolwaterstoffen.
Bĳ het onderzoek wordt rekening gehouden met de
beschikbaarheid van technisch en economisch haalbare
alternatieven voor chloorfluorkoolwaterstoffen in
bestaande koelapparatuur, teneinde het onrechtmatig
dumpen van apparatuur te voorkomen.
In aanmerking komende alternatieven moeten
aanzienlĳk minder schadelĳke gevolgen voor het milieu
hebben dan chloorfluorkoolwaterstoffen.
De Commissie dient het resultaat van het onderzoek in
bĳ het Europees Parlement en de Raad. In voorkomend
geval besluit zĳ overeenkomstig de procedure van artikel
18, lid 2, of de datum van 1 januari 2015 moet worden
bĳgesteld.
d) voor de vervaardiging van schuim:
i) voor de vervaardiging van alle soorten schuim behoudens integraalschuim voor veiligheidstoepassingen en
isolerend hardschuim;
ii) met ingang van 1 oktober 2000 voor de vervaardiging
van integraalschuim voor veiligheidstoepassingen en
polyethyleenhardschuim;
iii) met ingang van 1 januari 2002 voor de vervaardiging
van geëxtrudeerd isolerend polystyreenhardschuim,
behalve bĳ gebruik voor geïsoleerd vervoer;
iv) met ingang van 1 januari 2003 voor de vervaardiging
van polyurethaanschuim voor apparatuur, polyurethaanlaminaatschuim met een flexibel oppervlak en polyurethaansandwichpanelen, behalve, in de laatste twee
gevallen, bĳ gebruik voor geïsoleerd vervoer;
v) met ingang van 1 januari 2004 voor de vervaardiging
van elk schuim, met inbegrip van polyurethaanspuitschuim en polyurethaanschuimisolatieplaten;
e) als draaggas voor sterilisatiemiddelen in gesloten systemen
in na 31 december 1997 vervaardigde apparatuur;
f) voor alle overige toepassingen.
2.
In afwĳking van lid 1 wordt het gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen toegestaan:
a) in laboratoria, met inbegrip van werkzaamheden voor
onderzoek en ontwikkeling;
b) als grondstof bĳ de vervaardiging van andere chemische
stoffen;
c) als technische hulpstof.
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3.
In afwĳking van lid 1 kan het gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen als blusmiddel in bestaande brandbeveiligingsapparatuur onder de volgende voorwaarden ter vervanging van
halonen in de in bĳlage VII vermelde toepassingen toegelaten
worden:
— de in die brandbeveiligingsapparatuur aanwezige halonen
worden geheel vervangen;
— de verwĳderde halonen worden vernietigd;
— 70 % van de vernietigingskosten wordt gedragen door de
leverancier van de chloorfluorkoolwaterstoffen;
— de lidstaten die gebruikmaken van deze bepaling stellen de
Commissie ieder jaar op de hoogte van het aantal installaties en de hoeveelheden halonen waar het om gaat.
4.
De invoer en het op de markt brengen van chloorfluorkoolwaterstoffen bevattende producten en apparatuur waarvoor krachtens dit artikel een gebruiksbeperking geldt, is
verboden met ingang van de datum waarop de gebruiksbeperking van kracht wordt. Dit verbod geldt niet voor producten en
apparatuur waarvan kan worden aangetoond dat zĳ vóór de
datum van die gebruiksbeperking zĳn vervaardigd.
5.
Tot en met 31 december 2009 zĳn de gebruiksbeperkingen krachtens dit artikel niet van toepassing op het gebruik
van chloorfluorkoolwaterstoffen voor de vervaardiging van
producten die worden uitgevoerd naar landen waar het gebruik
van chloorfluorkoolwaterstoffen in die producten nog is toegestaan.
6.
De Commissie kan de in lid 1 vermelde lĳst en data
volgens de procedure van artikel 18, lid 2, wĳzigen, in het licht
van de met de uitvoering van deze verordening opgedane
ervaring of om rekening te houden met de vooruitgang van de
techniek, maar kan de daarin vastgelegde perioden in geen
geval overschrĳden, onverminderd de afwĳkingen waarin in lid
7 is voorzien.
7.
De Commissie kan op verzoek van een bevoegde
instantie van een lidstaat volgens de procedure van artikel 18,
lid 2, een tĳdelĳke vrĳstelling verlenen om het gebruik en het
op de markt brengen van chloorfluorkoolwaterstoffen in afwĳking van lid 1 en artikel 4, lid 3, toe te staan, wanneer wordt
aangetoond dat voor een specifiek gebruik geen stoffen of
technologieën als technisch en economisch haalbaar alternatief
beschikbaar zĳn of kunnen worden gebruikt. De Commissie
stelt de lidstaten onverwĳld in kennis van alle verleende vrĳstellingen.

HOOFDSTUK III
HANDELSREGELING

Artikel 6
Vergunning voor de invoer uit niet-lidstaten
1.
Het in de Gemeenschap in het vrĳe verkeer brengen of de
actieve veredeling van gereguleerde stoffen is onderworpen aan
de voorlegging van een invoervergunning. Deze vergunningen
worden door de Commissie afgegeven, nadat is nagegaan of
aan de artikelen 6, 7, 8 en 13 is voldaan. De Commissie zendt

L 244/9

van elke vergunning een afschrift aan de bevoegde instantie van
de lidstaat waarin de betrokken stoffen zullen worden ingevoerd. Elke lidstaat wĳst hiertoe een bevoegde instantie aan. De
gereguleerde stoffen van de groepen I, II, III, IV en V van bĳlage
I worden niet voor actieve veredeling ingevoerd.
2.
Wanneer de vergunning betrekking heeft op een procedure voor actieve veredeling, wordt deze slechts afgegeven
indien de gereguleerde stoffen binnen het douanegebied van de
Gemeenschap volgens het in artikel 114, lid 2, punt a), van
Verordening (EEG) nr. 2913/92 bedoelde systeem inzake schorsing worden gebruikt en mits de veredelingsproducten worden
wederuitgevoerd naar een staat waar voor de vervaardiging, het
verbruik en de invoer van die gereguleerde stof geen verbod
geldt. De vergunning wordt slechts afgegeven na goedkeuring
door de bevoegde instantie van de lidstaat waar de actieve
veredeling zal geschieden.
3.

In een aanvraag om een vergunning worden vermeld:

a) naam en adres van de importeur en die van de exporteur;
b) het land van uitvoer;
c) het land van eindbestemming indien de gereguleerde stoffen
krachtens de in lid 2 bedoelde procedure voor actieve
veredeling binnen het douanegebied van de Gemeenschap
zullen worden gebruikt;
d) een omschrĳving van elke gereguleerde stof met vermelding
van:
— de handelsbenaming,
— de omschrĳving en de GN-code, zoals opgenomen in
bĳlage IV,
— de aard van de stof (nieuw geproduceerd, teruggewonnen of geregenereerd),
— de hoeveelheid van de stof, uitgedrukt in kilogram;
e) het doel van de voorgenomen invoer;
f) indien bekend, plaats en datum van de voorgenomen invoer
en, voorzover van toepassing, eventuele wĳzigingen in die
gegevens.
4.
De Commissie kan een certificaat verlangen waarin de
aard van de in te voeren stoffen wordt vermeld.
5.
De Commissie kan volgens de procedure van artikel 18,
lid 2, in de lĳst van lid 3 en in bĳlage IV wĳzigingen
aanbrengen.
Artikel 7
Invoer van gereguleerde stoffen uit derde landen
Het in de Gemeenschap in het vrĳe verkeer brengen van uit
derde landen ingevoerde gereguleerde stoffen is aan kwantitatieve beperkingen onderworpen. Die beperkingen worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 18, lid 2, voor de
periode van 1 januari tot en met 31 december 1999, en voor
elke periode van twaalf maanden nadien, en aan ondernemingen worden quota toegewezen. Deze toewĳzing gebeurt
slechts:
a) voor gereguleerde stoffen, genoemd in bĳlage I, van de
groepen VI en VIII,
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b) voor gereguleerde stoffen indien die voor essentiële of kritische toepassingen, dan wel voor quarantainedoeleinden of
toepassingen voorafgaand aan het vervoer worden gebruikt,
c) voor gereguleerde stoffen indien die als grondstof of als
technische hulpstof worden gebruikt of
d) voor teruggewonnen gereguleerde stoffen indien die met
gebruikmaking van door de partĳen goedgekeurde technologieën voor vernietiging in de Gemeenschap worden
gebruikt.
Artikel 8
Invoer van gereguleerde stoffen uit staten die niet partĳ
bĳ het protocol zĳn
Het is verboden in de Gemeenschap gereguleerde stoffen in het
vrĳe verkeer te brengen, of voor actieve veredeling vrĳ te
geven, die zĳn ingevoerd uit een staat die niet partĳ bĳ het
protocol is.
Artikel 9
Invoer van gereguleerde stoffen bevattende producten uit
staten die niet partĳ bĳ het protocol zĳn
1.
Het is verboden in de Gemeenschap gereguleerde stoffen
bevattende producten en apparatuur in het vrĳe verkeer te
brengen die zĳn ingevoerd uit staten die niet partĳ bĳ het
protocol zĳn.
2.
Als richtsnoer voor de douanediensten van de lidstaten
bevat bĳlage V een lĳst met gereguleerde stoffen bevattende
producten en de desbetreffende codes van de gecombineerde
nomenclatuur. De Commissie kan in het licht van de door de
partĳen opgestelde lĳsten volgens de procedure van artikel 18,
lid 2, in deze lĳst aanvullingen en wĳzigingen aanbrengen, dan
wel onderdelen daaruit schrappen.
Artikel 10
Invoer van met gereguleerde stoffen vervaardigde
producten uit staten die niet partĳ bĳ het protocol zĳn
In het licht van het besluit van de partĳen stelt de Raad, op
voorstel van de Commissie, voorschriften vast voor het in de
Gemeenschap in het vrĳe verkeer brengen van producten die
uit een niet partĳ bĳ het protocol zĳnde staat zĳn ingevoerd en
die met gereguleerde stoffen zĳn vervaardigd doch geen stoffen
bevatten welke met zekerheid als gereguleerde stoffen kunnen
worden geïdentificeerd. De bepaling van dergelĳke producten
geschiedt aan de hand van geregelde technische aanwĳzingen
aan de partĳen. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.
Artikel 11
Uitvoer van gereguleerde stoffen of gereguleerde stoffen
bevattende producten
1.
Het is verboden chloorfluorkoolstoffen, andere volledig
gehalogeneerde chloorfluorkoolstoffen, halonen, tetrachloorkoolstof, 1,1,1-trichloorethaan en broomfluorkoolwaterstoffen
of producten en apparatuur, andere dan persoonlĳke goederen,
welke die stoffen bevatten of nodig zullen hebben om in
werking te blĳven, uit de Gemeenschap uit te voeren. Dit
verbod geldt niet voor de uitvoer van:
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a) gereguleerde stoffen waarvan de productie op grond van
artikel 3, lid 6, is toegestaan om te voorzien in de fundamentele binnenlandse behoeften van partĳen overeenkomstig artikel 5 van het protocol;
b) gereguleerde stoffen of die stoffen bevattende producten en
apparatuur, geproduceerd ingevolge artikel 3, lid 7, om te
voorzien in de behoeften van de partĳen voor essentiële of
kritische toepassingen;
c) gereguleerde stoffen bevattende producten en apparatuur,
geproduceerd ingevolge artikel 3, lid 5, of ingevoerd ingevolge artikel 7, onder b);
d) halonen bevattende producten en apparatuur, om te voorzien in de behoeften voor de in bĳlage VII genoemde kritische toepassingen;
e) gereguleerde stoffen, bestemd voor gebruik als grondstof of
hulpstof.
2.
Het is verboden methylbromide uit de Gemeenschap uit
te voeren naar een staat die geen partĳ is bĳ het protocol.
3.
Met ingang van 1 januari 2004 is het verboden uit de
Gemeenschap chloorfluorkoolwaterstoffen uit te voeren naar
een geen partĳ bĳ het protocol zĳnde staat. De Commissie
bestudeert de voormelde datum overeenkomstig de procedure
van artikel 18, lid 2, en in het licht van internationale ontwikkelingen dienaangaande binnen het protocol, en wĳzigt deze zo
nodig.
Artikel 12
Uitvoervergunning
1.
De uitvoer van gereguleerde stoffen uit de Gemeenschap
is aan een vergunning gebonden. Een uitvoervergunning wordt
voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2001 en
voor elke periode van twaalf maanden nadien door de
Commissie aan ondernemingen afgegeven, nadat is nagegaan of
aan artikel 11 is voldaan. De Commissie zendt een afschrift van
elke uitvoervergunning aan de bevoegde instantie van de
betrokken lidstaat.
2.

Een aanvraag om een uitvoervergunning behelst:

a) de naam en het adres van de exporteur en de producent,
indien niet identiek;
b) een omschrĳving van de voor uitvoer bestemde gereguleerde stof(fen) met vermelding van:
— de handelsbenaming,
— de omschrĳving en de GN-code, zoals opgenomen in
bĳlage IV,
— de aard van de stof (nieuw geproduceerd, teruggewonnen of geregenereerd);
c) de totale hoeveelheid van de uit te voeren stof;
d) het/de land(en) van eindbestemming van de gereguleerde
stof(fen);
e) het doel van de uitvoer.
3.
Iedere exporteur stelt de Commissie in kennis van alle
wĳzigingen die zich ten opzichte van de volgens lid 2 meegedeelde gegevens gedurende de geldigheid van de vergunning
voordoen. Iedere exporteur rapporteert aan de Commissie overeenkomstig artikel 19.
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Artikel 13
Uitzonderlĳke toestemming voor handel met staten die
niet partĳ bĳ het protocol zĳn
In afwĳking van artikel 8, artikel 9, lid 1, artikel 10 en artikel
11, leden 2 en 3, kan de Commissie voor handel in gereguleerde stoffen en in een of meer van die stoffen bevattende of
daarmee vervaardigde producten met een niet partĳ bĳ het
protocol zĳnde staat toestemming verlenen, voorzover in een
vergadering van de partĳen is vastgesteld dat die staat volledig
aan het protocol voldoet en daaromtrent de in artikel 7 van het
protocol gespecificeerde gegevens heeft verstrekt. De
Commissie besluit volgens de procedure van artikel 18, lid 2.
Artikel 14
Handel met een niet door het protocol bestreken gebied
1.
Onverminderd een krachtens lid 2 genomen besluit,
gelden de bepalingen van de artikelen 8 en 9 en van artikel 11,
leden 2 en 3, voor een niet door het protocol bestreken gebied,
op dezelfde wĳze als voor een staat die niet partĳ bĳ het
protocol is.
2.
Indien de autoriteiten van een niet door het protocol
bestreken gebied volledig aan het protocol hebben voldaan en
daaromtrent de in artikel 7 van het protocol gespecificeerde
gegevens hebben verstrekt, kan de Commissie besluiten dat
sommige of alle bepalingen van de artikelen 8, 9 en 11 van
deze verordening niet voor dat gebied van toepassing zĳn.
De Commissie besluit volgens de procedure van artikel 18,
lid 2.
Artikel 15
Kennisgeving
De Commissie stelt de lidstaten onmiddellĳk op de hoogte van
maatregelen die zĳ eventueel neemt overeenkomstig de artikelen 6, 7, 9, 12, 13 en 14.
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met een andere uit milieuoogpunt aanvaardbare vernietigingstechniek.
2.
Gereguleerde stoffen in huishoudelĳke koelkasten en
diepvrieskasten worden na 31 december 2001 teruggewonnen
en op de vorenvermelde wĳze behandeld.
3.
Gereguleerde stoffen in andere dan de in lid 1 en lid 2
genoemde producten, installaties en apparatuur worden teruggewonnen, indien dat uitvoerbaar is, en op de in lid 1 bedoelde
wĳze behandeld.
4.
Gereguleerde stoffen worden niet in wegwerpverpakkingen op de markt gebracht, behoudens voor essentiële
toepassingen.
5.
De lidstaten nemen maatregelen om de terugwinning,
recycling, regeneratie en vernietiging van gereguleerde stoffen
te bevorderen en stellen de gebruikers, koelingtechnici en
overige betrokkenen verantwoordelĳk voor de naleving van het
bepaalde in lid 1. De lidstaten bepalen de minimumopleidingseisen waaraan het aldaar werkzame personeel moet voldoen.
Uiterlĳk 31 december 2001 brengen de lidstaten aan de
Commissie verslag uit over de programma's die verband
houden met de voornoemde opleidingseisen. De Commissie
beoordeelt de door de lidstaten getroffen maatregelen. In het
licht van die beoordeling alsmede technische en andere van
belang zĳnde gegevens stelt de Commissie zo nodig maatregelen voor betreffende de minimumopleidingseisen waaraan
moet worden voldaan.
6.
De lidstaten brengen uiterlĳk op 31 december 2001 bĳ
de Commissie verslag uit over de regelingen die voor de terugwinning van gebruikte gereguleerde stoffen zĳn ingevoerd en
de hoeveelheden gebruikte gereguleerde stoffen die zĳn teruggewonnen, gerecycleerd, geregenereerd of vernietigd.
7.
Deze bepaling laat Richtlĳn 75/442/EEG van de Raad van
15 juli 1975 betreffende afvalstoffen (1) en de krachtens artikel
2, lid 2, van die richtlĳn vastgestelde maatregelen onverlet.

Artikel 17
HOOFDSTUK IV

Lekkage van gereguleerde stoffen
EMISSIEBEHEERSING

— koelapparatuur, klimaatregelingsapparatuur en warmtepompsystemen, behoudens huishoudelĳke koelkasten en
diepvrieskasten,
— apparatuur die oplosmiddelen bevat,
— systemen voor brandbeveiliging en brandblusapparaten,

1.
Alle uitvoerbare voorzorgsmaatregelen worden getroffen
om lekkage van gereguleerde stoffen te voorkomen of tot een
minimum te beperken. Met name vaste apparatuur met meer
dan 3 kg koelvloeistof wordt jaarlĳks op lekkage gecontroleerd. De lidstaten bepalen de minimumopleidingseisen
waaraan het betrokken personeel moet voldoen. Uiterlĳk op 31
december 2001 brengen de lidstaten aan de Commissie verslag
uit over de programma's die verband houden met de voornoemde opleidingseisen. De Commissie beoordeelt de door de
lidstaten getroffen maatregelen. In het licht van die beoordeling
alsmede technische en andere van belang zĳnde gegevens stelt
de Commissie zo nodig maatregelen voor betreffende die minimumopleidingseisen.

worden bĳ het onderhoud van de apparatuur of voor de
ontmanteling of verwĳdering daarvan teruggewonnen voor
vernietiging met door de partĳen goedgekeurde technieken of

(1) PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Besluit 96/350/EG van de Commissie (PB L 135 van 6.6.1996, blz.
32).

Artikel 16
Terugwinning van gebruikte gereguleerde stoffen
1.

Gereguleerde stoffen in
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De Commissie bevordert de opstelling van Europese normen
voor de beheersing van lekkages en de terugwinning van
stoffen die lekken uit klimaatregelingsapparatuur en koelapparatuur in handel en industrie, brandbeveiligingssystemen en
apparatuur die oplosmiddelen bevat, en zo nodig ook voor
technische eisen aan de lekdichtheid van koelsystemen.
2.
Alle uitvoerbare voorzorgsmaatregelen worden getroffen
om lekkage van methylbromide bĳ installaties en werkzaamheden voor ontsmetting waarbĳ methylbromide wordt gebruikt
te voorkomen of tot een minimum te beperken. Wanneer
methylbromide gebruikt wordt bĳ bodemontsmetting, is
gebruik van een folie dat gedurende voldoende lange tĳd zo
goed als ondoorlatend is, of een andere techniek die een ten
minste even hoog niveau van milieubescherming biedt,
verplicht. De lidstaten stellen de minimumopleidingseisen voor
het betrokken personeel vast.
3.
Alle uitvoerbare voorzorgsmaatregelen worden getroffen
om lekkage van gereguleerde stoffen die als grondstof of technische hulpstof in chemicaliën worden gebruikt te voorkomen
of tot een minimum te beperken.
4.
Alle uitvoerbare voorzorgsmaatregelen worden getroffen
om lekkage van gereguleerde stoffen die onopzettelĳk bĳ de
vervaardiging van andere chemicaliën worden geproduceerd te
voorkomen of tot een minimum te beperken.
5.
De Commissie stelt zo nodig instructies op met een
beschrĳving van de beste beschikbare technieken en de beste
milieupraktĳken voor het voorkomen en zoveel mogelĳk
beperken van lekkage en emissie van gereguleerde stoffen, en
draagt zorg voor de verspreiding daarvan.

HOOFDSTUK V
COMITÉ, RAPPORTAGE, INSPECTIE EN STRAFFEN

Artikel 18
Comité
1.

De Commissie wordt bĳgestaan door een comité.

2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zĳn de artikelen 4
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termĳn wordt vastgesteld op een maand.
3.

Het comité stelt zĳn reglement van orde vast.
Artikel 19
Rapportage

1.
Elke producent, importeur en exporteur van gereguleerde
stoffen verstrekt de Commissie en, door middel van een
afschrift, de bevoegde instantie van de betrokken lidstaat voor
elke gereguleerde stof jaarlĳks vóór 31 maart over de periode
van 1 januari tot en met 31 december van het voorafgaande
jaar de hieronder vermelde gegevens.
De vorm van dat rapport wordt volgens de procedure van
artikel 18, lid 2, vastgesteld.
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a) Iedere producent verstrekt de volgende gegevens:
— zĳn totale productie voor elke gereguleerde stof;
— de in de Gemeenschap op de markt gebrachte of voor
eigen rekening van de producent gebruikte geproduceerde hoeveelheden, gesplitst naar productie voor
grondstof, technische hulpstof, quarantainedoeleinden,
toepassingen voorafgaand aan het vervoer of andere
toepassingen;
— de productie om te voorzien in de behoeften voor essentiële toepassingen in de Gemeenschap waarvoor overeenkomstig artikel 3, lid 4, vergunning is verleend;
— de productie om in de fundamentele binnenlandse
behoeften van de partĳen overeenkomstig artikel 5 van
het protocol, waarvoor overeenkomstig artikel 3, lid 6,
toestemming is verleend, te voorzien;
— de productie om in de essentiële of kritische toepassingen van de partĳen waarvoor overeenkomstig artikel
3, lid 7, toestemming is verleend, te voorzien;
— een toename van de productie waarvoor in verband met
industriële rationalisering krachtens artikel 3, leden 8, 9
en 10, toestemming is verleend;
— de hoeveelheden die zĳn gerecycleerd, geregenereerd of
vernietigd;
— de voorraden.
b) Iedere importeur, met inbegrip van tevens invoerende
producenten, verstrekt de volgende gegevens:
— de in de Gemeenschap in het vrĳe verkeer gebrachte
hoeveelheden, uitgesplitst naar invoer voor gebruik als
grondstof of als technische hulpstof, voor essentiële of
kritische toepassingen waarvoor overeenkomstig artikel
3, lid 4, vergunning is verleend voor gebruik bĳ quarantainemaatregelen en toepassingen voorafgaand aan het
vervoer en voor vernietiging;
— de hoeveelheden gereguleerde stoffen die onder de
actieve veredelingsprocedure in de Gemeenschap zĳn
ingevoerd;
— de hoeveelheden gebruikte gereguleerde stoffen die voor
recycling of voor regeneratie zĳn ingevoerd;
— de voorraden.
c) Iedere exporteur, met inbegrip van tevens uitvoerende
producenten, verstrekt de volgende gegevens:
— de hoeveelheden uit de Gemeenschap uitgevoerde gereguleerde stoffen, met inbegrip van stoffen die onder de
actieve veredelingsprocedure zĳn ingevoerd, uitgesplitst
naar uitvoer naar verschillende landen van bestemming,
en naar uitvoer voor gebruik als grondstof of als technische hulpstof, voor essentiële toepassingen, voor kritische toepassingen, voor quarantainedoeleinden en
toepassingen voorafgaand aan het vervoer, om in de
fundamentele binnenlandse behoeften van de partĳen
overeenkomstig artikel 5 van het Protocol te voorzien,
en voor vernietiging;
— de hoeveelheden gebruikte gereguleerde stoffen die voor
recycling of voor regeneratie zĳn uitgevoerd;
— de voorraden.
2.
De douanediensten van de lidstaten zenden de afgestempelde gebruikte vergunningsdocumenten elk jaar vóór 31
december aan de Commissie terug.
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3.
Elke gebruiker die volgens artikel 3, lid 1, toestemming
heeft verkregen om van een vrĳstelling voor essentiële toepassingen gebruik te maken, deelt de Commissie en, door middel
van een afschrift, de bevoegde instantie van de betrokken
lidstaat jaarlĳks vóór 1 maart voor alle stoffen waarvoor hĳ
toestemming heeft verkregen, mee waarvoor die zĳn gebruikt,
welke hoeveelheden hĳ het voorgaande jaar heeft gebruikt,
welke hoeveelheden hĳ in voorraad heeft, gerecycleerd of
vernietigd heeft en welke hoeveelheden die stoffen bevattende
producten hĳ op de communautaire markt gebracht en/of
uitgevoerd heeft.
4.
Elke onderneming die toestemming heeft verkregen om
gereguleerde stoffen als technische hulpstof te gebruiken, deelt
de Commissie jaarlĳks vóór 1 maart de tĳdens het voorgaande
jaar gebruikte hoeveelheden en een raming van de emissies
tĳdens het gebruik mee.
5.
De Commissie neemt passende maatregelen om het
vertrouwelĳke karakter van de op grond van dit artikel
verkregen gegevens te beschermen.
6.
Teneinde de in het kader van het protocol aangegane
verbintenissen na te komen of de praktische toepassing van de
rapportagevoorschriften te verbeteren, kan de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 18, lid 2, de in de leden 1
tot en met 4 vervatte rapportagevoorschriften wĳzigen.

Artikel 20
Inspectie
1.
Bĳ de uitvoering van de haar ingevolge deze verordening
opgelegde taken kan de Commissie van de regeringen en de
bevoegde instanties van de lidstaten en van ondernemingen alle
benodigde gegevens verlangen.
2.
Wanneer de Commissie een onderneming om gegevens
verzoekt, zendt zĳ tegelĳkertĳd met het verzoek een afschrift
aan de bevoegde instantie van de lidstaat op het grondgebied
waarvan het hoofdkantoor van de onderneming is gevestigd,
alsmede een verklaring waaruit blĳkt waarom deze gegevens
worden gevraagd.
3.
De bevoegde instanties van de lidstaten stellen het onderzoek in dat de Commissie op grond van deze verordening
nodig acht. De lidstaten voeren tevens steekproefcontroles uit
met betrekking tot de invoer van gereguleerde stoffen en stellen
de Commissie in kennis van het programma en de bevindingen
van deze controles.
4.
Indien de Commissie en de bevoegde instantie van de
lidstaat op het grondgebied waarvan het onderzoek moet
worden verricht, ermee instemmen, staan de ambtenaren van
de Commissie die van genoemde instantie bĳ de uitvoering van
hun taak bĳ.
5.
De Commissie neemt passende maatregelen om adequate
uitwisseling van informatie en samenwerking tussen de nationale instanties onderling alsmede tussen de nationale instanties
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en de Commissie te bevorderen. De Commissie neemt passende
maatregelen om het vertrouwelĳk karakter van de op grond
van dit artikel verkregen gegevens te beschermen.
Artikel 21
Straffen
De lidstaten bepalen de straffen die van toepassing zĳn op
overtredingen van deze verordening. De straffen moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zĳn. De lidstaten stellen de
Commissie uiterlĳk op 31 december 2000 van die bepalingen
in kennis en delen haar latere wĳzigingen zo spoedig mogelĳk
mee.

HOOFDSTUK VI
NIEUWE STOFFEN

Artikel 22
Nieuwe stoffen
1.
Behoudens lid 3 is de productie, het in het vrĳe verkeer
brengen of vrĳgeven voor actieve veredeling, het op de markt
brengen en het gebruik van stoffen, genoemd in bĳlage II,
verboden.
2.
De Commissie doet zo nodig voorstellen om andere dan
reeds gereguleerde stoffen in bĳlage II op te nemen, waarvan de
wetenschappelĳke beoordelingsgroep van het Protocol van
Montreal heeft vastgesteld dat zĳ een significant ozonafbrekend
vermogen bezitten, of om vrĳstellingen van lid 1 te verlenen.

HOOFDSTUK VII
SLOTBEPALINGEN

Artikel 23
Intrekking
Verordening (EG) nr. 3093/94 wordt per 1 oktober 2000
ingetrokken.
Verwĳzingen naar de ingetrokken verordening gelden als
verwĳzingen naar deze verordening.
Artikel 24
Inwerkingtreding
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 1 oktober 2000.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Luxemburg, 29 juni 2000.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitster

De voorzitter

N. FONTAINE

M. MARQUES DA COSTA
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BĲLAGE I
Onder de verordening vallende gereguleerde stoffen

Groep

Groep I

Stof

Ozonafbrekend
vermogen (1)

CFCl3

(CFC-11)

1,0

CF2Cl2

(CFC-12)

1,0

C2F3Cl3

(CFC-113)

0,8

C2F4Cl2

(CFC-114)

1,0

C2F5Cl

(CFC-115)

0,6

CF3Cl

(CFC-13)

1,0

C2FCl5

(CFC-111)

1,0

C2F2Cl4

(CFC-112)

1,0

C3FCl7

(CFC-211)

1,0

C3F2Cl6

(CFC-212)

1,0

C3F3Cl5

(CFC-213)

1,0

C3F4Cl4

(CFC-214)

1,0

C3F5Cl3

(CFC-215)

1,0

C3F6Cl2

(CFC-216)

1,0

C3F7Cl

(CFC-217)

1,0

CF2BrCl

(halon-1211)

3,0

CF3Br

(halon-1301)

10,0

C2F4Br2

(halon-2402)

6,0

Groep IV

CCl4

(tetrachloorkoolstof)

1,1

Groep V

C2H3Cl3 (2)

(1,1,1-trichloorethaan)

0,1

Groep VI

CH3Br

(methylbromide)

0,6

Groep VII

CHFBr2

1,00

CHF2Br

0,74

CH2FBr

0,73

C2HFBr4

0,8

C2HF2Br3

1,8

C2HF3Br2

1,6

C2HF4Br

1,2

C2H2FBr3

1,1

C2H2F2Br2

1,5

C2H2F3Br

1,6

C2H3FBr2

1,7

C2H3F2Br

1,1

C2H4FBr

0,1

C3HFBr6

1,5

C3HF2Br5

1,9

C3HF3Br4

1,8

C3HF4Br3

2,2

Groep II

Groep III
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Groep

Groep VIII

29.9.2000
Ozonafbrekend
vermogen (1)

Stof

C3HF5Br2

2,0

C3HF6Br

3,3

C3H2FBr5

1,9

C3H2F2Br4

2,1

C3H2F3Br3

5,6

C3H2F4Br2

7,5

C3H2F5Br

1,4

C3H3FBr4

1,9

C3H3F2Br3

3,1

C3H3F3Br2

2,5

C3H3F4Br

4,4

C3H4FBr3

0,3

C3H4F2Br2

1,0

C3H4F3Br

0,8

C3H5FBr2

0,4

C3H5F2Br

0,8

C3H6FBr

0,7

CHFCl2

(HCFC-21) (3)

0,040

CHF2Cl

(HCFC-22) ( )

0,055

CH2FCl

(HCFC-31)

0,020

C2HFCl4

(HCFC-121)

0,040

C2HF2Cl3

(HCFC-122)

0,080

C2HF3Cl2

(HCFC-123) (3)

0,020

C2HF4Cl

(HCFC-124) ( )

0,022

C2H2FCl3

(HCFC-131)

0,050

C2H2F2Cl2

(HCFC-132)

0,050

C2H2F3Cl

(HCFC-133)

0,060

C2H3FCl2

(HCFC-141)

0,070

CH3CFCl2

(HCFC-141b) (3)

0,110

C2H3F2Cl

(HCFC-142)

0,070

CH3CF2Cl

(HCFC-142b) (3)

0,065

C2H4FCl

(HCFC-151)

0,005

C3HFCl6

(HCFC-221)

0,070

C3HF2Cl5

(HCFC-222)

0,090

C3HF3Cl4

(HCFC-223)

0,080

C3HF4Cl3

(HCFC-224)

0,090

C3HF5Cl2

(HCFC-225)

CF3CF2CHCl2

(HCFC-225ca) ( )

0,025

CF2ClCF2CHClF

(HCFC-225cb) ( )

0,033

C3HF6Cl

(HCFC-226)

0,100

C3H2FCl5

(HCFC-231)

0,090

C3H2F2Cl4

(HCFC-232)

0,100

C3H2F3Cl3

(HCFC-233)

0,230

C3H2F4Cl2

(HCFC-234)

0,280

C3H2F5Cl

(HCFC-235)

0,520

3

3

0,070
3

3
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Groep

Stof

L 244/17
Ozonafbrekend
vermogen (1)

C3H3FCl4

(HCFC-241)

0,090

C3H3F2Cl3

(HCFC-242)

0,130

C3H3F3Cl2

(HCFC-243)

0,120

C3H3F4Cl

(HCFC-244)

0,140

C3H4FCl3

(HCFC-251)

0,010

C3H4F2Cl2

(HCFC-252)

0,040

C3H4F3Cl

(HCFC-253)

0,030

C3H5FCl2

(HCFC-261)

0,020

C3H5F2Cl

(HCFC-262)

0,020

C3H6FCl

(HCFC-271)

0,030

(1) Deze waarden voor het ozonafbrekend vermogen zĳn schattingen op basis van de huidige kennis, die periodiek in het licht van besluiten
van de partĳen bĳ het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, zullen worden herzien en bĳgewerkt.
(2) Met uitzondering van 1,1,2-trichloorethaan.
(3) Geeft de commercieel meest gangbare stoffen aan, zoals vermeld in het protocol.
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BĲLAGE II
Nieuwe stoffen
Broomchloormethaan

BĲLAGE III
Totale kwantitatieve beperkingen voor het op de markt brengen en het gebruik voor eigen rekening van
gereguleerde stoffen door de producenten en importeurs in de Gemeenschap
(berekende niveaus uitgedrukt in ton ODP)
Stof
Voor perioden
van twaalf
maanden van
1 januari tot en
met 31
december

Groep I

Groep II

Groep III

Groep IV

Groep V

1999

0

0

0

0

0

Groep VI (1)
Groep VI (1)
Voor andere dan
Voor
quarantaine
quarantaine
doeleinden of
doeleinden of
toepassingen
toepassingen
voorafgaand aan voorafgaand
het vervoer
aan het vervoer

8 665

Groep VII

0

Groep VIII

8 079

2000

8 665

2001

4 621

607

6 678

2002

4 621

607

5 676

2003

2 888

607

3 005

2004

2 888

607

2 003

2005

0

607

2 003

2006

607

2 003

2007

607

2 003

2008

607

1 669

2009

607

1 669

2010

607

0

2011

607

0

2012

607

0

2013

607

0

2014

607

0

2015

607

0

(1) Berekend op basis van ODP = 0,6.

8 079
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BĲLAGE IV
Codes (1) en omschrĳvingen van de gecombineerde nomenclatuur van 1999 (GN 99) voor de in de bĳlagen I en
III genoemde stoffen per groep
Groep

Groep I

Groep II

Groep III

GN-code 99

Omschrĳving

2903 41 00

– – Trichloorfluormethaan

2903 42 00

– – Dichloordifluormethaan

2903 43 00

– – Trichloortrifluorethanen

2903 44 10

– – – Dichloortetrafluorethanen

2903 44 90

– – – Chloorpentafluorethaan

2903 45 10

– – – Chloortrifluormethaan

2903 45 15

– – – Pentachloorfluorethaan

2903 45 20

– – – Tetrachloordifluorethanen

2903 45 25

– – – Heptachloorfluorpropanen

2903 45 30

– – – Hexachloordifluorpropanen

2903 45 35

– – – Pentachloortrifluorpropanen

2903 45 40

– – – Tetrachloortetrafluorpropanen

2903 45 45

– – – Trichloorpentafluorpropanen

2903 45 50

– – – Dichloorhexafluorpropanen

2903 45 55

– – – Chloorheptafluorpropanen

2903 46 10

– – – Broomchloordifluormethaan

2903 46 20

– – – Broomtrifluormethaan

2903 46 90

– – – Dibroomtetrafluorethanen

Groep IV

2903 14 00

– – Tetrachloorkoolstof

Groep V

2903 19 10

– – – 1,1,1-Trichloorethaan (methylchloroform)

Groep VI

2903 30 33

– – – Broommethaan (methylbromide)

Groep VII

2903 49 30

– – – – Hydrobroomfluormethanen, -ethanen of -propanen

Groep VIII

2903 49 10

– – – – Hydrochloorfluormethanen, -ethanen of -propanen

ex 3824 71 00

– – Mengsels met een of meer stoffen die vallen onder de codes
2903 41 00 tot en met 2903 45 55

ex 3824 79 00

– – Mengsels met een of meer stoffen die vallen onder de codes
2903 46 10 tot en met 2903 46 90

ex 3824 90 95

– – – – Mengsels met een of meer stoffen die vallen onder
de codes 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33,
2903 49 10 of 2903 49 30

(1) Vermelding van „ex” vóór een code betekent dat ook andere dan in de kolom „Omschrĳving” genoemde producten onder deze rubriek
kunnen vallen.
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BĲLAGE V
Codes van de gecombineerde nomenclatuur (GN) voor producten die gereguleerde stoffen bevatten (*)
1. Automobielen en vrachtwagens voorzien van klimaatregelingsinstallaties
GN-codes
8701 20 10 – 8701 90 90
8702 10 11 – 8702 90 90
8703 10 11 – 8703 90 90
8704 10 11 – 8704 90 00
8705 10 00 – 8705 90 90
8706 00 11 – 8706 00 99
2. Koel- en klimaatregeling/warmtepompapparatuur voor huishoudelĳk en commercieel gebruik
Koelkasten:
GN-codes
8418 10 10 – 8418 29 00
8418 50 11 – 8418 50 99
8418 61 10 – 8418 69 99
Vrieskisten en vrieskasten:
GN-codes
8418 10 10 – 8418 29 00
8418 30 10 – 8418 30 99
8418 40 10 – 8418 40 99
8418 50 11 – 8418 50 99
8418 61 10 – 8418 61 90
8418 69 10 – 8418 69 99
Toestellen voor het onttrekken van vocht aan de lucht:
GN-codes
8415 10 00 – 8415 83 90
8479 60 00
8479 89 10
8479 89 98
Waterkoelers:
GN-codes
8419 60 00
8419 89 98
Ĳsmachines:
GN-codes
8418 10 10 – 8418 29 00
8418 30 10 – 8418 30 99
8418 40 10 – 8418 40 99
8418 50 11 – 8418 50 99
8418 61 10 – 8418 61 90
8418 69 10 – 8418 69 99
(*) Deze douanecodes worden ten behoeve van de douanediensten van de lidstaten vermeld.
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Klimaatregelings- en warmtepompinstallaties:
GN-codes
8415 10 00 – 8415 83 90
8418 61 10 – 8418 61 90
8418 69 10 – 8418 69 99
8418 99 10 – 8418 99 90
3. Aërosolen, met uitzondering van medische aërosolen
Voedingsmiddelen:
GN-codes
0404 90 21 – 0404 90 89
1517 90 10 – 1517 90 99
2106 90 92
2106 90 98
Verf en vernis, bereide waterverfpigmenten en kleurstoffen:
GN-codes
3208 10 10 – 3208 10 90
3208 20 10 – 3208 20 90
3208 90 11 – 3208 90 99
3209 10 00 – 3209 90 00
3210 00 10 – 3210 00 90
3212 90 90
Parfums; cosmetica en toiletartikelen:
GN-codes
3303 00 10 – 3303 00 90
3304 30 00
3304 99 00
3305 10 00 – 3305 90 90
3306 10 00 – 3306 90 00
3307 10 00 – 3307 30 00
3307 49 00
3307 90 00
Oppervlakte-actieve verbindingen:
GN-code
3402 20 10 – 3402 20 90
Smeermiddelen:
GN-codes
2710 00 81
2710 00 97
3403 11 00
3403 19 10 – 3403 19 99
3403 91 00
3403 99 10 – 3403 99 90
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Huishoudelĳke preparaten:
GN-codes
3405 10 00
3405 20 00
3405 30 00
3405 40 00
3405 90 10 – 3405 90 90
Artikelen uit ontvlambare stoffen:
GN-code
3606 10 00
Insecticiden, rodenticiden, fungiciden, herbiciden, enz.:
GN-codes
3808 10 10 – 3808 10 90
3808 20 10 – 3808 20 80
3808 30 11 – 3808 30 90
3808 40 10 – 3808 40 90
3808 90 10 – 3808 90 90
Appreteermiddelen, enz.:
GN-codes
3809 10 10 – 3809 10 90
3809 91 00 – 3809 93 00
Preparaten en ladingen voor brandblusapparaten; brandblusbommen met lading:
GN-code
3813 00 00
Mengsels van organische oplosmiddelen, enz.:
GN-codes
3814 00 10 – 3814 00 90
Vloeibare ontdooiingspreparaten:
GN-code
3820 00 00
Producten van de chemische of van aanverwante industrieën:
GN-codes
3824 90 10
3824 90 35
3824 90 40
3824 90 45 – 3824 90 95
Siliconen in primaire vormen:
GN-code
3910 00 00
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Wapens:
GN-code
9304 00 00
4. Draagbare brandblusapparaten
GN-codes
8424 10 10 – 8424 10 99
5. Isolatieplaten, panelen en buisbekledingen
GN-codes
3917 21 10 – 3917 40 90
3920 10 23 – 3920 99 90
3921 11 00 – 3921 90 90
3925 10 00 – 3925 90 80
3926 90 10 – 3926 90 99
6. Prepolymeren
GN-codes
3901 10 10 – 3911 90 99
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BĲLAGE VI
Processen waarbĳ gereguleerde stoffen als technische hulpstof worden gebruikt
— Gebruik van tetrachloorkoolstof voor het verwĳderen van stikstoftrichloride bĳ de productie van chloor en natriumhydroxide;
— gebruik van tetrachloorkoolstof bĳ de terugwinning van chloor in de afvoergassen bĳ de productie van chloor;
— gebruik van tetrachloorkoolstof bĳ de vervaardiging van chloorrubber;
— gebruik van tetrachloorkoolstof bĳ de vervaardiging van isobutylacetofenon (ibuprofeen — pĳnstiller);
— gebruik van tetrachloorkoolstof bĳ de vervaardiging van polyfenyleentereftalamide;
— gebruik van chloorfluorkoolstof-11 bĳ de vervaardiging van dunne synthetische polyolefinevezelfilm;
— productie van chloorfluorkoolstof-113 bĳ de vervaardiging van vinorelbine (farmaceutisch product);
— gebruik van chloorfluorkoolstof-12 bĳ de fotochemische synthese van perfluorpolyetherpolyperoxide-voorlopers van
Z-perfluorpolyethers en bifunctionele derivaten;
— gebruik van chloorfluorkoolstof-113 bĳ de reductie van het tussenproduct perfluorpolyetherpolyperoxide voor de
productie van perfluorpolyetherdiesters;
— gebruik van chloorfluorkoolstof-113 bĳ de vervaardiging van hoogwaardige perfluorpolyetherdiolen;
— gebruik bĳ de productie van tralometrine (insecticide),
en het gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen bĳ de bovengenoemde processen ter vervanging van chloorfluorkoolstoffen of tetrachloorkoolstof.

BĲLAGE VII
Kritische toepassingen van halonen
Gebruik van halon 1301:
— in luchtvaartuigen voor de beveiliging van bemanningscabines, motorgondels, vrachtruimten en droge ruimten (dry
bays),
— in bemande ruimten en motorkamers van militaire landvoertuigen en zeeschepen,
— voor het inert maken van bemande ruimten waarin brandbare vloeistoffen en/of gassen kunnen vrĳkomen in de
militaire, de olie-, gas- en de petrochemische sector, en op bestaande vrachtschepen,
— voor het inert maken van bestaande, bemande communicatie- en commandoposten van de militaire sector of die om
andere redenen essentieel zĳn voor landsregeringen en voor de nationale veiligheid,
— voor het inert maken van ruimten waarin gevaar voor verspreiding van radioactief materiaal bestaat,
— in de Kanaaltunnel met de bĳbehorende installaties en het rollend materieel.
Gebruik van halon 1211:
— in handblusapparaten en vaste blusapparatuur voor motoren aan boord van luchtvaartuigen,
— in luchtvaartuigen voor de beveiliging van bemanningscabines, motorgondels, vrachtruimten en droge ruimten (dry
bays),
— in blusapparaten die essentieel zĳn voor de persoonlĳke veiligheid bĳ het eerste bluswerk door brandweerlieden,
— in blusapparaten van de militaire sector en van de politie voor gebruik op personen.
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VERORDENING (EG) Nr. 2038/2000 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 28 september 2000
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 2037/2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen ten
aanzien van dosisinhalatoren en medische geneesmiddelenpompen
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 175, lid 1,

(2)

Verordening (EG) nr. 2037/2000 dient derhalve te
worden gewĳzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (1),
Na raadpleging van het Comité van de Regio's,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De uitvoer naar ontwikkelingslanden van dosisinhalatoren die chloorfluorkoolstoffen bevatten en de uitvoer
van medische geneesmiddelenpompen die chloorfluorkoolstoffen bevatten zĳn volgens Verordening (EG) nr.
2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van
29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende
stoffen (3) niet toegestaan. De uitvoer van deze medische
producten, waarvan het gebruik op de markt van de
Gemeenschap toegestaan is, hoeft echter niet te worden
beperkt.

Artikel 1
Aan artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2037/2000
wordt het volgende punt toegevoegd:
„f) Chlorfluorkoolstoffen bevattende dosisinhalatoren en
chloorfluorkoolstoffen bevattende afgiftemechanismen
voor hermetisch gesloten apparatuur die in het
menselĳk lichaam wordt geïmplanteerd voor de afgifte
van een vaste dosis geneesmiddelen waarvoor krachtens
artikel 4, lid 1, volgens de procedure van artikel 18, lid
2, een tĳdelĳke vrĳstelling kan worden verleend.”.
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, 28 september 2000.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitster

De voorzitter

N. FONTAINE

P. MOSCOVICI

(1) Advies uitgebracht op 20 september 2000 (nog niet verschenen in
het Publicatieblad).
(2) Advies van het Europees Parlement van 7 september 2000 (nog niet
verschenen in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 28
september 2000.
3
( ) Zie bladzĳde 1 van dit Publicatieblad.
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VERORDENING (EG) Nr. 2039/2000 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 28 september 2000
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 2037/2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen ten
aanzien van het referentiejaar voor de toewĳzing van chloorfluorkoolwaterstoffen
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 175, lid 1,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (1),

willekeur kunnen worden aangemerkt en zou tevens een
inbreuk op het discriminatieverbod en op het beginsel
van het gewettigd vertrouwen kunnen vormen.
(2)

Verordening (EG) nr. 2037/2000 dient derhalve te
worden gewĳzigd,

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2),

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees
Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de
ozonlaag afbrekende stoffen (3) in 1996 als het referentiejaar genomen voor de toewĳzing van quota van
chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's). Sinds 1996 is de
markt wat het aantal importeurs betreft zodanig veranderd dat handhaving van 1996 ertoe zou leiden dat een
groot aantal importeurs hun invoerquotum verliezen. In
de regel dienen quota te worden gebaseerd op de meest
recente beschikbare representatieve cĳfers, in dit geval
die over 1999; handhaving van 1996 zou dan ook als

Artikel 1
In artikel 4, lid 3, punt i), onder h), van Verordening (EG) nr.
2037/2000 wordt „zĳn procentuele marktaandeel in 1996”
vervangen door „het procentuele aandeel dat hem in 1999 is
toegewezen”.
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, 28 september 2000.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitster

De voorzitter

N. FONTAINE

P. MOSCOVICI

(1) Advies uitgebracht op 20 september 2000 (nog niet verschenen in
het Publicatieblad).
(2) Advies van het Europees Parlement van 21 september 2000 (nog
niet verschenen in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 28
september 2000.
3
( ) Zie bladzĳde 1 van dit Publicatieblad. Verordening gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2038/2000 (zie bladzĳde 25 van dit Publicatieblad).
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VERORDENING (EG) Nr. 2040/2000 VAN DE RAAD
van 26 september 2000
betreffende de begrotingsdiscipline
hem bepaald financieel kader. Hĳ heeft de Commissie en
de Raad verzocht naar extra besparingen te streven om
ervoor te zorgen dat de totale uitgaven, exclusief die
voor plattelandsontwikkeling en veterinaire maatregelen,
in de periode 2000-2006 als jaarlĳks gemiddelde niet
meer bedragen dan het door hem vastgestelde bedrag. In
het licht van zĳn besluiten meende de Europese Raad dat
de bedragen die moeten worden opgevoerd in rubriek 1
van de financiële vooruitzichten, niet hoger mogen zĳn
dan bepaalde jaarlĳkse niveaus, waarmee het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie hebben ingestemd
via het interinstitutioneel akkoord van 6 mei 1999.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 37, 279 en 308,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Parlement (2),
Gezien het advies van de Rekenkamer (3),
Overwegende hetgeen volgt:
De Europese Raad van Berlĳn van 24 en 25 maart 1999
heeft besloten dat de uitgaven van de Europese Unie
moeten voldoen aan de eisen van zowel begrotingsdiscipline als kosteneffectiviteit.

(1)

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
hebben op 6 mei 1999 een interinstitutioneel akkoord
gesloten over de begrotingsdiscipline en de verbetering
van de begrotingsprocedure (4). In dit interinstitutioneel
akkoord, waarvan alle bepalingen volledig van toepassing zĳn, wordt onderstreept dat de begrotingsdicipline
algemeen is, voor alle uitgaven geldt en alle bĳ de
uitvoering ervan betrokken instellingen verbindt. Het
akkoord bevat financiële vooruitzichten die beogen
gedurende een middellange periode een geordende
ontwikkeling van de uitgaven van de Europese Unie, per
hoofdcategorie, te waarborgen, zulks binnen de grenzen
van de eigen middelen.

(2)

De instellingen zĳn overeengekomen dat het landbouwrichtsnoer op het stuk van de berekening ongewĳzigd blĳft. Ter vereenvoudiging moet echter worden
uitgegaan van een recente referentiegrondslag en moet
worden gezorgd voor samenhang tussen de statistische
concepten en de concepten die zullen worden vastgesteld in het toekomstige besluit van de Raad betreffende
het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen.

(3)

De Europese Raad heeft geconcludeerd dat het
landbouwrichtsnoer voortaan betrekking heeft op de
uitgaven van het hervormde gemeenschappelĳk landbouwbeleid, de nieuwe maatregelen voor plattelandsontwikkeling, de veterinaire en fytosanitaire maatregelen, de
aan het pretoetredingsinstrument voor de landbouw
gerelateerde uitgaven en de in het kader van de toetreding beschikbare bedragen.

(4)

(5)

De mechanismen voor waardevermindering van de
tĳdens het begrotingsjaar gevormde voorraden, moeten
worden behouden.

(6)

De Europese Raad van Berlĳn van 24 en 25 maart 1999
was, rekening houdend met het werkelĳke uitgavenniveau en met het oog op stabilisatie in reële termen van
de landbouwuitgaven in de periode 2000-2006, van
mening dat de hervorming van het gemeenschappelĳk
landbouwbeleid kan worden uitgevoerd binnen een door

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

PB
PB
PB
PB

C
C
C
C

21 E van 25.1.2000, blz. 37.
189 van 7.7.2000, blz. 80.
334 van 23.11.1999, blz. 1.
172 van 18.6.1999, blz. 1.

(7)

De maxima in de subrubriek „Uitgaven van het gemeenschappelĳk landbouwbeleid” en van de subrubriek „Plattelandsontwikkeling en begeleidende maatregelen”
worden vastgesteld in het kader van de financiële vooruitzichten, die een integrerend deel uitmaken van het
interinstitutioneel akkoord van 6 mei 1999. Deze
maxima kunnen slechts worden herzien bĳ gemeenschappelĳk besluit van de twee geledingen van de begrotingsautoriteit, op voorstel van de Commissie, en overeenkomstig de bepalingen die hiertoe in het interinstitutioneel akkoord zĳn opgenomen.

(8)

Derhalve dient de Commissie, wanneer de Raad de landbouwwetgeving wĳzigt en telkens als zĳ dat nuttig acht,
de Raad erop te wĳzen dat er, in voorkomend geval, een
ernstig risico bestaat dat de uitgaven die volgens haar uit
de toepassing van de landbouwwetgeving voortvloeien,
het maximumbedrag van subrubriek 1a van de financiële
vooruitzichten zullen overschrĳden.

(9)

Onverminderd punt 19 van het interinstitutioneel
akkoord van 6 mei 1999, aangezien een dergelĳke overschrĳding niet in aanmerking kan worden genomen in
een eventueel voorstel tot herziening van het maximumbedrag van subrubriek 1a van de financiële vooruitzichten, moet de Raad in staat zĳn de landbouwwetgeving tĳdig aan te passen, zodat dat maximumbedrag
wordt gerespecteerd.

(10)

De begrotingsdiscipline vereist dat alle voorgestelde en,
in voorkomend geval, goedgekeurde wetgevingsmaatregelen, alsmede, op elk moment van de begrotingsprocedure en van de uitvoering van de begroting, de
gevraagde, toegestane of uitgevoerde kredieten, stroken
met de bedragen die in de financiële vooruitzichten zĳn
vastgesteld voor enerzĳds de uitgaven van het gemeenschappelĳk landbouwbeleid, met uitzondering van de
plattelandsontwikkeling, welke verplichte uitgaven zĳn,
en anderzĳds de uitgaven voor plattelandsontwikkeling
en de begeleidende maatregelen.

(11)

Teneinde de inachtneming van de in rubriek 1 van de
financiële vooruitzichten vastgestelde maximumbedragen te garanderen, kunnen er in voorkomend geval
op korte termĳn besparingsmaatregelen nodig zĳn. Om
te waarborgen dat het vertrouwensbeginsel geëerbiedigd
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wordt, moeten de belanghebbenden hiervan op de
hoogte gebracht worden, zodat zĳ hun legitieme
verwachtingen kunnen bĳstellen. Dergelĳke maatregelen
moeten voldoende van tevoren genomen worden en
kunnen pas van kracht worden vanaf het begin van het
volgende verkoopseizoen in elk van de betrokken sector.
(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Gelet op de noodzaak om aan de legitieme verwachtingen van de belanghebbenden te voldoen, moeten de
maatregelen die in voorkomend geval noodzakelĳk
blĳken, voldoende tĳdig genomen worden, en moet de
begrotingssituatie op middellange termĳn hiertoe jaarlĳks onderzocht worden, zulks in het licht van voortdurend verbeterde vooruitzichten.
Indien uit dit onderzoek blĳkt dat er een ernstig risico
bestaat dat de in rubriek 1 van de financiële vooruitzichten vastgestelde bedragen overschreden worden,
neemt de Commissie in het kader van haar beheersbevoegdheden de nodige maatregelen om de situatie te
herstellen. Indien deze maatregelen niet toereikend
blĳken, stelt de Commissie andere maatregelen voor aan
de Raad, die, aangezien het verkoopseizoen voor
verschillende marktordeningen op 1 juli aanvangt, voor
deze datum een besluit moet nemen. Indien de
Commissie van oordeel is dat er nadien nog een ernstig
risico blĳft bestaan en zĳ niet in staat is om in het kader
van haar beheersbevoegdheden toereikende maatregelen
te nemen, stelt zĳ zo spoedig mogelĳk andere maatregelen voor aan de Raad, die dan zo snel mogelĳk een
besluit moet nemen.
Tĳdens de uitvoering van de begroting past de
Commissie per hoofdstuk een systeem voor waarschuwing en maandelĳkse follow-up van de landbouwuitgaven toe, zodat zĳ, indien het maximumbedrag van
subrubriek 1a dreigt te worden overschreden, in het
kader van haar beheersbevoegdheden zo spoedig
mogelĳk passende maatregelen kan nemen en naderhand, wanneer deze maatregelen niet toereikend blĳken,
andere maatregelen kan voorstellen aan de Raad, die dan
zo snel mogelĳk een besluit moet nemen.
Voor de wisselkoers die de Commissie bĳ de opstelling
van de begrotingsdocumenten voor de Raad hanteert,
moet, rekening houdend met de noodzakelĳke termĳn
tussen de opstelling en de voorlegging daarvan aan de
Raad, de meest recente informatie in acht genomen
worden.
De bepalingen betreffende de monetaire reserve moeten
afgestemd worden op het interinstitutioneel akkoord van
6 mei 1999. De geleidelĳke uitvoering van de hervorming van het gemeenschappelĳk landbouwbeleid zal
wellicht gepaard gaan met een geringere gevoeligheid
van de uitgaven voor de schommelingen van de pariteit
euro/dollar, waardoor de monetaire reserve geleidelĳk
zal kunnen worden afgeschaft.
Voorzien moet worden in de mogelĳkheid de maandelĳkse voorschotten tĳdelĳk te verlagen of op te schorten,
indien de Commissie uit de door de lidstaten verstrekte
gegevens niet kan concluderen dat de geldende communautaire voorschriften zĳn nageleefd of indien die gegevens wĳzen op een kennelĳk onrechtmatig gebruik van
de communautaire middelen.
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(18)

De instellingen zĳn overeengekomen dat in de begroting
een reserve voor leningen en garanties op leningen aan
en in derde landen moet worden opgenomen in de vorm
van een voorziening, om het bĳ Verordening (EG,
Euratom) nr. 2728/94 (1) ingestelde Garantiefonds
betreffende operaties in derde landen te onderhouden en
om, in voorkomend geval, afroepen onder de garantie te
kunnen honoreren die het beschikbare bedrag van het
Garantiefonds overschrĳden.

(19)

De instellingen zĳn overeengekomen dat in de begroting
een reserve in de vorm van een voorziening moet
worden opgenomen om bĳ onverwachte gebeurtenissen
snel te kunnen voorzien in de concrete behoeften aan
spoedhulp in derde landen, bĳ voorrang voor acties van
humanitaire aard.

(20)

De instellingen zĳn overeengekomen de monetaire
reserve, de reserve voor garanties op leningen en de
reserve voor spoedhulp op dezelfde wĳze te laten functioneren wat de voorwaarden voor opvraging en gebruik
van de middelen betreft, zulks volgens een procedure die
door de instellingen is vastgelegd in het interinstitutioneel akkoord van 6 mei 1999.

(21)

Duidelĳkheidshalve moet Beschikking 94/729/EG van de
Raad van 31 oktober 1994 betreffende de begrotingsdiscipline (2) worden ingetrokken en vervangen door deze
verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De begrotingsdiscipline is van toepassing op alle uitgaven. Zĳ
wordt, al naargelang het geval, ten uitvoer gelegd door het
Financieel Reglement, deze verordening en het interinstitutioneel akkoord van 6 mei 1999.
I. Uitgaven van het EOGFL, afdeling Garantie
Artikel 2
Het landbouwrichtsnoer, dat voor elk begrotingsjaar het in
artikel 4, lid 1, vastgestelde maximum vormt van de landbouwuitgaven, moet elk jaar in acht worden genomen. Voor
elk begrotingsjaar dient de Commissie het landbouwrichtsnoer
gelĳktĳdig met het voorontwerp van begroting in.
Artikel 3
1.
De referentiegrondslag waarop het landbouwrichtsnoer
wordt berekend, bedraagt 36 394 miljoen EUR voor 1995,
zĳnde het totale bedrag dat voor dat jaar overeenkomt met de
berekening aan de hand van de vroegere grondslag 1988.
2.
Voor een bepaald jaar is het landbouwrichtsnoer gelĳk
aan de in lid 1 vastgestelde referentiegrondslag, verhoogd met:
a) de grondslag vermenigvuldigd met het product van:
— 74 % van de groei van het BNP tussen 1995 (basisjaar)
en het betrokken jaar, en
— de door de Commissie voor dezelfde periode geraamde
deflator van het BNP,
(1) PB L 293 van 12.11.1994, blz. 1. Verordening gewĳzigd bĳ Verordening (EG, Euratom) nr. 1149/1999 (PB L 139 van 2.6.1999,
blz. 1).
2
( ) PB L 293 van 12.11.1994, blz. 14.
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b) de ramingen voor het betrokken begrotingsjaar van de
uitgaven voor de afzet van ACS-suiker, de restituties voor
voedselhulp, de door de producenten verrichte betalingen
uit hoofde van bĳdragen in het kader van de gemeenschappelĳke marktordening voor suiker en andere ontvangsten
die in de toekomst uit de landbouwsector kunnen voortkomen.

4.
Teneinde de inachtneming van de voor subrubriek 1a
vastgestelde bedragen te garanderen kan de Raad, volgens de
procedure van artikel 37 van het Verdrag, tĳdig besluiten tot
aanpassing van het niveau van de steunmaatregelen die vanaf
het begin van het volgende seizoen in elke betrokken sector
van toepassing zullen zĳn.

3.
De statistische basis voor het BNP is vastgesteld in
Richtlĳn 89/130/EEG, Euratom van de Raad van 13 februari
1989 betreffende de harmonisatie van de opstelling van het
bruto nationaal product tegen marktprĳzen (1).

Artikel 6

4.
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder
het BNP verstaan het BNP voor het betrokken jaar tegen marktprĳzen, zoals vastgesteld door de Commissie ter uitvoering van
SEC 95, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2223/96 van de
Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van
nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (2).
Artikel 4
1.

Onder het landbouwrichtsnoer valt de som van:

— de bedragen die moeten worden opgenomen in de titels 1
tot en met 4 van afdeling III, onderafdeling B1, van de
begroting volgens de voor de begroting 2000 goedgekeurde
nomenclatuur;
— de bedragen waarin is voorzien voor het pretoetredingsinstrument voor de landbouw in rubriek 7 van de financiële
vooruitzichten;
— de bedragen die in de financiële vooruitzichten zĳn aangegeven als beschikbaar voor de landbouw in het kader van
de toetreding.
2.
Elk jaar bevatten de titels 1 en 2 van onderafdeling B1
van de begroting de kredieten die nodig zĳn voor de financiering van de totale kosten van de waardevermindering van de
tĳdens het begrotingsjaar gevormde voorraden.
Artikel 5
1.
In de wetgevingsvoorstellen van de Commissie en in de
besluiten die de Raad of de Commissie in het kader van het
gemeenschappelĳk landbouwbeleid nemen, worden de
bedragen in acht genomen die in de financiële vooruitzichten
zĳn vastgesteld voor, enerzĳds, de subrubriek „Uitgaven van
het gemeenschappelĳk landbouwbeleid” (subrubriek 1a) en,
anderzĳds, de subrubriek „Plattelandsontwikkeling en begeleidende maatregelen” (subrubriek 1b).
2.
Op elk moment van de begrotingsprocedure en de
uitvoering van de begroting moeten de kredieten voor de
uitgaven van het gemeenschappelĳk landbouwbeleid stroken
met het bedrag dat is vastgesteld voor subrubriek 1a, en de
kredieten voor de uitgaven voor plattelandsontwikkeling en de
begeleidende maatregelen met het bedrag dat is vastgesteld
voor subrubriek 1b.
3.
Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
oefenen hun respectieve bevoegdheden zo uit dat deze jaarlĳkse maxima voor de uitgaven zowel tĳdens elke overeenkomstige begrotingsprocedure als tĳdens de uitvoering van de
begroting van het betrokken begrotingsjaar in acht worden
genomen.
(1) PB L 49 van 21.2.1989, blz. 26.
(2) PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1.

1.
Bĳ de opstelling van het voorontwerp van begroting voor
elk begrotingsjaar onderzoekt de Commissie de begrotingssituatie op middellange termĳn. Zĳ legt het Europees Parlement
en de Raad, tegelĳk met het voorontwerp van begroting voor
begrotingsjaar N, haar ramingen per product voor de begrotingsjaren N – 1, N en N + 1 voor. Tegelĳkertĳd legt zĳ een
analyse voor van de verschillen die zĳn geconstateerd tussen de
oorspronkelĳke ramingen en de werkelĳke uitgaven in de
begrotingsjaren N – 2 en N – 3, evenals de maatregelen die zĳn
genomen om de kwaliteit van de ramingen te verbeteren.
2.
Als bĳ de opstelling van het voorontwerp van begroting
voor begrotingsjaar N blĳkt dat de bedragen van de financiële
vooruitzichten voor de subrubrieken 1a en 1b in begrotingsjaar
N overschreden dreigen te worden, neemt de Commissie in het
kader van haar beheersbevoegdheden de nodige maatregelen
om de situatie te herstellen.
3.
Als zĳ niet in staat is toereikende maatregelen te nemen,
stelt de Commissie andere maatregelen aan de Raad voor,
eventueel in het kader van de vaststelling van het niveau van de
steunmaatregelen, om de naleving van de in artikel 5, lid 2,
bedoelde bedragen te verzekeren. De Raad neemt vóór 1 juli
van begrotingsjaar N – 1 een besluit over de vereiste maatregelen volgens de procedure en onder de voorwaarden van
artikel 5, lid 4. Het Europees Parlement brengt tĳdig advies uit
zodat de Raad er binnen de aangegeven termĳn kennis van kan
nemen en een besluit kan nemen.
4.
Indien de Commissie nadien tot de bevinding komt dat er
een risico blĳft bestaan dat de bedragen van de financiële
vooruitzichten voor subrubriek 1a of 1b voor de begrotingsjaren N of N + 1 overschreden worden en dat zĳ niet in staat is
binnen haar beheersbevoegdheden toereikende maatregelen te
nemen, stelt zĳ aan de Raad andere maatregelen voor om de in
artikel 5, lid 2, bedoelde bedragen in acht te kunnen nemen. De
Raad neemt binnen een termĳn van twee maanden na
ontvangst van het Commissievoorstel een besluit over de voor
begrotingsjaar N vereiste maatregelen, volgens de procedure en
onder de voorwaarden van artikel 5, lid 4. Het Europees Parlement brengt tĳdig advies uit zodat de Raad er binnen de
aangegeven termĳn kennis van kan nemen en een besluit kan
nemen.
Artikel 7
1.
Om te garanderen dat de maximumbedragen van de
subrubrieken 1a en 1b van de financiële vooruitzichten niet
worden overschreden, voert de Commissie voor elk begrotingshoofdstuk een alarmsysteem in waarmee op maandelĳkse
grondslag de in de titels 1 tot en met 4 van onderafdeling B1
van de begroting bedoelde uitgaven worden gevolgd.
2.
Voor het begin van elk begrotingsjaar stelt de Commissie
daartoe een maandelĳks uitgavenprofiel per begrotingshoofdstuk vast, indien nodig aan de hand van de gemiddelde
uitgaven per maand in de voorafgaande drie jaren.
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3.
Voor het volgen van de uitgaven van titel 4 van onderafdeling B1 verricht de Commissie bovendien een controle om te
waken over de naleving van het in artikel 5, lid 2, bedoelde
bedrag als vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1750/1999 van
de Commissie van 23 juli 1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad
inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) (1).

— anderzĳds, vooruitziend voor de rest van het begrotingsjaar,
het gemiddelde van de wisselkoersen die daadwerkelĳk
geconstateerd zĳn in het meest recente kwartaal dat ten
minste 20 dagen voor de aanneming van het begrotingsdocument door de Commissie is geëindigd.

4.
De staat van de door de lidstaten overeenkomstig artikel
3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 296/96 van de
Commissie (2) maandelĳks medegedeelde uitgaven wordt door
de Commissie ter informatie toegezonden aan het Europees
Parlement en de Raad.

1.
In een reserve van de algemene begroting van de Europese Unie, de zogenaamde „monetaire reserve”, wordt een
bedrag van 500 miljoen EUR opgenomen als voorziening om
het hoofd te bieden aan de in artikel 10 bedoelde ontwikkelingen ten gevolge van schommelingen van de wisselkoers
tussen de euro en de dollar ten opzichte van de in de begroting
gebruikte pariteit.

De Commissie legt maandelĳks, in de regel binnen 30 dagen na
ontvangst van de informatie, aan het Europees Parlement en de
Raad een verslag voor waarin zĳ de ontwikkeling van de
uitgaven ten opzichte van de profielen onderzoekt, en een
beoordeling van de te verwachten uitvoering voor het begrotingsjaar geeft.
5.
Indien de Commissie op grond van het onderzoek kan
concluderen dat het voor begrotingsjaar N vastgestelde maximumbedrag van subrubriek 1a overschreden dreigt te worden,
neemt zĳ in het kader van haar beheersbevoegdheden de
nodige maatregelen om de situatie te herstellen. Indien deze
maatregelen ontoereikend blĳken, stelt de Commissie andere
maatregelen aan de Raad voor om de inachtneming van de in
artikel 5, lid 2, bedoelde bedragen te verzekeren. De Raad
neemt binnen een termĳn van twee maanden na ontvangst van
het Commissievoorstel een besluit over de vereiste maatregelen
volgens de procedure en onder de voorwaarden van artikel 5,
lid 4. Het Europees Parlement brengt tĳdig advies uit zodat de
Raad er binnen de aangegeven termĳn kennis van kan nemen
en een besluit kan nemen.
Artikel 8
1.
Wanneer de Commissie het voorontwerp van begroting
aanneemt, dan wel een nota van wĳzigingen bĳ het voorontwerp van begroting die betrekking heeft op de landbouwuitgaven, hanteert zĳ bĳ de opstelling van de begrotingsramingen
voor de uitgaven van de titels 1 tot en met 3 van rubriek B1
het gemiddelde van de wisselkoersen tussen de euro en de
dollar die op de markt geconstateerd zĳn in het meest recente
kwartaal dat ten minste 20 dagen voor de aanneming van het
begrotingsdocument door de Commissie is geëindigd.
2.
Wanneer de Commissie een voorontwerp van gewĳzigde
en aanvullende begroting aanneemt, dan wel een nota van
wĳzigingen hierbĳ, hanteert zĳ, voorzover deze documenten
betrekking hebben op de kredieten van de titels 1 tot en met 3
van subrubriek B1 van de begroting:
— enerzĳds de wisselkoers tussen de euro en de dollar die
daadwerkelĳk op de markt geconstateerd is, gerekend vanaf
1 augustus van het voorafgaande begrotingsjaar tot aan het
einde van het meest recente kwartaal dat ten minste 20
dagen voor de aanneming van het begrotingsdocument
door de Commissie, en uiterlĳk op 31 juli van het lopende
begrotingsjaar is verstreken;
( ) PB L 214 van 13.8.1999, blz. 31.
(2) Verordening (EG) nr. 296/96 van de Commissie van 16 februari
1996 betreffende de door de lidstaten te verstrekken gegevens en de
maandelĳkse boeking van de uit de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) gefinancierde uitgaven, alsmede tot intrekking van Verordening (EEG)
nr. 2776/88 (PB L 39 van 17.2.1996, blz. 5).
1

Artikel 9

2.
Voor het begrotingsjaar 2002 wordt de monetaire reserve
teruggebracht tot 250 miljoen EUR. Met ingang van het begrotingsjaar 2003 wordt de monetaire reserve afgeschaft.
3.
Deze kredieten zĳn niet gedekt door het landbouwrichtsnoer en vallen niet onder subrubriek 1a van de financiële
vooruitzichten.
Artikel 10
De Commissie brengt elk jaar uiterlĳk eind oktober bĳ de
begrotingsautoriteit verslag uit over de gevolgen van de schommelingen van de gemiddelde pariteit euro/dollar voor de
uitgaven van de titels 1 tot en met 3 van onderafdeling B1 van
de begroting.
Artikel 11
1.
De besparingen of de extra kosten die het gevolg zĳn van
de schommelingen van de euro/dollarpariteit worden op
symmetrische wĳze behandeld. In het geval van een stĳging
van de dollar ten opzichte van de in de begroting gebruikte
pariteit worden de besparingen in de afdeling Garantie naar de
monetaire reserve overgeschreven tot een bedrag van 500
miljoen EUR in 2000 en 2001 en 250 miljoen EUR in 2002.
Bĳ extra begrotingskosten als gevolg van een daling van de
dollar ten opzichte van de euro worden uit de monetaire
reserve kredieten overgeschreven naar de begrotingsonderdelen
van de afdeling Garantie van het EOGFL die door de daling van
de dollar werden getroffen. Deze overschrĳvingen worden
eventueel tegelĳk met het in artikel 10 bedoelde verslag voorgesteld.
2.
Er wordt een franchise van 200 miljoen EUR ingesteld.
Indien de besparingen of de extra kosten die uit de in lid 1
bedoelde schommelingen voortkomen, onder dit bedrag
blĳven, vindt geen overschrĳving naar of uit de monetaire
reserve plaats. Besparingen of extra kosten boven deze franchise worden gestort in of onttrokken aan de monetaire
reserve. In 2002 wordt de franchise teruggebracht tot 100
miljoen EUR.
Artikel 12
1.
Overschrĳvingen uit de reserve vinden slechts plaats
voorzover de extra kosten niet kunnen worden gefinancierd
met de kredieten van het betrokken begrotingsjaar voor de in
subrubriek 1a van de financiële vooruitzichten bedoelde
uitgaven.
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2.
De nodige eigen middelen worden overeenkomstig
Besluit 94/728/EG, Euratom van de Raad van 31 oktober 1994
betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese
Gemeenschappen (1) en de met toepassing daarvan vastgestelde
bepalingen opgevraagd om de betrokken uitgaven te financieren.
3.
Besparingen in de afdeling Garantie van het EOGFL die
overeenkomstig artikel 11, lid 1, naar de monetaire reserve zĳn
overgeschreven en die bĳ de afsluiting van het begrotingsjaar
nog in de monetaire reserve zĳn overgebleven, komen te
vervallen en worden door middel van een nota van wĳzigingen
bĳ het voorontwerp van begroting voor het volgende jaar als
ontvangsten in de begroting van het volgende begrotingsjaar
opgenomen.
Artikel 13
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a) te voldoen aan de behoeften van het bĳ Verordening (EG,
Euratom) nr. 2728/94 ingestelde Garantiefonds betreffende
operaties in derde landen;
b) in voorkomend geval, garanties te honoreren die het
beschikbare bedrag van het Garantiefonds overschrĳden, om
aanrekening op de begroting mogelĳk te maken.
2.
Het bedrag van deze reserve staat vermeld in de financiële
vooruitzichten bĳ het interinstitutioneel akkoord van 6 mei
1999. De wĳze van gebruik van deze reserve is vastgesteld in
dat interinstitutioneel akkoord.
2. R e s e r v e v o o r s p o e d h u l p
Artikel 16

Artikel 14

1.
Elk jaar wordt in de algemene begroting van de Europese
Unie een reserve voor spoedhulp aan derde landen als voorziening opgenomen. Doel van deze reserve is bĳ onverwachte
gebeurtenissen snel te kunnen voorzien in de concrete
behoeften aan spoedhulp in derde landen, bĳ voorrang voor
acties van humanitaire aard.

1.
De betaling van de maandelĳkse voorschotten van het
EOGFL, afdeling Garantie, door de Commissie geschiedt op
basis van de door de lidstaten voor elk uitgavenhoofdstuk
verstrekte gegevens.

2.
Het bedrag van deze reserve staat vermeld in de financiële
vooruitzichten bĳ het interinstitutioneel akkoord van 6 mei
1999. De wĳze van gebruik van deze reserve is vastgesteld in
dat interinstitutioneel akkoord.

De artikelen 9 tot en met 12 zĳn slechts van toepassing tot en
met het begrotingsjaar 2002.

2.
Indien de Commissie uit de uitgavendeclaraties of de
mededelingen van een lidstaat niet kan concluderen dat de voor
de middelen aangegane verplichtingen in overeenstemming zĳn
met de geldende communautaire voorschriften, verzoekt zĳ de
betrokken lidstaat aanvullende gegevens te verstrekken binnen
een termĳn die zĳ vaststelt afhankelĳk van de ernst van het
probleem en die als regel ten minste 30 dagen bedraagt.
3.
In geval van een antwoord dat niet bevredigend wordt
geacht of als zĳ tot de conclusie komt dat de voorschriften
duidelĳk niet zĳn nageleefd en dat communautaire middelen
kennelĳk onrechtmatig zĳn gebruikt, kan de Commissie de
maandelĳkse voorschotten aan de lidstaten tĳdelĳk verlagen of
opschorten.
4.
Deze verlagingen of opschortingen doen geen afbreuk
aan de besluiten die in het kader van de goedkeuring van de
rekeningen zullen worden genomen.
5.
Voordat zĳ haar besluit neemt, stelt de Commissie de
betrokken lidstaat daarvan in kennis. De lidstaat maakt zĳn
standpunt binnen een termĳn van twee weken bekend. In het
naar behoren gemotiveerde besluit van de Commissie dat na
raadpleging van het Comité van het EOGFL wordt genomen,
wordt het evenredigheidsbeginsel in acht genomen.
II. Reserves in verband met externe acties
1. R e s e r v e v o o r l e n i n g e n e n g a r a n t i e s o p l e n i n g e n
Artikel 15
1.
Elk jaar wordt een reserve als voorziening opgenomen in
de algemene begroting van de Europese Unie. Deze reserve is
ertoe bestemd:
(1) PB L 293 van 12.11.1994, blz. 9.

3. G e m e e n s c h a p p e l ĳ k e b e p a l i n g e n
Artikel 17
De reserves worden gebruikt voor overschrĳvingen naar de
betrokken begrotingsplaatsen overeenkomstig het bepaalde in
het Financieel Reglement.
Artikel 18
De voor de financiering van de reserves nodige eigen middelen
worden alleen bĳ de lidstaten afgeroepen wanneer de reserves
overeenkomstig artikel 17 worden gebruikt. De nodige eigen
middelen worden ter beschikking van de Commissie gesteld
onder de voorwaarden die zĳn vastgesteld in Verordening (EG,
Euratom) nr. 1150/2000 van de Raad van 22 mei 2000
houdende toepassing van Besluit 94/728/EG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Gemeenschappen (2).
III. Slotbepalingen
Artikel 19
Beschikking 94/729/EG wordt ingetrokken.
Artikel 20
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zĳ is van toepassing met ingang van 1 oktober 2000.
(2) PB L 130 van 31.5.2000, blz. 1.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 26 september 2000.
Voor de Raad
De voorzitter
C. TASCA
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VERORDENING (EG) Nr. 2041/2000 VAN DE RAAD
van 26 september 2000
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 5/96 tot instelling van definitieve antidumpingrechten op de
invoer van microgolfovens van oorsprong uit de Volksrepubliek China, de Republiek Korea,
Maleisië en Thailand
De onderneming voerde tevens aan dat de lagere kosten
het gevolg waren van structurele wĳzigingen van duurzame aard en dat het niet waarschĳnlĳk was dat
dumping zich in de toekomst zou herhalen.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22
december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen
invoer met dumping uit landen die geen lid zĳn van de Europese Gemeenschap (1), inzonderheid op artikel 11, lid 3,
Gezien het voorstel dat door de Commissie werd ingediend na
overleg met het Raadgevend Comité,

3. Onderzoek
(5)

Na overleg met het Raadgevend Comité werd vastgesteld
dat het bewĳsmateriaal voldoende was zodat de
Commissie een gedeeltelĳk tussentĳds nieuw onderzoek
inleidde (6) (hierna te noemen „het nieuw onderzoek”),
overeenkomstig artikel 11, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 384/96 (hierna te noemen „de basisverordening”).

(6)

Dit bericht stelde andere exporterende producenten in
Korea eveneens in staat om een verzoek in te dienen om
een nieuw onderzoek naar hun antidumpingrechten mits
zĳ binnen de hierin vermelde termĳn voldoende bewĳsmateriaal konden verschaffen waaruit bleek dat voortzetting van het recht dat op hen van toepassing was niet
langer noodzakelĳk was om dumping teniet te doen.

(7)

Slechts één Koreaanse exporterende producent, Daewoo
Electronics Co. Ltd, diende een dergelĳk verzoek binnen
de termĳn in, vergezeld van het vereiste prima facie
bewĳsmateriaal. Deze onderneming werd dan ook tot
het nieuw onderzoek toegelaten.

(8)

De Commissie bracht de representatieve organisatie van
producenten in de Gemeenschap eveneens officieel op
de hoogte van de inleiding van het nieuw onderzoek
alsmede de vertegenwoordigers van het exporterend
land. Alle rechtstreeks betrokken partĳen werden in de
gelegenheid gesteld hun standpunt schriftelĳk bekend te
maken en te verzoeken om te mogen worden gehoord
binnen de in het bericht van inleiding vermelde termĳn.

(9)

Teneinde de informatie te verkrĳgen die noodzakelĳk is
voor dit onderzoek en om te kunnen vaststellen of het
waarschĳnlĳk is dat dumping wordt voortgezet of
herhaald, zond de Commissie vragenlĳsten naar de twee
betrokken Koreaanse exporterende producenten en, in
voorkomend geval, naar hun dochterondernemingen in
de Gemeenschap.

(10)

Om de antwoorden op de vragenlĳsten te controleren
werden ten kantore van de volgende ondernemingen
bezoeken afgelegd:

Overwegende hetgeen volgt:
A. PROCEDURE

1. Voorgaande procedure
(1)

(2)

Na een onderzoek dat in december 1993 werd ingeleid
(hierna te noemen „het oorspronkelĳk onderzoek”) uit
hoofde van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2423/88
van de Raad (2), stelde de Raad in januari 1996 definitieve antidumpingrechten in (Verordening (EG) nr. 5/
96 (3)) op de invoer van microgolfovens („MGO's”) van
oorsprong uit onder meer de Republiek Korea. De
rechten werden toegepast op alle Koreaanse exporterende producenten en variëren van 3,3 % tot 24,4 %.
In december 1996 leidde de Commissie een onderzoek
in om na te gaan of deze rechten door de exporterende
producenten waren geabsorbeerd (4). Dit nieuw onderzoek werd echter in maart 1998 beëindigd zonder dat
de bestaande antidumpingmaatregelen werden gewĳzigd
(Besluit 98/225/EG van de Commissie (5)).
2. Verzoek om een nieuw onderzoek

(3)

(4)

In februari 1999 diende de Koreaanse exporterende
producent, LG Electronics Inc. een verzoek in om een
gedeeltelĳk tussentĳds nieuw onderzoek naar het
bestaande antidumpingrecht. Het verzoek was beperkt
tot een onderzoek om na te gaan of voortzetting van het
bestaande recht noodzakelĳk was om de dumping voor
de betrokken onderneming teniet te doen.
De onderneming voerde aan dat de omstandigheden in
dit specifieke geval aanzienlĳk waren gewĳzigd na de
instelling van de oorspronkelĳke maatregel onder meer
door verlagingen van de productiekosten hetgeen lagere
normale waarden tot gevolg had zodat het recht niet
langer noodzakelĳk was om de dumping teniet te doen.

(1) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 905/98 (PB L 128 van 30.4.1998, blz. 18).
(2) PB L 209 van 2.8.1988, blz. 1.
3
( ) PB L 2 van 4.1.1996, blz. 1.
(4) PB C 19 van 18.1.1997, blz. 3.
(5) PB L 85 van 20.3.1998, blz. 29.

Producenten in de Republiek Korea:
— LG Electronics Inc., Seoul („LGE”)
— Daewoo Electronics Co. Ltd, Seoul („DWE”)
(6) PB C 167 van 15.6.1999, blz. 5.
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verkochte hoeveelheden MGO's die door elk van de
producenten naar de Gemeenschap werden uitgevoerd
— zie artikel 2, lid 2, van de basisverordening). Vastgesteld werd dat beide exporterende producenten
aanzienlĳk meer MGO's in Korea hadden verkocht dan
in de Gemeenschap.

Importeurs in de Gemeenschap:
— Daewoo Electronics Benelux B.V., Dordrecht, Nederland
— Daewoo Electronics S.A., Parĳs, Frankrĳk
— Daewoo Electronics Sales UK Ltd, Wokingham,
Verenigd Koninkrijk.
(11)

Het onderzoek om na te gaan of dumping zich had
voortgezet na vaststelling van de definitieve rechten in
het oorspronkelĳk onderzoek was gebaseerd op informatie die betrekking had op de periode van 1 april 1998
tot 31 maart 1999 (het „nieuw onderzoektĳdvak”).

29.9.2000

(18)

Vervolgens werd nagegaan of de totale binnenlandse
verkoop van elk MGO-model dat identiek of equivalent
was aan het model dat naar de Gemeenschap werd
uitgevoerd, 5 % of meer vertegenwoordigde van de
totaal uitgevoerde hoeveelheden van het model in
kwestie.

(19)

Omdat een exporterende producent voldoende modellen
op de binnenlandse markt had verkocht, equivalent aan
het model dat werd uitgevoerd, om te voldoen aan de
5 %-test, werd vervolgens nagegaan of deze verkoop had
plaatsgevonden in het kader van normale handelstransacties (zie artikel 2, lid 4, van de basisverordening). De
op de binnenlandse markt verkochte hoeveelheden die
werden verkocht boven de productiekosten per eenheid
vertegenwoordigden ten minste 80 % van de verkoop
van elk model zodat de normale waarde werd vastgesteld op basis van de gewogen gemiddelde prĳs die werd
betaald voor alle binnenlandse verkoop van het
betrokken model.

(20)

De overige exporterende producent bleek geen modellen
op de binnenlandse markt te hebben verkocht die identiek waren of equivalent aan de modellen die naar de
Gemeenschap werden uitgevoerd. Hier werd de normale
waarde voor deze onderneming dan ook vastgesteld op
basis van de binnenlandse verkoopprĳs van de overige
medewerkende producent in Korea (zie artikel 2, lid 1,
van de basisverordening). Gezien de vaak belangrĳke
verschillen in de fysieke en technische kenmerken van de
MGO's van de twee exporterende producenten en de
noodzaak de prĳzen ingrĳpend aan te passen om rekening te houden met dergelĳke verschillen, werd deze
aanpak noch als redelĳk noch als praktisch beschouwd.

(21)

De normale waarde werd in plaats daarvan berekend op
basis van de productiekosten van de tweede producent
voor elk van de uitgevoerde modellen in kwestie
vermeerderd met een redelĳk bedrag voor verkoop-,
algemene en administratieve kosten („VA & A”) en winst
(zie artikel 2, leden 3, 5, en 6, van de basisverordening).

(22)

De VA & A-kosten werden toegevoegd aan de productiekosten van de uitgevoerde modellen in kwestie en waren
gebaseerd op de kosten van de exporterende producent
met betrekking tot al zĳn verkoop van MGO's op de
Koreaanse markt die zoals hierboven vermeld als representatief kan worden beschouwd.

(23)

De winstmarge werd berekend op basis van de gewogen
gemiddelde winstmarge van de onderneming voor
MGO-modellen die tĳdens normale handelstransacties in
voldoende hoeveelheden in Korea werden verkocht.

B. PRODUCT EN SOORTGELĲK PRODUCT

1. Product
(12)

Dit nieuw onderzoek heeft betrekking op hetzelfde
product als de twee voorgaande onderzoeken, namelĳk
microgolfovens („MGO's”) die momenteel worden ingedeeld onder GN-code 8516 50 00.
2. Soortgelĳk product

(13)

Evenals in de twee voorgaande onderzoeken werd vastgesteld dat MGO's die in Korea werden geproduceerd en
op de binnenlandse markt werden verkocht voldoende
vergelĳkbare kenmerken en functies hadden als de
MGO's die naar de Gemeenschap werden uitgevoerd
zodat zĳ in de zin van artikel 1, lid 4, van de basisverordening als soortgelĳke producten konden worden
beschouwd.
C. DUMPING

1. Ter inleiding
(14)

Met dit nieuw onderzoek wordt beoogd na te gaan of
voortzetting van de antidumpingrechten tegen elke
exporterende producent al dan niet noodzakelĳk is om
een eind te maken aan dumping (zie artikel 11, lid 3,
van de basisverordening).

(15)

Onderzocht wordt of een van de bedrĳven in het
oorspronkelĳk tĳdvak nadat de antidumpingmaatregelen
waren vastgesteld dumping heeft voortgezet en of het
waarschĳnlĳk was dat dumping zou worden gehandhaafd of herhaald wanneer de antidumpingrechten
zouden worden beëindigd of gewĳzigd.

(16)

Dienovereenkomstig werd onderzocht of de twee Koreaanse exporterende producenten zich tĳdens het nieuw
onderzoektĳdvak schuldig hadden gemaakt aan
dumping.
2. Normale waarde

(17)

Om de normale waarde vast te stellen werd eerst nagegaan of de totale binnenlandse verkoop van MGO's van
elk van de betrokken exporterende producenten representatief was qua hoeveelheden (dat wil zeggen of zĳ
5 % of meer vertegenwoordigden van de totaal

29.9.2000

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

3. Exportprĳs
(24)

(25)

(26)

Wanneer de uitvoer rechtstreeks aan onafhankelĳke
importeurs in de Gemeenschap plaatsvond werden de
exportprĳzen vastgesteld op basis van de door deze
niet-verbonden importeurs betaalde of te betalen prĳzen
(zie artikel 2, lid 8, van de basisverordening).
Wanneer export geschiedde aan importeurs in de
Gemeenschap die verbonden waren met de exporterende
producent in Korea werden de prĳzen als niet-betrouwbaar beschouwd (zie artikel 2, lid 9, van de basisverordening). De exportprĳzen werden in plaats daarvan berekend op basis van de prĳzen waartegen het product
door de verbonden importeur werd wederverkocht aan
een onafhankelĳke afnemer, met aanpassingen van alle
kosten tussen de invoer en de wederverkoop (met inbegrip van douanerechten en antidumpingrechten) alsmede
een redelĳke winstmarge.
Omdat geen nieuwe informatie was ingediend waaruit
bleek dat de winstgevendheid in deze sector was gewĳzigd werd het in gevallen waarin de exportprĳzen
werden berekend, redelĳk geacht een winstmarge te
hanteren van 5 % die tevens was gebruikt in de twee
voorgaande onderzoeken.

met betrekking tot de vraag of dumping zich opnieuw
zou voordoen indien de antidumpingrechten tegen deze
ondernemingen zouden worden beëindigd of gewĳzigd.
(31)

(28)

(32)

Met het oog op een eerlĳke vergelĳking, en in overeenstemming met artikel 2, lid 10, van de basisverordening
werden aanpassingen uitgevoerd voor elk van de exporterende producenten om rekening te houden met
verschillen ten aanzien van de fysieke kenmerken,
invoerkosten, kortingen, rabatten, handelsniveau,
vervoer en andere verwante kosten, verpakking, krediet
en de kosten van dienstverlening na verkoop, commissie
en kosten in verband met valutaomwisseling die de
prĳzen en de prĳsvergelĳkbaarheid bleken te beïnvloeden.

a) Hoeveelheden
(33)

Het onderzoek wees tevens uit dat LGE en DWE tussen
1997 en het nieuw onderzoektĳdvak minder hoeveelheden verkochten in Korea kennelĳk als gevolg van een
te groot aanbod en een te lage vraag op die markt.

(34)

Nadat de voorlopige en definitieve antidumpingrechten
waren ingesteld verlaagde LGE zĳn uitvoer naar de
Gemeenschap. De onderneming moest derhalve alternatieve markten vinden voor zĳn in Korea vervaardigde
MGO's en slaagde hierin aangezien de uitgevoerde
hoeveelheden naar landen buiten de Gemeenschap
stegen tot vrĳwel hetzelfde niveau als die welke eerder
bereikt waren in Korea en de Gemeenschap.

(35)

De uitvoer van DWE naar niet-communautaire markten
daalde licht tussen 1997 en het nieuw onderzoektĳdvak.
In tegenstelling tot LGE liet zĳn uitvoer naar de Gemeenschap nadat de voorlopige en antidumpingrechten waren
ingesteld echter een stĳging zien en wel van dien aard
dat de daling van de verkochte hoeveelheden in Korea en
de exportmarkten buiten de Gemeenschap vrĳwel
volledig werd gecompenseerd.

De normale waarde af fabriek, die voor elke onderneming per model werd vastgesteld werd af fabriek vergeleken met de exportprĳzen die waren vastgesteld voor
elke onderneming per model waarbĳ de gewogen gemiddelden met elkaar worden vergeleken (zie artikel 2, lid
11, van de basisverordening).

De vergelĳking tussen de normale waarden en de exportprĳzen, uitgedrukt in een percentage van de cif, franco
grens Gemeenschap prĳs liet de volgende dumpingmarges zien:
— LG Electronics Inc.
— Daewoo Electronics Co. Ltd

0,0 %
0,0 %.

D. WAARSCHĲNLĲKHEID VAN HERHALING
DUMPING

b) Prĳzen

VAN

1. Ter inleiding
(30)

Onderzoek van de informatie, vergezeld van de informatie die tĳdens controles ter plekke was ontvangen en
gecontroleerd, wees uit dat de MGO-productiefaciliteiten
in Korea van de twee exporterende producenten de
productiecapaciteit maximaal benutten terwĳl er te
weinig ruimte was voor extra productie.
3. Verkoop

5. Dumpingmarge
(29)

Hiervoor werd gekeken naar de onbenutte productiecapaciteit in Korea alsmede naar de MGO-verkooptrend
van beide ondernemingen in Korea, de Gemeenschap en
andere exportmarkten dan de Gemeenschap. Voorts
werd een onderzoek uitgevoerd om na te gaan of dergelĳke verkoop aan niet-communautaire markten zonder
winst of met dumping plaatsvond gekoppeld aan een
analyse van mogelĳke stimulansen voor beide producenten om het product opnieuw met dumping naar de
communautaire markt uit te voeren.
2. Capaciteitsbenutting

4. Vergelĳking
(27)
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Hoewel werd vastgesteld dat geen van de exporterende
producenten die betrokken waren bĳ het nieuw onderzoek zich tĳdens het nieuw onderzoektĳdvak schuldig
hadden gemaakt aan dumping, zoals eerder vermeld,
moest tevens een redelĳke prognose worden opgesteld

(36)

Teneinde na te gaan of ondernemingen zouden worden
aangemoedigd hun uitvoer van niet-communautaire
landen te verplaatsen naar de Gemeenschap tegen
dumpingprĳzen wanneer antidumpingrechten zouden
worden opgeheven of gewĳzigd werd tevens een prĳsanalyse gemaakt van een representatieve steekproef van
MGO-modellen die in Korea waren vervaardigd en door
elke onderneming naar dergelĳke markten waren uitgevoerd.
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(37)

(38)
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Voor vrĳwel alle geselecteerde modellen werd vastgesteld
dat de gemiddelde verkoopprĳs aan onafhankelĳke afnemers in landen buiten de Gemeenschap boven de
productiekosten van het betrokken model lagen. De
winstmarge op deze MGO-modellen bleek aanzienlĳk.

schĳnlĳk zou worden dat dumping in de toekomst zou
worden herhaald.
(44)

Op de vraag of LGE er toe zou worden gestimuleerd de
uitvoer van in Korea vervaardigde MGO's naar andere
derde landen op de Gemeenschap te richten wanneer
antidumpingrechten zouden worden opgeheven of
gewĳzigd kan worden geantwoord dat dergelĳke uitvoer
naar deze landen met winst geschiedde en zonder
dumping. Hoewel de mogelĳkheid bestaat dat de onderneming de uitvoer van dergelĳke MGO's naar de
Gemeenschap zou kunnen verleggen waar ze tegen
dumpingprĳzen zouden kunnen worden verkocht, zou
LGE haar prĳzen aanzienlĳk moeten verlagen en
derhalve ook haar winst hetgeen economisch nauwelĳks
gerechtvaardigd lĳkt.

(45)

Bĳ het beoordelen van de vraag of het waarschĳnlĳk is
dat de onderneming opnieuw producten op de communautaire markt tegen dumpingprĳzen zal verkopen,
moet tevens rekening worden gehouden met het feit dat
LGE een belangrĳke producent van MGO's is in de
Gemeenschap. Omdat de productie in de Gemeenschap
momenteel tussen 10 en 20 % van alle MGO's in de
Gemeenschap met EU-oorsprong vertegenwoordigt, ligt
het niet voor de hand dat LGE in de toekomst de huidige
prĳzen zal destabiliseren of op andere wĳze schade zal
berokkenen aan de communautaire markt waar het nu
een belangrĳke rol speelt, door tegen lage prĳzen uit
Korea uit te voeren.

(46)

Gezien het bovenstaande wordt het niet waarschĳnlĳk
geacht dat de toekomstige uitvoer van de onderneming
naar de Gemeenschap tegen dumpingprĳzen zal
geschieden.

Gebruikmakend van de hierboven uiteengezette algemene methode om na te gaan of uitvoer naar de
Gemeenschap al dan niet tĳdens het nieuw onderzoektĳdvak met dumping had plaatsgevonden, werd tevens
een onderzoek uitgevoerd om te bepalen of de verkoop
naar niet-communautaire bestemmingen met dumping
plaatsvond. De resultaten van deze analyse lieten zien
dat geen van de betrokken ondernemingen zich op deze
andere markten had schuldig gemaakt aan dumping.

4. Conclusie inzake
nieuwe dumping

de

waarschĳnlĳkheid

van

a) LG Electronics Inc.
(39)

Bĳ zĳn verzoek om een nieuw onderzoek heeft LGE niet
verhuld dat zĳ meer MGO's zal gaan uitvoeren naar de
Gemeenschap wanneer het huidig antidumpingrecht zou
worden verlaagd. Onderzocht moet derhalve worden of
een dergelĳke stĳging van de uitvoer zal worden voortgezet zonder dumping.

(40)

Bĳ een dergelĳke beoordeling moet rekening worden
gehouden met de vraag of de onderneming gebruik zal
maken van haar beperkte reserveproductiecapaciteit in
Korea om de producten te kunnen leveren en/of om de
productie en verkoop van MGO's die momenteel naar
niet-communautaire landen worden uitgevoerd te
verleggen.

(41)

Het onderzoek wees in dit verband uit dat de Koreaanse
fabriek van LGE zich nu concentreert op de meer
geavanceerde modellen die meer gesofisticeerd zĳn en
meer technische functies hebben dan goedkopere massaproducten (die de onderneming in het oorspronkelĳk
tĳdvak ook in Korea produceerde). In het kader van het
huidig onderzoek werd een onderzoek ingesteld naar de
dumpingberekening in het oorspronkelĳk onderzoek
waaruit bleek dat de meer geavanceerde MGO-modellen
van LGE met hoge exportprĳzen meestal niet met
dumping naar de Gemeenschap werden uitgevoerd of
tegen veel lagere dumpingmarges dan de goedkopere
modellen.

(42)

(43)

Deze trend zette zich voort tĳdens het nieuw onderzoektĳdvak waar de conclusies van het onderzoek, zoals
hierboven uiteengezet aantoonden dat de geavanceerde
MGO-modellen die door LGE werden vervaardigd op de
communautaire markt niet tegen dumpingprĳzen
werden verkocht.
Indien de onderneming haar productie in Korea zou
uitbreiden zouden verdere schaalvoordelen kunnen
worden bereikt, die zouden leiden tot lagere productiekosten per eenheid zodat het steeds minder waar-
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b) Daewoo Electronics Co. Ltd
(47)

Evenals bĳ LGE moest de Commissie bĳ DWE nagaan of
de verkochte hoeveelheden van MGO's tegen de huidige
prĳzen of zelfs hogere prĳzen zou worden voortgezet
tegen niet-dumpingprĳzen wanneer het huidige antidumpingrecht zou worden opgeheven of gewĳzigd.

(48)

Wel wees het onderzoek uit dat de onderneming haar
uitvoer naar de Gemeenschap met winst, zonder
dumping uitbreidde in een periode toen een antidumpingrecht van kracht was. Voorts handhaafde de onderneming een hoge capaciteitsbenutting in Korea en
verrichtte het winstgevende verkoop bĳ uitvoer zonder
dumping op niet EU-markten.

(49)

Ten aanzien van de vraag of DWE in de toekomst
opnieuw haar toevlucht zou nemen tot dumping
wanneer het huidige antidumpingrecht zou worden
opgeheven of gewĳzigd mag niet worden vergeten dat
deze onderneming een van de grootste producenten van
MGO's is in de Gemeenschap met een productie en
verkochte hoeveelheden in de Gemeenschap van MGO's
met EU-oorsprong van een soortgelĳke omvang als LGE.
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Rekening houdend met het kennelĳk gebrek aan economische stimulansen om de eerdere dumpingpraktĳken te
hervatten is de Commissie van oordeel dat DWE evenals
LGE in de toekomst minder geneigd zal zĳn tot
dumping vanuit de Koreaanse productiefaciliteiten en de
communautaire markt te destabiliseren of anderszins
schade toe te brengen omdat zĳ hier een belangrĳke
economische plaats inneemt.
E. SCHADE EN BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

(51)

Omdat het oorspronkelĳk verzoek om een nieuw onderzoek van LGE (en het hieropvolgend verzoek van DWE
om deel te mogen nemen aan het nieuw onderzoek) in
het huidige onderzoek was beperkt tot een onderzoek en
mogelĳke herziening van de dumpingmarge die van
toepassing is op beide ondernemingen uit hoofde van
artikel 11, lid 3, van de basisverordening, was het niet
nodig een onderzoek uit te voeren naar de schade of het
belang van de Gemeenschap.

antidumpingrechten tegen beide ondernemingen zouden
worden verlaagd tot het niveau van de dumpingmarges
die voor elk van hen waren vastgesteld in dit nieuwe
onderzoek, namelĳk 0,0 %. Beide exporterende producenten kunnen in de toekomst bovendien aan een verder
nieuw onderzoek worden onderworpen indien dit nodig
wordt geacht.
(53)

Alle betrokken partĳen werden op de hoogte gebracht
van de essentiële feiten en overwegingen op basis
waarvan de wĳziging van de bestaande rechten voor de
beide exporterende producenten zouden worden gebaseerd. Geen van beide partĳen diende opmerkingen in.

(54)

Dit nieuw onderzoek heeft geen gevolgen voor de datum
waarop Verordening (EG) nr. 5/96 zal verstrĳken (zie
artikel 11, lid 2, van de basisverordening) noch op de
rechten van de importeurs om terugbetaling van de
ingevoerde antidumpingrechten te vragen (zie artikel 11,
lid 8, van de basisverordening),

F. CONCLUSIE
(52)

Op basis van bovenstaande feiten en overwegingen en
met het oog op de beschikbare informatie wordt het
redelĳk geacht vast te stellen dat dumping door LG
Electronics Inc. of Daewoo Electronics Co. Ltd waarschĳnlĳk niet zal worden hervat wanneer de huidige

L 244/37

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De tabel in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 5/96 wordt voor de Republiek Korea vervangen door
de volgende tabel:

„Land

Republiek Korea

Producten vervaardigd door

Percentage
(%)

Aanvullende
Taric-code

— Daewoo Electronics Co. Ltd

0,0

8829

— LG Electronics Inc.

0,0

8830

24,4

8831

3,3

8832

24,4

8833”

— Korea Nishin Co. Ltd
— Samsung Electronics Co. Ltd
— Overige ondernemingen

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, 26 september 2000.
Voor de Raad
De voorzitter
C. TASCA
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VERORDENING (EG) Nr. 2042/2000 VAN DE RAAD
van 26 september 2000
tot instelling van een definitief antidumpingrecht op televisiecamerasystemen uit Japan
van bepaalde delen van televisiecamerasystemen uit
Japan (5) („het onderzoek naar delen van televisiecamerasystemen”).

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van 22 december 1995
betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met
dumping uit landen die geen lid zĳn van de Europese Gemeenschap (1), inzonderheid op artikel 9 en artikel 11, lid 2,

Voorts werd in januari 1999, op grond van artikel 5 van
de basisverordening, een antidumpingonderzoek
geopend betreffende televisiecamerasystemen uit de
Verenigde Staten van Amerika (6) („het onderzoek naar
Amerikaanse televisiecamerasystemen”). Dit onderzoek
werd op 1 februari 2000 zonder het nemen van maatregelen beëindigd, gezien de sluiting van de productiefaciliteiten van de enige producent/exporteur van televisiecamerasystemen in de VS, een onderneming die banden
had met een grote Japanse producent/exporteur van televisiecamerasystemen.

(4)

Gezien het voorstel dat de Commissie na raadpleging van het
Raadgevend Comité heeft ingediend,
Overwegende hetgeen volgt:

A. PROCEDURE

2. Onderhavig onderzoek
1. Voorafgaand onderzoek
(1)

In april 1994 heeft de Raad, naar aanleiding van een in
maart 1993 geopend antidumpingonderzoek („het
oorspronkelĳke onderzoek”), bĳ Verordening (EG) nr.
1015/94 (2) („de definitieve verordening”), een definitief
antidumpingrecht ingesteld op de invoer van televisiecamerasystemen uit Japan. Het oorspronkelĳke onderzoek
had betrekking op de periode van 1 juli 1991 tot en met
31 december 1992.

(2)

In oktober 1997 heeft de Raad, naar aanleiding van een
onderzoek („het onderzoek naar de absorptie van de
rechten”) op grond van artikel 12 van Verordening (EG)
nr. 384/96 van de Raad („de basisverordening”), bĳ
Verordening (EG) nr. 1952/97 (3) het antidumpingrecht
voor twee betrokken ondernemingen, namelĳk Sony
Corporation („Sony”) en Ikegami Tsushinki & Co Ltd. tot
108,3 % respectievelĳk 200,3 % verhoogd.

(3)

In juni 1998 heeft de Commissie, bĳ Verordening (EG)
nr. 1178/98 (4), op grond van artikel 13 van de basisverordening, een onderzoek geopend naar de mogelĳke
ontwĳking van de antidumpingmaatregelen door de
assemblage van delen en modulen van televisiecamerasystemen in de Gemeenschap („het onderzoek naar de
ontwĳking van de rechten”). Na de intrekking van de
klacht door de bedrĳfstak van de Gemeenschap werd dit
onderzoek in februari 1999 beëindigd. Op grond van
het tĳdens dit onderzoek gevonden bewĳsmateriaal heeft
de Commissie echter een procedure op grond van artikel
5 van de basisverordening ingeleid betreffende de invoer

(1) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 905/98 (PB L 128 van 30.4.1998, blz. 18).
(2) PB L 111 van 30.4.1994, blz. 106. Verordening laatstelĳk gewĳzigd
bĳ Verordening (EG) nr. 176/2000 van de Raad (PB L 22 van
27.1.2000, blz. 29).
3
( ) PB L 276 van 9.10.1997, blz. 20.
4
( ) PB L 163 van 6.6.1998, blz. 20.

2.1. Onderzoek bĳ het vervallen van de maatregelen
(5)

Na de bekendmaking van het bericht dat de antidumpingmaatregelen ten aanzien van televisiecamerasystemen uit Japan binnenkort zouden vervallen (7), werd
bĳ de Commissie, op grond van artikel 11, lid 2, van de
basisverordening, het verzoek ingediend een procedure
tot handhaving van de maatregelen in te leiden.

(6)

Dit verzoek werd op 28 januari 1999 ingediend door
Philips Digital Video Systems en Thomson Broadcast
Systems (de „EG-producenten die het verzoek hebben
ingediend” of de „bedrĳfstak van de Gemeenschap”), die
tezamen goed zĳn voor de gehele productie van televisiecamerasystemen in de Gemeenschap, overeenkomstig
artikel 4, lid 1, en artikel 5, lid 4, van de basisverordening.

(7)

Het verzoek bevat bewĳsmateriaal dat, indien de maatregelen vervallen, dit waarschĳnlĳk zal leiden tot een
voortzetting of herhaling van dumping en van schade
voor de bedrĳfstak van de Gemeenschap.

(8)

Nadat de Commissie, na raadpleging van het Raadgevend Comité, had vastgesteld dat er voldoende bewĳsmateriaal was om tot een onderzoek bĳ het vervallen
van de maatregelen over te gaan, heeft zĳ dit onderzoek,
op grond van artikel 11, lid 2, van de basisverordening,
geopend door middel van de bekendmaking van een
bericht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van 30 april 1999 (8).

(5)
(6)
(7)
(8)

PB
PB
PB
PB

C
C
C
C

38 van 12.2.1999, blz. 2.
17 van 22.1.1999, blz. 4.
334 van 31.10.1998, blz. 15.
119 van 30.4.1999, blz. 11.
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3. Onderzoek
(9)

(10)

(11)

De Commissie heeft de EG-producenten die het verzoek
hadden ingediend, de producenten/exporteurs in Japan
en de vertegenwoordigers van de overheid van het
exportland officieel van de inleiding van het nieuwe
onderzoek in kennis gesteld. De Commissie heeft al deze
partĳen, en de partĳen die binnen de in het bericht van
inleiding vermelde termĳn contact met haar hadden
opgenomen, vragenlĳsten doen toekomen. De
Commissie heeft de rechtstreeks betrokken partĳen
eveneens in de gelegenheid gesteld hun standpunt schriftelĳk uiteen te zetten en te verzoeken te worden
gehoord.
De EG-producenten die het verzoek hadden ingediend
hebben de vragenlĳst beantwoord, evenals een Japanse
producent/exporteur. Geen enkele onafhankelĳke
importeur heeft de vragenlĳst beantwoord. Vĳftien
gebruikers hebben de vragenlĳst, hoewel soms slechts
ten dele, beantwoord, en een organisatie van gebruikers
heeft gegevens verstrekt.
De Commissie heeft alle gegevens verzameld en geverifieerd die zĳ nodig had om te kunnen vaststellen dat het
waarschĳnlĳk was dat de betrokken invoer met dumping
zou worden voortgezet of herhaald en dat hierdoor weer
schade zou ontstaan, alsmede gegevens inzake het
belang van de Gemeenschap. Bĳ de volgende bedrĳven
werden controles verricht:
a) EG-producenten die het verzoek hebben ingediend:
— Philips BTS Broadcast Television Systems B.V.,
Breda („Philips”),
— Thomson Broadcast Systems, Cergy St Christophe
(„Thomson”).

—
—
—

—

Onder bovenvermelde definitie vallen niet:
— lenzen;
— videorecorders;
— camerakoppen waarvan de opname-eenheid zich in
dezelfde behuizing bevindt;
— camera's voor professionele doeleinden die niet voor
uitzendactiviteiten kunnen worden gebruikt;
— de in de bĳlage genoemde camera's voor professionele doeleinden (aanvullende Taric-code 8786).

(16)

Tĳdens het onderzoek bleek dat vanaf 1997 een nieuw
model televisiecamerasysteem was ontwikkeld, namelĳk
een camerakop voor uitzenddoeleinden die met een
videorecorder
is
verbonden
(de
zogenaamde
„camcorder”). Bĳ het onderzoek is ook gebleken dat
zowel de bedrĳfstak van de Gemeenschap als de producenten/exporteurs hun televisiecamera's in het algemeen
in verschillende combinaties aanbieden, hetzĳ verbonden
met een triax adapter of een opname-eenheid. Zoals
hierboven vermeld waren videorecorders en camerakoppen met een opname-eenheid in dezelfde behuizing
van de procedure uitgesloten. Camcorders kunnen
evenwel ook bestaan uit een camerakop die met een
videorecorder is verbonden, zonder dat deze zich in
dezelfde behuizing bevinden. Op grond hiervan werd
geconcludeerd dat een dergelĳk type camerakop onder
de in de definitieve verordening gegeven omschrĳving
van het betrokken product valt. Voorts werd vastgesteld
dat op grond van de hierboven gegeven omschrĳving
van het betrokken product de opname-eenheid alleen
niet onder die omschrĳving valt.

(17)

Bĳ het onderzoek is tevens gebleken dat analoge televisiecamerasystemen voor uitzenddoeleinden geleidelĳk
aan zĳn vervangen door digitale televisiecamerasystemen
voor uitzenddoeleinden („digitale televisiecamerasystemen”) die vanaf 1997 op de EG-markt zĳn verschenen.
Deze digitale televisiecamerasystemen vallen onder de in
de definitieve verordening gegeven omschrĳving van het
betrokken product.

Het onderzoek naar de waarschĳnlĳkheid dat de
betrokken invoer met dumping zou worden voortgezet
en/of herhaald had betrekking op de periode van 1
januari 1998 tot en met 31 december 1998 („het onderzoektĳdvak”). Het onderzoek naar de ontwikkelingen die
relevant waren om de voortzetting en/of herhaling van
schade te kunnen beoordelen had betrekking op de
periode van 1 januari 1995 tot en met 31 december
1998 („het schadeonderzoektĳdvak”).
B. BETROKKEN PRODUCT EN SOORTGELĲK PRODUCT

1. Betrokken product
(13)

De procedure heeft betrekking op televisiecamerasystemen die momenteel zĳn ingedeeld onder de GN-codes
ex 8525 30 90,
ex 8537 10 91,
ex 8537 10 99,
ex 8529 90 81,
ex 8529 90 88,
ex 8543 89 95,
ex 8528 21 14, ex 8528 21 16 en ex 8528 21 90, van
oorsprong uit Japan.

(14)

Zoals in de definitieve verordening uiteengezet, kunnen
televisiecamerasystemen uit de volgende delen bestaan
die tezamen of afzonderlĳk worden ingevoerd:
— een camerakop met drie of meer sensoren (beeldopnemers bestaande uit ladinggekoppelde componenten (Charge-coupled devices (CCD's)) van 12 mm
of meer), elk met meer dan 400 000 pixels, die op
een uitgangsadaptor kan worden aangesloten en die
een signaal/ruisverhouding heeft van 55 dB of meer

bĳ normale versterking; de camerakop en de adaptor
kunnen zich in dezelfde behuizing of in afzonderlĳke
behuizingen bevinden;
een zoeker (met een diagonaal van 38 mm of meer);
een basisstation of camerabesturingseenheid (Camera
control unit (CCU)) die door middel van een kabel
met de camera is verbonden;
een bedieningspaneel (Operational control panel
(OCP)) voor het besturen van afzonderlĳke camera's
(met name voor kleurinstelling, lensopening of
diafragma);
een centraal regelpaneel (Master control panel (MCP))
of centrale regeleenheid (Master set-up unit (MSU)
met camerakeuzeaanduiding voor het overzicht en
voor de afstandsbediening van verschillende camera's.

(15)

b) Producenten/exporteurs in Japan:
— Hitachi Denshi, Ltd.
(12)
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2. Soortgelĳk product
(18)

Er bleken geen fundamentele verschillen te zĳn, wat
fysische en technische kenmerken en gebruiksdoeleinden
betreft, tussen de door de Japanse producenten/exporteurs gemaakte en naar de Gemeenschap uitgevoerde
televisiecamerasystemen en die welke zĳ op de binnenlandse markt verkochten.
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Voorts maken de Japanse producenten/exporteurs en de
klagende EG-producenten bĳ de vervaardiging van de in
de Gemeenschap verkochte televisiecamerasystemen
gebruik van dezelfde basistechnologie, waarbĳ zĳ de
desbetreffende internationale normen in acht nemen.
Deze producten hebben dezelfde toepassingsmogelĳkheden en gebruiksdoeleinden, zĳn onderling verwisselbaar en concurreren met elkaar. Voorts maken zowel de
klagende EG-producenten als de Japanse producenten/
exporteurs digitale televisiecamerasystemen en camcorders, dat wil zeggen producten die de laatste technologische ontwikkelingen vertegenwoordigen die het
betrokken product sinds het oorspronkelĳke onderzoek
heeft doorgemaakt. Daarom zĳn de door de Japanse
producenten/exporteurs vervaardigde en in de Gemeenschap verkochte televisiecamerasystemen en de door de
klagende EG-producenten vervaardigde en in de
Gemeenschap verkochte televisiecamerasystemen soortgelĳke producten in de zin van artikel 1, lid 4, van de
basisverordening.

Gemeenschap werden ingevoerd. De voorzichtige
conclusie is dat in het thans onderzochte tĳdvak, in
vergelĳking met het oorspronkelĳke onderzoektĳdvak,
weinig televisiecamerasystemen uit Japan werden ingevoerd. Daarom werd geen conclusie getrokken over de
waarschĳnlĳkheid dat de invoer met dumping werd
voortgezet.
3. Waarschĳnlĳkheid van het opnieuw optreden
van dumping
(23)

Daar de voornaamste Japanse producenten/exporteurs
geen medewerking verleenden, moest de Commissie,
overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening, haar
bevindingen op de beschikbare gegevens baseren. Bĳ
gebrek aan andere betrouwbare bronnen werd bĳ het
onderzoek naar de waarschĳnlĳkheid dat de invoer met
dumping opnieuw zou plaatsvinden, indien de maatregelen zouden vervallen, derhalve gebruik gemaakt van
de in het verzoek vervatte gegevens en van gegevens die
producenten in de Gemeenschap en gebruikers van televisiecamerasystemen tĳdens het onderzoek hebben
verstrekt.

(24)

Volgens het verzoek bedraagt de dumpingmarge voor de
camerakop alleen al, volgens een op voorzichtige
ramingen berustende berekening, 30,6 %. Andere
elementen van een televisiecamerasysteem zĳn bĳ deze
berekening niet in aanmerking genomen, hoewel deze
soms gratis worden meegeleverd. Dit betekent dat de
werkelĳke dumpingmarge, wanneer het recht niet meer
van toepassing is, meer dan 30,6 % zou zĳn.

(25)

In het verzoek wordt ook aangetoond dat, indien de
maatregelen niet meer van toepassing zĳn, de dumpingmarges ten minste even hoog zouden zĳn als tĳdens het
oorspronkelĳke onderzoek.

(26)

Op deze basis en bĳ gebrek aan betere gegevens werd
geconcludeerd dat de dumpingmarges weer aanzienlĳk
zullen zĳn, zodra de maatregelen niet meer van toepassing zĳn.

(27)

Wat de waarschĳnlĳke omvang van de invoer van
Japanse televisiecamerasystemen in de Gemeenschap
betreft, wordt opgemerkt dat volgens de beschikbare
gegevens, de capaciteit voor de productie van televisiecamerasystemen in Japan ten minste op hetzelfde niveau is
als tĳdens het oorspronkelĳke onderzoek; deze capaciteit
is groot genoeg om de aanzienlĳke export naar de
Gemeenschap te hervatten indien het antidumpingrecht
vervalt. Dit wordt bevestigd door het feit dat de verkoop
van in de Gemeenschap en in derde landen geassembleerde televisiecamerasystemen waarin waardevolle en
essentiële onderdelen van oorsprong uit Japan zĳn
verwerkt, erop wĳst dat de productiecapaciteit in wezen
ongewĳzigd is gebleven.

(28)

Gezien de mobiele aard van de productie, kan de
productiecapaciteit voor deze producten zo nodig
binnen enkele maanden worden uitgebreid. Het feit dat
de productiefaciliteiten van een Japanse producent/
exporteur binnen enkele maanden van de VS naar de
Gemeenschap werden verplaatst, wĳst er duidelĳk op dat
de productiecapaciteit voor het betrokken product

C. WAARSCHĲNLĲKHEID VAN DE VOORTZETTING
EN/OF HERHALING VAN DUMPING
(20)

Overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de basisverordening heeft dit soort onderzoek naar de dumpingaspecten
ten doel vast te stellen of, indien de maatregelen
vervallen, het waarschĳnlĳk is dat de invoer met
dumping wordt voortgezet en/of zich opnieuw zal voordoen.
1. Samenwerking

(21)

De Japanse producenten/exporteurs hebben bĳ onderhavig onderzoek, zoals bĳ de vorige onderzoeken,
bĳzonder weinig medewerking verleend. Slechts een van
de kleinere producenten van televisiecamerasystemen,
die, volgens zĳn opgave, slechts weinig exemplaren van
het betrokken product naar de Gemeenschap heeft uitgevoerd, heeft medewerking verleend. De drie andere
ondernemingen die zich in het kader van het oorspronkelĳke onderzoek hadden aangemeld, hebben geweigerd
medewerking te verlenen, hoewel het algemeen bekend
is dat hun hoofdkantoor en hun grootste productie-,
onderzoek- en ontwikkelingsafdelingen zich in Japan
bevinden en dat een groot aantal televisiecamerasystemen in het onderzoektĳdvak onder de merknaam van
ten minste twee van hen in de Gemeenschap zĳn
verkocht.
2. Waarschĳnlĳkheid
dumping

(22)

van

de

voortzetting

van

Gezien de geringe mate van medewerking en het feit dat
de statistische gegevens van Eurostat in dit opzicht niet
betrouwbaar werden geacht (omdat onder de betrokken
GN-codes ook andere producten waren ingedeeld), kon
niet met zekerheid worden vastgesteld of televisiecamerasystemen als dusdanig uit Japan werden ingevoerd. In
het onderzoektĳdvak werden echter belangrĳke delen
van televisiecamerasystemen in de Gemeenschap ingevoerd. Voorts werd vastgesteld dat door een dochteronderneming van Sony in de VS geproduceerde televisiecamerasystemen in aanzienlĳke hoeveelheden in de
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binnen een korte tĳdsduur kan worden opgezet/uitgebreid of verminderd. Indien de antidumpingmaatregelen
vervallen, kunnen de activiteiten voor de productie van
televisiecamerasystemen die thans in de Gemeenschap
worden verricht naar Japan worden overgebracht en de
productiecapaciteit in Japan zou gemakkelĳk kunnen
worden uitgebreid om de export naar de Gemeenschap
te hervatten.

(29)

Tĳdens het schadeonderzoektĳdvak produceerden alle
Japanse producenten/exporteurs, met uitzondering van
Sony, hun televisiecamerasystemen voor de VS en de
Zuid-Amerikaanse markt in Japan. Voorts werd op
grond van de beschikbare gegevens vastgesteld dat alle
producenten/exporteurs hun televisiecamerasystemen
voor de Japanse en Aziatische markt in Japan fabriceerden. De O & O-activiteiten voor deze producten
werden ook in Japan verricht, daar een groot deel van
deze activiteiten niet alleen van nut is voor televisiecamerasystemen, maar ook voor professionele camera's en
andere producten. De Japanse producenten/exporteurs
konden zich aan een wĳziging in de vraag aanpassen
door een vergroting van de productie in Japan wanneer
de markt groeide. Dit leidt tot de conclusie dat in Japan
nog productiecapaciteit beschikbaar is die gebruikt kan
worden wanneer het verbruik in de Gemeenschap en op
de wereldmarkt stĳgt. Daarom is het waarschĳnlĳk dat
de Japanse producenten/exporteurs hun productie zullen
vergroten indien de antidumpingmaatregelen vervallen.

(30)

Geconcludeerd werd dat de Japanse producenten/exporteurs, gezien de productiecapaciteit waarover zĳ nu
beschikken en de mogelĳkheid deze zo nodig uit te
breiden, hun productie en uitvoer naar de Gemeenschap
kunnen verhogen indien de antidumpingmaatregelen
vervallen. Daar de O & O-faciliteiten en de productiefaciliteiten van de Japanse producenten/exporteurs voor de
meeste componenten van televisiecamerasystemen zich
in Japan bevinden, zouden zĳ dan nog meer van schaalvoordelen kunnen profiteren.

(31)

Voorts wordt erop gewezen dat de twee Japanse producenten/exporteurs die assemblagefaciliteiten voor televisiecamerasystemen in de Gemeenschap hebben opgezet,
andere producten waarop geen antidumpingrechten van
toepassing zĳn en die bestemd zĳn naar de Gemeenschap te worden uitgevoerd, in Japan zĳn blĳven produceren, namelĳk videorecorders, camerakoppen met de
opname-eenheid in dezelfde behuizing en professionele
camera's die niet voor uitzenddoeleinden kunnen
worden gebruikt. Hoewel dit onderzoek geen betrekking
heeft op deze producten, zoals hierboven vermeld,
kunnen de productielĳnen en de verwante capaciteit
voor de productie van genoemde producten ook voor de
productie van televisiecamerasystemen worden ingezet.
Omdat andere gegevens door het gebrek aan medewerking van de kant van de betrokken producenten/exporteurs niet beschikbaar waren, werd op deze basis geconcludeerd dat de antidumpingrechten er weliswaar toe
hebben geleid dat de betrokken producenten/exporteurs
de productie van televisiecamerasystemen anders
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moesten organiseren, maar dat deze andere organisatie
weer ongedaan zou worden gemaakt indien de antidumpingmaatregelen vervielen.
4. Conclusie
(32)

Uit het bovenstaande volgt dat de Japanse producenten/
exporteurs hun productie in Japan kunnen verhogen en
nog meer televisiecamerasystemen naar de Gemeenschap
kunnen uitvoeren tegen prĳzen die een aanzienlĳke
dumpingmarge inhouden.

(33)

Bĳ het onderzoek zĳn geen feiten naar voren gekomen
waaruit bleek dat de situatie ten aanzien van de normale
waarde, de exportprĳzen en, daaruit voortvloeiend, de
dumpingmarges die werden vastgesteld bĳ het oorspronkelĳke onderzoek, het onderzoek naar de absorptie van
de rechten en het onderzoek naar de ontwĳking van
rechten aanmerkelĳk is gewĳzigd. Derhalve wordt
geconcludeerd dat het waarschĳnlĳk is dat weer
dumping zal optreden indien de maatregelen vervallen.
D. OMSCHRĲVING VAN DE BEDRĲFSTAK VAN DE
GEMEENSCHAP

(34)

Bĳ het onderzoek werd bevestigd dat de twee EG-producenten die het verzoek hebben ingediend goed waren
voor de gehele productie van televisiecamerasystemen in
de Gemeenschap. Deze twee producenten worden
daarom geacht de bedrĳfstak van de Gemeenschap te
zĳn in de zin van artikel 4, lid 1, en artikel 5, lid 4, van
de basisverordening.

(35)

De aard van de activiteiten in de Gemeenschap van de
andere bedrĳven in de Gemeenschap die banden hebben
met de Japanse producenten/exporteurs kon, gezien de
geringe medewerking van de kant van die bedrĳven, niet
goed worden onderzocht, dat wil zeggen er kon niet
worden vastgesteld of deze activiteiten eenvoudige
assemblagewerkzaamheden waren of dat zĳ een zekere
waarde toevoegden. Er kon niet worden vastgesteld of de
bedrĳven die de assemblagewerkzaamheden verrichten
voldoende werkzaamheden in de Gemeenschap
verrichten om als bedrĳven te worden beschouwd die
het betrokken product in de Gemeenschap vervaardigden. Mede gezien de banden van deze bedrĳven met
de Japanse producenten/exporteurs werd geoordeeld dat
zĳ, overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder a), van de
basisverordening, niet tot de bedrĳfstak van de Gemeenschap konden worden gerekend.
E. ANALYSE VAN DE SITUATIE OP DE EG-MARKT (1)

1. Voorafgaande opmerkingen
(36)

Zoals hierboven vermeld heeft onderhavige procedure
betrekking op televisiecamerasystemen die bestaan uit
een camerakop met drie of meer sensoren, een zoeker,
een basisstation of camerabesturingseenheid (camera
control unit (CCU)), een bedieningspaneel (operational
control panel (OCP)), en een centraal regelpaneel (master
control panel (MCP)) of centrale regeleenheid (master
set-up unit (MSU)). In de praktĳk kunnen deze componenten tezamen dan wel afzonderlĳk worden verkocht
en dus ook ingevoerd.

(1) Gezien het zeer kleine aantal marktdeelnemers, moesten de getallen
om redenen van vertrouwelĳkheid in indexcĳfers worden weergegeven.
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onderzoektĳdvak
verkocht.

Bĳ het onderzoek bleek dat televisiecamerasystemen niet
altĳd uit alle bovengenoemde elementen bestaan, maar
dat zĳ altĳd een camerakop bevatten. In navolging van
de werkwĳze die bĳ het oorspronkelĳke onderzoek was
gevolgd, werd besloten de economische indicatoren die
de situatie van de bedrĳfstak van de Gemeenschap en de
situatie op de EG-markt weergeven in aantallen televisiecamerakoppen uit te drukken.

Zoals hierboven vermeld heeft slechts één Japanse
producent/exporteur bĳ dit onderzoek medewerking
verleend. Voor de andere Japanse producenten/exporteurs die geen medewerking verleenden en die nog
steeds op de EG-markt aanwezig bleken te zĳn, heeft de
Commissie, overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening, gebruik gemaakt van de beste gegevens die
beschikbaar waren.

(39)

Het verbruik van televisiecamerakoppen in de Gemeenschap werd daarom vastgesteld aan de hand van:
— de omvang van de verkoop in de Gemeenschap door
de bedrĳfstak van de Gemeenschap, en

(41)

Gezien de geringe mate van medewerking en het feit dat
de statistische gegevens van Eurostat in dit opzicht niet
betrouwbaar werden geacht, kon niet worden vastgesteld
of de televisiecamerakoppen als zodanig uit Japan waren
ingevoerd. Deze producten werden evenwel, ongeacht de
oorsprong, onder de merknamen van de Japanse producenten/exporteurs in de Gemeenschap verkocht en
moeten daarom worden inbegrepen in het cĳfer van het
verbruik van dit product in de Gemeenschap.
Uit deze gegevens bleek dat het verbruik in 1995 en
1996 stabiel was, terwĳl er een algemene stĳging was in
1997 die in het onderzoektĳdvak werd voortgezet. Deze
stĳging werd onder meer veroorzaakt door de verkoop
van televisiecamerakoppen voor de uitzendingen van de
wereldkampioenschappen voetbal die in 1998 in Frankrĳk werden gehouden en het verschĳnen op de markt
van een nieuwe soort televisiecamerakop, namelĳk de
camcorder, in 1997. Over de gehele periode genomen,
van 1995 tot het einde van het onderzoektĳdvak, steeg
het verbruik van televisiecamerakoppen met 54 %: in het

ongeveer

1 500

stuks

(42)

Na de instelling van een definitief antidumpingrecht op
televisiecamerakoppen uit Japan in 1994, is de invoer
ervan in elk geval aanzienlĳk gedaald. Zoals ook bleek
bĳ bovengenoemde onderzoeken naar de ontwĳking van
rechten, naar onderdelen van televisiecamerasystemen en
naar televisiecamerasystemen uit de VS, werden in plaats
van televisiecamerakoppen uit Japan onderdelen uit
Japan ingevoerd die door bepaalde Japanse producenten/
exporteurs in de Gemeenschap werden geassembleerd,
terwĳl een Japanse producent/exporteur onvolledige televisiecamerakoppen uit de VS invoerde. Bĳ onderhavig
onderzoek is gebleken dat de Japanse producenten/
exporteurs televisiecamerakoppen onder hun merknaam
in de Gemeenschap zĳn blĳven verkopen, zoals hierna
wordt uitgelegd.

(43)

De daling van de invoer van televisiecamerakoppen uit
Japan is dus een gevolg van het antidumpingrecht dat
sinds 1994 van toepassing is. Uit het feit dat deze invoer
is vervangen door de verkoop van televisiecamerakoppen die in de Gemeenschap werden geassembleerd
uit onderdelen uit Japan blĳkt reeds dat het waarschĳnlĳk is, zoals hierna wordt uitgelegd, dat uit Japan
dezelfde hoeveelheid zal worden ingevoerd als tĳdens
het oorspronkelĳke onderzoek indien de antidumpingmaatregelen niet worden gehandhaafd.

— de door de bedrĳfstak van de Gemeenschap
verstrekte gegevens over de verkoop in de Gemeenschap door Japanse producenten/exporteurs op basis
van de contracten en opdrachten die deze Japanse
producenten/exporteurs in de Gemeenschap hebben
verworven ten nadele van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap. Deze gegevens kunnen als betrouwbaar worden beschouwd gezien de doorzichtige aard
van de markt, wat grootte en aantal marktdeelnemers betreft, waarop opdrachten bovendien voor een
groot deel door middel van aanbestedingen worden
gegund. Bovendien werden deze gegevens bevestigd
door de gebruikers.
(40)

werden

3. Invoer en verkoop van televisiecamerakoppen in
de Gemeenschap door de Japanse producenten/
exporteurs

2. Verbruik
(38)
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4. Economische situatie van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap
(44)

Overeenkomstig artikel 3, lid 5, van de basisverordening
werden alle relevante economische factoren en indicatoren die verband hielden met de situatie van de bedrĳfstak van de Gemeenschap onderzocht.

(45)

De economische indicatoren betreffende de situatie van
de bedrĳfstak van de Gemeenschap dienen te worden
gezien in het licht van vroegere antidumpingprocedures
betreffende televisiecamerasystemen uit Japan, namelĳk
de oorspronkelĳke procedure die in 1994 tot het
instellen van het antidumpingrecht heeft geleid en het
onderzoek naar een mogelĳke absorptie van het recht
dat in 1997 tot een verhoging van dit recht heeft geleid.
Bĳ onderhavig onderzoek is gebleken dat deze verhoging
positieve gevolgen heeft gehad voor de situatie van de
bedrĳfstak van de Gemeenschap. Voorts hebben twee
andere factoren die verband houden met de technologische ontwikkeling gevolgen gehad voor sommige van de
hieronder genoemde indicatoren, namelĳk het op de
markt brengen van de camcorder, een nieuw soort televisiecamera, in 1997, en de ontwikkeling van de nieuwe
generatie digitale televisiecamera's die ook in 1997 is
begonnen.
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4.7. Winstgevendheid

4.1. Productie
(46)

De totale productie van televisiecamerakoppen door de
bedrĳfstak van de Gemeenschap is van 1995 op 1996
sterk gedaald, namelĳk met 32 %, en is daarna, van
1997 tot het einde van het onderzoektĳdvak, weer
gestegen, zonder evenwel het niveau van 1995 te
bereiken. De productie heeft in dit opzicht de ontwikkeling van de markt van de Gemeenschap sinds 1997
gevolgd.

(52)

4.2. Productie, capaciteit en capaciteitsbenutting
(47)

De productiecapaciteit van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap is in het schadeonderzoektĳdvak stabiel
gebleven. Het gebruik van de capaciteit voor de
productie van televisiecamerakoppen daalde van 1995
op 1996, namelĳk met 32 %, en steeg weer in het
onderzoektĳdvak. Deze ontwikkeling stemt overeen met
bovengenoemde productiestĳging vanaf 1997.

De verkoop van de bedrĳfstak van de Gemeenschap
daalde van 1995 op 1996 met 10 %, en steeg weer van
1997 tot het einde van het onderzoektĳdvak. Over de
gehele periode, van 1995 tot het einde van het onderzoektĳdvak, steeg de verkoop met 21 % tot ongeveer
850 stuks, zonder evenwel de verhoging van het
verbruik in de Gemeenschap te evenaren, dat in die
periode aanzienlĳk steeg, namelĳk met 54 %.
4.4. Marktaandeel

(49)

(53)

Bĳ het onderzoek is gebleken dat tĳdens het schadeonderzoektĳdvak slechts zelden antidumpingrechten zĳn
betaald. Vanaf de instelling van antidumpingrechten op
televisiecamerakoppen uit Japan werd de invoer van
deze televisiecamerakoppen vervangen door de invoer
van onderdelen van televisiecamerakoppen uit Japan.
Ten aanzien van deze invoer werden vanaf 1998 een
onderzoek ingesteld in verband met de ontwĳking van
rechten en dumping. Uit de ontwikkelingen op de markt
na het nemen van antidumpingmaatregelen blĳkt echter
dat de Japanse producenten/exporteurs televisiecamerakoppen in de Gemeenschap zĳn blĳven verkopen.

(54)

Wat het prĳsgedrag van de Japanse producenten/exporteurs betreft, bleek bĳ het in 1997 beëindigde onderzoek
naar de absorptie van rechten dat de exportprĳzen van
de Japanse producenten/exporteurs nog lager waren dan
in 1994.

(55)

Na het nemen van antidumpingmaatregelen in 1994 en
gedurende het gehele schadeonderzoektĳdvak is de situatie van de bedrĳfstak van de Gemeenschap verbeterd,
tenminste wat sommige onderzochte economische indicatoren betreft. Er werd voortdurend gewerkt aan de
rationalisatie van het productieproces en er werden
nieuwe investeringen gedaan, waaruit blĳkt dat de
bedrĳfstak nog vitaal is. De economische indicatoren
tĳdens het schadeonderzoektĳdvak in hun geheel
genomen wĳzen echter niet op een gunstige ontwikkeling. De omvang van de verkoop van de bedrĳfstak van
de Gemeenschap in het schadeonderzoektĳdvak volgde
niet de groei van de markt: de omvang van de verkoop
steeg namelĳk met 21 %, terwĳl het verbruik in de
Gemeenschap met 54 % steeg. Deze tegengestelde
ontwikkelingen leidden tot een inkrimping van het
marktaandeel van de bedrĳfstak van de Gemeenschap
met 16 procentpunten. Hoewel de verliezen in het schadeonderzoektĳdvak minder werden, bleef de bedrĳfstak
van de Gemeenschap in het onderzoektĳdvak een verlies
lĳden van ongeveer 10 %, terwĳl een dergelĳke bedrĳfstak tenminste een winst van 15 % moet maken om
investeringen te kunnen doen ten behoeve van technologische ontwikkelingen.

(56)

Gezien het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de
economische situatie van de bedrĳfstak van de Gemeenschap, ondanks de geldende maatregelen, precair is
gebleven door de voortdurende druk op de prĳzen die
door de Japanse producenten/exporteurs wordt uitgeoefend. Door deze druk kon de bedrĳfstak van de Gemeenschap zich niet geheel herstellen van de gevolgen van
vroegere en nog steeds toegepaste dumpingpraktĳken.

Uit de voortdurende inkrimping van het marktaandeel
van de bedrĳfstak van de Gemeenschap vanaf 1995 tot
in het onderzoektĳdvak (met meer dan 16 procentpunten), waardoor het in het onderzoektĳdvak ongeveer
60 % bedroeg, blĳkt dat de bedrĳfstak van de Gemeenschap niet kon profiteren van de stĳging van het
verbruik in de Gemeenschap of van de gunstige marktvoorwaarden vanaf 1997 na de afsluiting van het onderzoek naar de absorptie van de rechten.
4.5. Werkgelegenheid

(50)

Het aantal arbeidsplaatsen is tot 1996 stabiel gebleven
en steeg toen met 20 %, als gevolg van de introductie
van de camcorder en de nieuwe generatie digitale televisiecamerasystemen.
4.6. Investeringen

(51)

De investeringen namen van 1995 op 1996 aanzienlĳk
af, namelĳk met 21 %, als gevolg van de negatieve
ontwikkeling van de productie en de verkoop van de
bedrĳfstak van de Gemeenschap. Vervolgens namen zĳ
in 1997 met ongeveer 100 % toe, als gevolg, onder
meer, van het onderzoek naar en de ontwikkeling van de
nieuwe generatie digitale televisiecamerasystemen. In het
onderzoektĳdvak liepen de investeringen weer sterk
terug.

In 1995, en vooral in 1996, heeft de bedrĳfstak van de
Gemeenschap aanzienlĳke verliezen geleden die slechts
vanaf 1997 afnamen, toen, onder meer, het antidumpingrecht op televisiecamerasystemen uit Japan werd
verhoogd, en de camcorder met succes op de markt
werd gebracht. Over de gehele periode genomen heeft de
bedrĳfstak van de Gemeenschap echter met verlies
verkocht. Deze verliezen bedroegen in het onderzoektĳdvak ongeveer 10 % op de nettoverkoop.
5. Conclusie over de situatie op de EG-markt

4.3. Verkochte hoeveelheden
(48)
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F. WAARSCHĲNLĲKHEID VAN DE VOORTZETTING
EN/OF HERHALING VAN SCHADEVEROORZAKENDE
DUMPING

(57)

Om de waarschĳnlĳk gevolgen van het vervallen van de
thans geldende maatregelen te beoordelen, en rekening
houdend met het feit dat de bedrĳfstak van de Gemeenschap nog steeds in een moeilĳke situatie verkeert,
werden de volgende factoren in aanmerking genomen,
naast de hierboven genoemde.

(58)

Bĳ dit onderzoek is gebleken dat de Japanse producenten/exporteurs televisiecamerakoppen onder hun
merknaam in de Gemeenschap zĳn blĳven verkopen (1).

(59)

De omvang van de verkoop van televisiecamerakoppen
door de Japanse producenten/exporteurs steeg in de
periode van 1995 tot en met het onderzoektĳdvak
aanzienlĳk, dat wil zeggen met 157 %, tot ongeveer 600
stuks in het onderzoektĳdvak.

(60)

Het marktaandeel van de Japanse producenten/exporteurs vertoonde van 1995 tot het einde van het onderzoektĳdvak voortdurend een duidelĳke stĳging, namelĳk
met meer dan 16 procentpunten, tot ongeveer 40 % in
het onderzoektĳdvak.

(61)

De Japanse producenten/exporteurs verkochten hun televisiecamerakoppen in de Gemeenschap tegen prĳzen die
aanzienlĳk lager waren dan die van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap.

(62)

De Japanse producenten/exporteurs hebben geen gegevens over verkoopprĳzen verstrekt. Een groot deel van
de verkoop van televisiecamerakoppen in het onderzoektĳdvak, zowel door de bedrĳfstak van de Gemeenschap als door de Japanse producenten/exporteurs, vond
plaats via aanbestedingen (ongeveer 40 %). Aan de hand
van gegevens over aanbestedingen die de bedrĳfstak van
de Gemeenschap en medewerkende gebruikers konden
verstrekken, werd vastgesteld dat de producenten/exporteurs doorgaans lagere prĳzen hebben geboden dan de
bedrĳfstak van de Gemeenschap, zowel voor de gehele
aanbesteding als voor de televisiecamerakoppen afzonderlĳk (2). Voor één van de onderzochte aanbestedingen
was de totaalprĳs die een Japanse producent/exporteur
aanbood 37 % lager dan die van de EG-producent. De
EG-producent moest een extra korting van 40 % geven
om de order te verwerven. Bĳ een andere aanbesteding
in een andere lidstaat bleek in de tweede onderhandelingsronde dat de uiteindelĳke prĳs van de Japanse
producent/exporteur, ondanks het feit dat de EG-producent tussen de eerste en de tweede ronde reeds aanzienlĳke kortingen had aangeboden, nog 20 % lager was dan

(1) De oorsprong van deze televisiecamerasystemen is onduidelĳk daar
niet kon worden vastgesteld of zĳ als dusdanig uit Japan waren
ingevoerd of dat zĳ in delen in de Gemeenschap waren ingevoerd
en daar geassembleerd.
2) Aanbestedingen hebben doorgaans betrekking op volledige televisie(
camerasystemen en niet alleen op televisiecamerakoppen.
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die van de EG-producent. In deze omstandigheden liep
de EG-producent het contract mis.

(63)

De lage prĳzen die bĳ aanbestedingen werden aangeboden, waren noodzakelĳkerwĳze van invloed op alle
prĳzen van latere transacties en van latere aanbestedingen in dezelfde lidstaat. Het prĳsgedrag bĳ aanbestedingen was van veel grotere invloed op de EG-markt dan
op de 40 % van de markt waar de verkoop door middel
van aanbestedingen geschiedt. Uit het onderzoek naar de
aanbestedingen blĳkt niet alleen in welke mate de
producenten/exporteurs de prĳzen van de bedrĳfstak van
de Gemeenschap onderboden (tot 37 %), maar ook
hoeveel druk de met dumping ingevoerde producten
uitoefenden op de verkoopprĳzen van de bedrĳfstak van
de Gemeenschap.

(64)

Bĳ deze prĳsverschillen moet worden bedacht dat de
markt voor televisiecamerasystemen, die slechts weinig
deelnemers kent, prĳsgevoelig en transparant is en dat
de bedrĳfstak van de Gemeenschap ongeveer 10 %
verlies leed, terwĳl een bedrĳfstak die zich met dit soort
spitstechnologie bezighoudt 15 % winst moet maken om
het tempo van de technologische ontwikkelingen bĳ te
kunnen houden.

(65)

Daarom kan worden verwacht dat de Japanse producenten/exporteurs, indien de maatregelen vervallen, weer
gehele televisiecamerasystemen in Japan zullen produceren, waar zĳ, zoals eerder vermeld, over de nodige
productiecapaciteit beschikken, waar hun O & O-afdelingen zĳn gevestigd en waar zĳ van schaalvoordelen
kunnen profiteren. Voorts werd rekening gehouden met
het feit dat de producenten/exporteurs hun producten
waarschĳnlĳk tegen aanzienlĳk lagere prĳzen dan de
bedrĳfstak van de Gemeenschap in de Gemeenschap
zullen blĳven verkopen, waardoor deze bedrĳfstak
schade zal blĳven lĳden.

(66)

Op grond van de door de bedrĳfstak van de Gemeenschap verstrekte gegevens over het prĳsbeleid van de
Japanse producenten/exporteurs in derde landen, werd
een vergelĳking gemaakt tussen het prĳsbeleid van deze
producenten/exporteurs in de Verenigde Staten en in de
Gemeenschap. Op beide markten waren de Japanse
prĳzen in het algemeen lager dan die van de bedrĳfstak
van de Gemeenschap en dit in het gehele schadeonderzoektĳdvak, maar met name in 1998.

(67)

Bĳ de analyse van de gegevens die beschikbaar waren
over aanbestedingen op de Noord-Amerikaanse markt
bleek meer in het bĳzonder dat de Japanse producenten/
exporteurs kortingen gaven tot 70 % van prĳslĳstprĳzen
en dat de prĳzen die zĳ aanboden daardoor tot 50 %
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lager waren dan die van de bedrĳfstak van de Gemeenschap. Voorts boden zĳ elementen van televisiecamerasystemen of zelfs andere apparatuur die tezamen met het
televisiecamerasysteem in het kader van dezelfde aanbesteding werd verkocht, gratis of met hoge kortingen
(zoals reeds vermeld tot 70 %) aan.

thans geldende antidumpingmaatregelen vervallen en dat
deze daarom moeten worden gehandhaafd.

Op grond van gegevens over aanbestedingen in ZuidAmerika bleek dat de Japanse producenten/exporteurs
daar ook prĳzen aanboden die in dezelfde mate lager
waren dan die van de bedrĳfstak van de Gemeenschap
en dat zĳ daar hetzelfde beleid voerden wat kortingen en
het gratis aanbieden van producten betrof.

1. Inleiding

Op grond van het bovenstaande werd geconcludeerd dat
de Japanse producenten/exporteurs, indien geen antidumpingmaatregelen van kracht zĳn, hun prĳzen
tenminste op het niveau zullen handhaven dat zĳ thans
in de Gemeenschap aanhouden en die aanzienlĳk lager
zĳn dan die van de bedrĳfstak van de Gemeenschap en
dat deze prĳzen zelfs nog tot het niveau zouden kunnen
dalen dat thans in de Verenigde Staten, Canada en ZuidAmerika wordt aangeboden of het niveau dat tĳdens het
oorspronkelĳke onderzoek werd vastgesteld.

Conclusie over de herhaling van schadeveroorzakende
dumping
(70)

L 244/45

G. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

(71)

Overeenkomstig artikel 21 van de basisverordening heeft
de Commissie onderzocht of het tegen het belang van de
Gemeenschap in haar geheel zou zĳn indien de
bestaande antidumpingmaatregelen werden verlengd.
Het belang van de Gemeenschap werd vastgesteld aan de
hand van een beoordeling van de verscheidene
betrokken belangen.

(72)

Om de waarschĳnlĳke gevolgen van het al dan niet
verlengen van de maatregelen te kunnen beoordelen,
heeft de Commissie informatie opgevraagd bĳ de
bedrĳfstak van de Gemeenschap en de gebruikers van
televisiecamerasystemen. De Commissie heeft vragenlĳsten toegezonden aan meer dan 60 gebruikers van het
betrokken product. Er werden 15 antwoorden
ontvangen, hoewel deze voor een groot deel onvolledig
waren.

(73)

Bĳ het vorige onderzoek werd het niet tegen het belang
van de Gemeenschap geacht maatregelen te nemen.
Voorts wordt erop gewezen dat onderhavig onderzoek
in het kader van een herzieningsprocedure plaatsvindt,
in een situatie dus waarin reeds antidumpingmaatregelen
van toepassing zĳn. Bĳ dit onderzoek moet dus kunnen
worden beoordeeld of de thans geldende antidumpingmaatregelen in het verleden negatieve gevolgen hebben
gehad voor de betrokkenen.

(74)

Op deze basis werd onderzocht of er, ondanks de
conclusies inzake de waarschĳnlĳkheid van een voortzetting en/of herhaling van schadeveroorzakende dumping,
dwingende redenen waren die tot de conclusie leiden dat
het in dit bĳzondere geval niet in het belang van de
Gemeenschap is de maatregelen te handhaven.

Gezien het bovenstaande, en met name de volgende
factoren:
— ondanks de geldende maatregelen bevindt de
bedrĳfstak van de Gemeenschap zich nog steeds in
een moeilĳke economische situatie;
— de Japanse producenten/exporteurs hadden een zeer
sterke positie in de Gemeenschap wat de verkoop
van de televisiecamerakoppen betrof en deze werden,
in vergelĳking met die van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap, tegen zeer lage prĳzen verkocht;
— de prĳzen die de Japanse producenten/exporteurs in
de afwezigheid van antidumpingmaatregelen zouden
kunnen aanrekenen werden zeer laag geacht, indien
hun gedrag op de Noord- en Zuid-Amerikaanse
markt als richtsnoer kan dienen, waar zĳ lagere
prĳzen hanteren dan die van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap;
— uit de beschikbare gegevens over de productiecapaciteit in Japan en de mogelĳkheid deze in reactie op
een toenemende vraag uit te breiden blĳkt dat de
Japanse producenten/exporteurs hun productie en de
omvang van hun export kunnen verhogen;
— zelfs bĳ een antidumpingrecht tot 200 % konden de
Japanse producenten/exporteurs prĳzen aanbieden
die lager waren dan die van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap, hetgeen erop wĳst dat zĳ geheel en al
in staat zĳn een agressief prĳsbeleid te blĳven
voeren, ondanks de geldende maatregelen;
wordt geconcludeerd dat het waarschĳnlĳk is dat er weer
schadeveroorzakende dumping zal optreden indien de

2. Belangen van de bedrĳfstak van de Gemeenschap
(75)

Indien de in het kader van de voorgaande procedure
vastgestelde antidumpingmaatregelen niet worden
gehandhaafd, zal de schadeveroorzakende dumping
waarschĳnlĳk worden voortgezet of opnieuw optreden
en zal de nog precaire situatie van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap verder achteruit gaan.

(76)

Zoals hierboven uiteengezet heeft de bedrĳfstak van de
Gemeenschap in het schadeonderzoektĳdvak te lĳden
gehad van de verkoop van goedkope televisiecamerakoppen in de Gemeenschap door de Japanse producenten/exporteurs. Daarom wordt geoordeeld dat het
doel van de antidumpingmaatregelen die het voorwerp
zĳn van onderhavig onderzoek, namelĳk het herstel van
een eerlĳke concurrentie in de Gemeenschap tussen EGproducenten en producenten/exporteurs in derde landen,
niet volledig werd bereikt.
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(77)

Gebleken is dat de bedrĳfstak van de Gemeenschap
structureel vitaal en succesvol is, dat hĳ zĳn productengamma aan de veranderende concurrentievoorwaarden
op de markt kan aanpassen en zelfs innoverend is bĳ de
ontwikkeling van de digitale technologie, hetgeen met
name wordt bevestigd door de investeringen van deze
bedrĳfstak in het schadeonderzoektĳdvak.

(78)

Het kan evenwel niet worden uitgesloten dat deze
bedrĳfstak de productie van het betrokken product in de
Gemeenschap zou verminderen, indien de antidumpingmaatregelen niet worden gehandhaafd. Deze conclusie
wordt gerechtvaardigd gezien de duur van de periode
waarin verliezen werden geleden (in het onderzoektĳdvak leed de bedrĳfstak van de Gemeenschap verliezen
van ongeveer 10 %). Zoals hierboven vermeld zal de
invoer van televisiecamerakoppen uit Japan waarschĳnlĳk opnieuw worden hervat indien geen antidumpingmaatregelen van toepassing zĳn en de druk die deze
invoer op de prĳzen zal uitoefenen zal alle pogingen van
de bedrĳfstak van de Gemeenschap om een voldoende
hoge winstmarge te behalen teniet doen, welke winstmarge in het bĳzonder nodig is om het tempo van de
technologische ontwikkelingen in deze bedrĳfstak te
kunnen bĳhouden. Daar onderdelen van het proces voor
de productie van televisiecamera's arbeidsintensief zĳn,
is het voorts zeer waarschĳnlĳk dat deze naar lagelonenlanden zullen worden verplaatst om de kosten te
drukken.

(79)

Indien de situatie van de bedrĳfstak van de Gemeenschap achteruit blĳft gaan, zou deze gedwongen kunnen
zĳn de productieactiviteiten in de Gemeenschap te
verminderen, waardoor 250 banen die rechtstreeks met
de productie van het betrokken product verband houden
in gevaar zullen komen. Indien de antidumpingrechten
worden gehandhaafd, dan zal deze bedrĳfstak zĳn activiteiten in de Gemeenschap kunnen handhaven en verder
ontwikkelen. Dan zal ook een aantal arbeidsplaatsen
behouden blĳven dat onrechtstreeks verband houdt met
de productie van televisiecamerasystemen, voornamelĳk
in de O & O-afdelingen. Indien de antidumpingmaatregelen worden gehandhaafd, betekent dit dus dat de
arbeidsplaatsen in de Gemeenschap die verband houden
met de productie van televisiecamerasystemen in het
algemeen behouden blĳven en dat zelfs nieuwe arbeidsplaatsen kunnen worden gecreëerd.

(80)

Wat de O & O-ontwikkelingen betreft, wordt opgemerkt
dat de productie van televisiecamerasystemen onrechtstreekse gevolgen heeft die voornamelĳk verband
houden met de ontwikkeling van een deel van de televisiecamerakop, namelĳk het CCD-blok, daar componenten daarvan ook voor andere toepassingen worden
gebruikt zoals beveiligingssystemen, in de telecommunicatie en voor medische en industriële toepassingen.
Daarnaast heeft het bestaan van een bedrĳfstak in de
Gemeenschap die televisiecamerasystemen vervaardigt
niet alleen gevolgen voor de gehele televisie-industrie,
dat wil zeggen vanaf de ontwikkeling en vervaardiging
van uitzendapparatuur tot de productie van televisietoestellen en videorecorders, maar kan ook van invloed zĳn
op de toekomstige ontwikkeling in de Europese Unie
van normen voor de televisiesector.

(81)

Gezien het bovenstaande werd geconcludeerd dat het
noodzakelĳk is de thans geldende maatregelen te
verlengen ten einde de nadelige gevolgen van de invoer
met dumping tegen te gaan, welke invoer een bedreiging
vormt voor het voortbestaan van de productie in de
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Gemeenschap en een aantal arbeidsplaatsen. Voorts
werd geoordeeld dat het een nadeel zal zĳn voor de
televisieproductie in het algemeen indien deze geavanceerde technologische bedrĳfstak verdwĳnt.
3. Belangen van gelieerde importeurs en bedrĳven
in de Gemeenschap
(82)

Waarschĳnlĳk zal het besluit de antidumpingmaatregelen te handhaven positieve gevolgen hebben voor de
productie en werkgelegenheid in de Gemeenschap bĳ de
bedrĳven in de Gemeenschap die banden hebben met de
Japanse producenten/exporteurs, daar sommige activiteiten voor de productie van televisiecamerasystemen die
in de Gemeenschap worden verricht, nog belangrĳker
zullen worden, zoals bleek na de inleiding van de procedure ten aanzien van televisiecamerasystemen uit de
Verenigde Staten, en niet naar Japan zullen worden
teruggeplaatst.
4. Belangen van de gebruikers

(83)

Gebruikers van televisiecamerasystemen zĳn voornamelĳk de erkende omroeporganisaties die door hen
gemaakte programma's uitzenden met behulp van hun
eigen apparatuur. Er zĳn echter ook erkende omroeporganisaties die geen eigen programma's uitzenden,
alsmede facilitaire bedrĳven die apparatuur, waaronder
camerasystemen, en personeel leveren, en ten slotte zĳn
er bedrĳven die camera's en andere uitrusting verhuren.
Alle deze gebruikers kopen de televisiecamerasystemen
gewoonlĳk rechtstreeks bĳ de producenten van televisiecamerasystemen aan.

(84)

Slechts 15 van de 60 gebruikers waaraan de Commissie
de vragenlĳst betreffende het belang van de Gemeenschap heeft toegezonden, hebben deze beantwoord en
gedeeltelĳk medewerking verleend. De geringe mate van
medewerking is op zich al een aanwĳzing dat de gebruikers niet veel nadelige gevolgen van de antidumpingmaatregelen hebben ondervonden.

(85)

Deze conclusie stemt overeen met de bevindingen in het
kader van vroegere procedures betreffende televisiecamerasystemen, namelĳk dat deze geen aanzienlĳke kostenfactor vormen voor de gebruikers, daar zĳ slechts een
fractie vormen van de totale kosten voor de productie
van programma's. De kosten voor een televisiecamerasysteem bedragen ongeveer 10 % van de totale kosten
voor de uitrusting van een studio en kunnen tot 20 %
gaan voor kleinere televisieopnamewagens. Worden
echter de totale kosten van een omroeporganisatie in
aanmerking genomen, en niet alleen de kosten van de
apparatuur, dan is dat percentage nog veel lager, daar er
andere belangrĳke posten zĳn zoals programmaproductie, personeel, overheads enz. die veel hogere kosten
met zich brengen dan de aanschaf van een televisiecamerasysteem alleen. Bovendien bedraagt de gemiddelde
levensduur van een televisiecamerasysteem volgens de
medewerkende gebruikers ongeveer acht jaar, terwĳl
sommige televisiecamerasystemen meer dan 15 jaar mee
gaan, hetgeen betekent dat de kosten van een televisiecamerasysteem geen kosten zĳn die de gebruikers steeds
weer moeten maken.
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(86)

De gevolgen voor beide categorieën gebruikers zĳn ook
beperkt in vergelĳking met de totale omzet van omroeporganisaties en andere ondernemingen die televisiecamerasystemen gebruiken: de aankoop van een televisiecamerasysteem bedraagt ongeveer 0,1 % van de totale
omzet van omroeporganisaties en ongeveer 1 % van de
omzet van productie- en verhuurmaatschappĳen.

(87)

Bĳ het onderzoek is ook gebleken, zoals hierboven
vermeld, dat de prĳzen van televisiecamerasystemen in
de Gemeenschap niet veel zĳn gestegen nadat antidumpingrechten waren ingesteld op televisiecamerasystemen
uit Japan. Ondanks de geldende maatregelen zĳn enkele
gebruikers televisiecamerasystemen bĳ de Japanse producenten/exporteurs blĳven aankopen, terwĳl sommige een
eerste televisiecamerasysteem bĳ een Japanse producent/
exporteur hebben aangekocht. Deze maatregelen hebben
gebruikers van televisiecamerasystemen er dus niet van
weerhouden van leverancier te veranderen. Een stĳging
van de invoerprĳs was hiervoor blĳkbaar geen beletsel.

(88)

(89)

Op grond van het bovenstaande kan het uitgesloten
worden geacht dat de antidumpingmaatregelen duidelĳk
negatieve gevolgen hadden voor de kosten en de winstgevendheid van de gebruikers van het betrokken
product. De EG-markt is door de antidumpingmaatregelen niet ontoegankelĳk geworden voor Japanse televisiecamerasystemen, maar deze maatregelen, bedoeld om
oneerlĳke handelspraktĳken tegen te gaan, hebben wel
enigszins tot een herstel van de concurrentieverhoudingen bĳgedragen.

Daar de maatregelen al enige tĳd van kracht zĳn en op
hetzelfde niveau zullen worden gehandhaafd, kan
worden geconcludeerd dat de situatie van de gebruikers
hierdoor niet kan verslechteren.

5. Concurrentie en handelsverstorende gevolgen

(90)

(91)

Wat de gevolgen voor de concurrentie betreft, hebben
sommige partĳen aangevoerd dat de betrokken producenten/exporteurs van de EG-markt zullen verdwĳnen
indien rechten worden ingesteld, waardoor de concurrentie aanzienlĳk zou afnemen en de prĳzen van televisiecamerasystemen zouden stĳgen.

Het is echter meer dan waarschĳnlĳk dat de Japanse
producenten/exporteurs televisiecamerasystemen in de
Gemeenschap zullen blĳven verkopen, maar dan tegen
prĳzen die geen schade veroorzaken, daar zĳ een solide
technologische basis hebben, een sterke marktpositie en
productiefaciliteiten in de Gemeenschap. Dit blĳkt ook
uit de ontwikkelingen na de instelling van een antidumpingrecht in 1994 en de verhoging van dit recht in
1997, die geen schadelĳke gevolgen hadden voor de
concurrentie op de EG-markt.

(92)
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Gezien de snelle technologische ontwikkelingen in deze
sector, zal de concurrentie ook na het verlengen van de
antidumpingmaatregelen ongetwĳfeld sterk blĳven. Daar
een aantal aanbieders op de markt voor televisiecamerasystemen hun productiefaciliteiten voor deze producten
nu in de Gemeenschap hebben gevestigd, zullen zĳ aan
de vraag van de gebruikers kunnen voldoen en een ruim
gamma modellen aanbieden. De handhaving van de
thans geldende maatregelen zal de keuze van de gebruikers niet beperken noch de concurrentie verzwakken.

6. Conclusie inzake het belang van de Gemeenschap
(93)

Gezien het bovenstaande wordt geconcludeerd dat er uit
hoofde van het belang van de Gemeenschap geen dwingende redenen zĳn de thans geldende antidumpingmaatregelen niet te verlengen.

H. ANTIDUMPINGMAATREGELEN
(94)

Alle betrokkenen werden in kennis gesteld van de voornaamste feiten en overwegingen op grond waarvan de
Commissie voornemens was het voorstel te doen het
antidumpingrecht op televisiecamerasystemen uit Japan
te verlengen. Binnen de daarvoor gestelde termĳn
werden geen opmerkingen ontvangen die van dien aard
waren dat zĳ wĳziging brachten in bovenstaande
conclusies.

(95)

Uit het bovenstaande volgt dat, overeenkomstig artikel
11, lid 2, van de basisverordening, het thans geldende
antidumpingrecht op televisiecamerasystemen uit Japan,
dat werd ingesteld bĳ Verordening (EG) nr. 1015/94 van
de Raad, gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1952/97 van
de Raad, moet worden gehandhaafd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op
televisiecamerasystemen en delen daarvan, ingedeeld onder de
GN-codes ex 8525 30 90 (Taric-code: 8525 30 90 10),
ex 8537 10 91 (Taric-code: 8537 10 91 91), ex 8537 10 99
(Taric-code: 8537 10 99 91), ex 8529 90 81 (Taric-code:
8529 90 81 38), ex 8529 90 88 (Taric-code: 8529 90 88 32),
ex 8543 89 95 (Taric-code: 8543 89 95 39), ex 8528 21 14
(Taric-code: 8528 21 14 10), ex 8528 21 16 (Taric-code:
8528 21 16 10)
en
ex 8528 21 90
(Taric-code:
8528 21 90 10), van oorsprong uit Japan.
2.
De televisiecamerasystemen kunnen bestaan uit een
combinatie van de volgende onderdelen die hetzĳ tezamen
hetzĳ afzonderlĳk worden ingevoerd:
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a) een camerakop met drie of meer sensoren (beeldopnemers
bestaande uit ladinggekoppelde componenten (Chargecoupled devices (CCD's)) van 12 mm of meer), elk met
meer dan 400 000 pixels, die op een uitgangsadaptor kan
worden aangesloten en die een signaal/ruisverhouding heeft
van 55 dB of meer bĳ normale versterking; de camerakop
en de adaptor kunnen zich in dezelfde behuizing of in
afzonderlĳke behuizingen bevinden;
b) een zoeker (met een diagonaal van 38 mm of meer);
c) een basisstation of camerabesturingseenheid (Camera
control unit (CCU)) die door middel van een kabel met de
camera is verbonden;
d) een bedieningspaneel (Operational control panel (OCP))
voor het besturen van afzonderlĳke camera's (met name
voor kleurinstelling, lensopening of diafragma);
e) een centraal regelpaneel (Master control panel (MCP)) of
centrale regeleenheid (Master set-up unit (MSU)) met camerakeuzeaanduiding voor het overzicht en voor de afstandsbediening van verschillende camera's.
3.

Het recht is niet van toepassing op:

29.9.2000

d) camera's voor professionele doeleinden die niet voor
uitzendactiviteiten kunnen worden gebruikt;
e) de in de bĳlage (aanvullende Taric-code 8786) vermelde
camera's voor professionele doeleinden.
4.
Indien het televisiecamerasysteem wordt ingevoerd met
de lens, wordt voor de toepassing van het antidumpingrecht als
waarde franco grens Gemeenschap de waarde genomen van het
televisiecamerasysteem zonder lens. Indien deze waarde niet op
de factuur is vermeld, geeft de importeur de waarde van de lens
aan op het ogenblik waarop de goederen in het vrĳe verkeer
worden gebracht en verstrekt hĳ bĳ die gelegenheid passend
bewĳsmateriaal en gegevens.
5.
Het definitieve antidumpingrecht bedraagt 96,8 % van de
nettoprĳs franco grens Gemeenschap, voor inklaring, (aanvullende Taric-code 8744), behalve voor de volgende ondernemingen, waarvoor de volgende rechten gelden:
— Ikegami Tsushinki Co. Ltd: 200,3 % (aanvullende Tariccode: 8741),
— Sony Corporation: 108,3 % (aanvullende Taric-code: 8742),
— Hitachi Denshi Ltd: 52,7 % (aanvullende Taric-code: 8743).
6.

De bepalingen inzake douanerechten zĳn van toepassing.

a) lenzen;

Artikel 2

b) videorecorders;
c) camerakoppen waarvan de opname-eenheid zich in dezelfde
behuizing bevindt;

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, 26 september 2000.
Voor de Raad
De voorzitter
C. TASCA
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BĲLAGE
Lĳst van professionele camerasystemen die geen omroepcamerasystemen zĳn en die van het toepassingsgebied
van de maatregelen zĳn uitgesloten

Naam van het
bedrĳf

Sony

Camerakoppen

Zoeker

Camerabesturingseenheid

Bedieningseenheid

DXF-3000CE

CCU-M3P

DXC-M7P

DXF-325CE

CCU-M5P

CA-325AP

DXC-M7PH

DXF-501CE

CCU-M7P

CA-325B

DXC-M7PK/1

DXF-M3CE

CA-327P

DXC-M7P/1

DXF-M7CE

CA-537P

DXC-M7PH/1

DXF-40CE

CA-511

DXC-327PK

DXF-40ACE

CA-512P

DXC-327PL

DXF-50CE

CA-513

DXC-327PH

DXF-601CE

VCT-U14 (1)

DXC-327APK

DXF-40BCE

DXC-327APL

DXF-50BCE

DXC-327AH

DXF-701CE

DXC-537PK

DXF-WSCE (1)

DXC-537PH
DXC-537APK
DXC-537APL
DXC-537APH
EVW-537PK
EVW-327PK
DXC-637P
DXC-637PK
DXC-637PL
DXC-637PH
PVW-637PK
PVW-637PL
DXC-D30PF
DXC-D30PK
DXC-D30PL
DXC-D30PH
DSR-130PF
DSR-130PK
DSR-130PL
PVW-D30PF
PVW-D30PK
PVW-D30PL
DXC-327BPF
DXC-327BPK
DXC-327BPL
DXC-327BPH
DXC-D30WSP (1)

—

Camera-adapter

DXC-M7PK

DXC-537PL

RM-M7G

Regeleenheid
(*)

CA-325P
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Naam van het
bedrĳf

Ikegami
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Camerakoppen

Zoeker

Camerabesturingseenheid

Bedieningseenheid

29.9.2000
Regeleenheid
(*)

HC-340

VF15-21/22

MA-200/230

RCU-240

HC-300

VF-4523

MA-200A ( )

RCU-390 ( )

HC-230

VF15-39

CA-230

HC-240

VF15-46 (1)

CA-390

HC-210

VF5040 (1)

HC-390

VF5040W ( )

1

—

Camera-adapter

CA-340
CA-300

1

CA-400 (1)
1

LK-33
HDL-30MA
HDL-37
HC-400 (1)
HC-400W (1)
Hitachi

SK-H5

GM-5 (A)

RU-C1 (B)

SK-H501

GM-5-R2 (A)

RU-C1 (D)

CA-Z2

DK-7700

GM-5-R2

RU-C1

CA-Z1SJ

DK-7700SX

GM-50

RU-C1-S5

CA-Z1SP

HV-C10

GM-8A ( )

RU-C10 (B)

CA-Z1M

HV-C11

RU-C10 (C)

CA-Z1M2

HV-C10F

RC-C1

CA-Z1HB

Z-ONE (L)

RC-C10

CA-C10

Z-ONE (H)

RU-C10

CA-C10SP

Z-ONE

RU-Z1 (B)

CA-C10SJA

Z-ONE A (L)

RU-Z1 (C)

CA-C10M

Z-ONE A (H)

RU-Z1

CA-C10B

Z-ONE A (F)

RC-C11

CA-Z1A (1)

Z-ONE A

RU-Z2

CA-Z31 (1)

Z-ONE B (L)

RC-Z1

CA-Z32 (1)

Z-ONE B (H)

RC-Z11

Z-ONE B (F)

RC-Z2

Z-ONE B

RC-Z21

Z-ONE B (M)

RC-Z2A (1)

Z-ONE B (R)

RC-Z21A (1)

FP-C10 (B)
FP-C10 (C)
FP-C10 (D)
FP-C10 (G)
FP-C10 (L)
FP-C10 (R)
FP-C10 (S)
FP-C10 (V)
FP-C10 (F)
FP-C10
FP-C10 A
FP-C10 A (A)
FP-C10 A (B)

1

—

—

CA-Z1

29.9.2000
Naam van het
bedrĳf

Hitachi
(vervolg)

NL

Camerakoppen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Zoeker

Camerabesturingseenheid
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Bedieningseenheid

Regeleenheid
(*)

—

—

Camera-adapter

FP-C10 A (C)
FP-C10 A (D)
FP-C10 A (F)
FP-C10 A (G)
FP-C10 A (H)
FP-C10 A (L)
FP-C10 A (R)
FP-C10 A (S)
FP-C10 A (T)
FP-C10 A (V)
FP-C10 A (W)
Z-ONE C (M)
Z-ONE C (R)
Z-ONE C (F)
Z-ONE C
HV-C20
HV-C20M
Z-ONE-D
Z-ONE-D (A)
Z-ONE-D (B)
Z-ONE-D (C)
Z-ONE.DA (1)
V-21 (1)
V-21W (1)

Matsushita

WV-F700

WV-VF65BE

WV-RC700/B

WV-F700A

WV-VF40E

WV-RC700/G

WV-AD700ASE

WV-F700SHE

WV-VF39E

WV-RC700A/B

WV-AD700ME

WV-F700ASHE

WV-VF65BE (*)

WV-RC700A/G

WV-AD250E

WV-F700BHE

WV-VF40E (*)

WV-RC36/B

WV-AD500E (*)

WV-F700ABHE

WV-VF42E

WV-RC36/G

AW-AD500AE

WV-F700MHE

WV-RC37/B

AW-AD700BSE

WV-F350

WV-RC37/G

WV-F350HE

WV-CB700E

WV-F350E

WV-CB700AE

WV-F350AE

WV-CB700E (*)

WV-F350DE

WV-CB700AE (*)

WV-F350ADE

WV-RC700/B (*)

WV-F500HE (*)

WV-RC700/G (*)

WV-F565HE

WV-RC700A/B (*)

AW-F575HE

WV-RC700A/G (*)
WV-RC550/G
WV-RC550/B

WV-AD700SE
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Zoeker

Camerabesturingseenheid

Bedieningseenheid

29.9.2000
Regeleenheid
(*)

Camera-adapter

KY-35E

VF-P315E

RM-P350EG

KA-35E

KY-27ECH

VF-P550E

RM-P200EG

KA-B35U

KY-19ECH

VF-P10E

RM-P300EG

KA-M35U

KY-17FITECH

VP-P115E

RM-LP80E

KA-P35U

KY-17BECH

VF-P400E

RM-LP821E

KA-27E

KY-F30FITE

VP-P550BE

RM-LP35U

KA-20E

KY-F30BE

VF-P116

RM-LP37U

KA-P27U

KY-27CECH

VF-P116WE (1)

RM-P270EG

KA-P20U

KH-100U

VF-P550WE (1)

KA-B27E

KY-D29ECH

KA-B20E

KY-D29WECH (1)

KA-M20E
KA-M27E

Olympus

MAJ-387N

OTV-SX2

MAJ-387I

OTV-S5
OTV-S6

Camera OTV-SX
(*) Ook master set up unit (MSU) of master control panel (MCP) genoemd.
(1) Modellen die zĳn vrĳgesteld van de rechten op voorwaarde dat het bĳbehorende triax-systeem of de bĳbehorende triax-adapter niet op de EG-markt worden verkocht.
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VERORDENING (EG) Nr. 2043/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2000
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van
21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de
invoerregeling voor groenten en fruit (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1498/98 (2), en met name op artikel 4, lid
1,
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 periodes die in de bĳlage bĳ die verordening zĳn vermeld, de
forfaitaire waarden bĳ invoer uit derde landen vaststelt.

(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 29 september 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2000.
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 28 september 2000 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

052
999
052
628
999
052
999
052
388
524
528
999
052
064
400
999
388
400
512
800
804
999
052
064
999
052
624
999
052
060
064
066
400
624
999

86,3
86,3
91,1
145,8
118,5
71,5
71,5
63,9
63,7
71,0
63,6
65,6
85,4
58,3
200,3
114,7
86,1
57,3
87,9
123,0
62,4
83,3
95,4
59,1
77,3
139,9
192,1
166,0
93,4
69,5
54,0
94,9
140,1
170,3
103,7

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 30 10, 0809 30 90

0809 40 05

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2543/1999 van de Commissie (PB L 307 van 2.12.1999, blz. 46). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 2044/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2000
tot vaststelling van de hoeveelheid van bepaalde producten van de sector slachtpluimvee en eieren
die, op grond van Verordening (EG) nr. 1866/95, beschikbaar is voor het vierde kwartaal van 2000
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1866/95 van de Commissie van
26 juli 1995 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen, in
de sector slachtpluimvee en eieren, van de regeling waarin is
voorzien bĳ de Overeenkomsten betreffende vrĳhandel en met
handel verband houdende zaken tussen de Gemeenschap, enerzĳds, en Letland, Litouwen en Estland, anderzĳds (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1429/2000 (2), en met name
op artikel 4, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
Met het oog op de verdeling van de beschikbare hoeveelheden
dienen de van de periode van 1 juli tot en met 30 september
2000 overgedragen hoeveelheden te worden opgeteld bĳ de

voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2000
beschikbare hoeveelheden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheid die op grond van Verordening (EG) nr. 1866/
95 beschikbaar is voor de periode van 1 oktober tot en met 31
december 2000, is aangegeven in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BĲLAGE
(in t)

(1) PB L 179 van 29.7.1995, blz. 26.
(2) PB L 161 van 1.7.2000, blz. 49.

Groep

Totale beschikbare hoeveelheid
voor de periode van
1 oktober tot en met 31 december 2000

50
60
70
75
78

312,50
312,50
312,50
62,50
50,00
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VERORDENING (EG) Nr. 2045/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2000
tot vaststelling van de hoeveelheid van bepaalde producten van de sector slachtpluimvee die, op
grond van Verordening (EG) nr. 1396/98, beschikbaar is voor het vierde kwartaal van 2000
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1396/98 van de Commissie van
30 juni 1998 houdende vaststelling van bepalingen voor de
uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van Verordening (EG)
nr. 779/98 van de Raad betreffende de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten van oorsprong uit Turkĳe, tot
intrekking van Verordening (EEG) nr. 4115/86 en tot wĳziging
van Verordening (EG) nr. 3010/95 (1), en met name op artikel
4, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
Met het oog op de verdeling van de beschikbare hoeveelheden
dienen de van de periode van 1 juli tot en met 30 september
2000 overgedragen hoeveelheden te worden opgeteld bĳ de

voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2000
beschikbare hoeveelheden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheid die op grond van Verordening (EG) nr. 1396/
98 beschikbaar is voor de periode van 1 oktober tot en met 31
december 2000, is aangegeven in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BĲLAGE
(in t)

(1) PB L 187 van 1.7.1998, blz. 41.

Groep

Totale beschikbare hoeveelheid
voor de periode van
1 oktober tot en met 31 december 2000

T1

1 000,00
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VERORDENING (EG) Nr. 2046/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2000
tot vaststelling van de hoeveelheid van bepaalde producten van de sector slachtpluimvee die, op
grond van Verordening (EG) nr. 2497/96, beschikbaar is voor het vierde kwartaal van 2000
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2497/96 van de Commissie van
18 december 1996 tot vaststelling van bepalingen voor de
uitvoering, in de sector slachtpluimvee, van de regeling waarin
is voorzien in de Associatieovereenkomst en de Interim-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Israël (1), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1514/97 (2), en met name op
artikel 4, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
Met het oog op de verdeling van de beschikbare hoeveelheden
dienen de van de periode van 1 juli tot en met 30 september
2000 overgedragen hoeveelheden te worden opgeteld bĳ de

voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2000
beschikbare hoeveelheden,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheid die op grond van Verordening (EG) nr. 2497/
96 beschikbaar is voor de periode van 1 oktober tot en met 31
december 2000, is aangegeven in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BĲLAGE
(in t)

(1) PB L 338 van 28.12.1996, blz. 48.
(2) PB L 204 van 31.7.1997, blz. 16.

Groep

Totale beschikbare hoeveelheid
voor de periode van
1 oktober tot en met 31 december 2000

T1

1 400,00
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VERORDENING (EG) Nr. 2047/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2000
houdende

tĳdelĳke

schorsing

van

de indiening van
zuivelproducten

uitvoercertificaten

voor

bepaalde

tot concurrentiedistorsies tussen marktdeelnemers
kunnen leiden. De indiening van certificaten voor de
betrokken producten moet tĳdelĳk worden geschorst.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

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

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector melk en zuivelproducten (1), laatstelĳk
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 1670/2000 (2),

(2)

Gelet op Verordening (EG) nr. 174/1999 van de Commissie
van 26 januari 1999 tot vaststelling van de specifieke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de
Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de
sector melk en zuivelproducten (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 1998/2000 (4), en met name op artikel
10, lid 3,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
De markt voor bepaalde zuivelproducten wordt gekenmerkt door een onzekere situatie. Er moet worden voorkomen dat speculatieve aanvragen worden ingediend die

(1)

Artikel 1
De indiening van uitvoercertificaten voor de zuivelproducten
van GN-code 0402 10 wordt voor de periode van 1 tot en met
15 oktober 2000 geschorst, met uitzondering van de afgifte
van de certificaten voor de bestemming „970”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

160 van 26.6.1999, blz. 48.
193 van 29.7.2000, blz. 10.
20 van 27.1.1999, blz. 8.
238 van 22.9.2000, blz. 28.
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VERORDENING (EG) Nr. 2048/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2000
houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de
sector granen en de sector rĳst, uitgevoerd in de vorm van niet in bĳlage I bĳ het Verdrag vermelde
goederen
maatregel die aan deze verschillende doelstellingen
beantwoordt.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(5)

Ingevolge de regeling tussen de Europese Gemeenschap
en de Verenigde Staten van Amerika met betrekking tot
de uitvoer van deegwaren uit de Gemeenschap naar de
Verenigde Staten, goedgekeurd bĳ Besluit 87/482/EEG
van de Raad (6), dient de restitutie voor goederen van de
GN-codes 1902 11 00 en 1902 19 00 naar gelang van
de bestemming te worden gedifferentieerd.

(6)

Overeenkomstig artikel 4, leden 3 en 5, van Verordening
(EG) nr. 1520/2000, moet een verlaagde restitutievoet
worden vastgesteld, waarbĳ rekening wordt gehouden
met het bedrag van de restitutie bĳ de productie, dat
krachtens Verordening (EEG) nr. 1722/93 van de
Commissie (7), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 87/1999 (8), van toepassing is op het verwerkte
basisproduct, en dat geldig is tĳdens de veronderstelde
periode van de vervaardiging van de goederen.

(7)

Alcoholhoudende dranken worden geacht minder
gevoelig te zĳn voor de prĳs van de granen die voor de
vervaardiging ervan worden gebruikt. In Protocol 19 van
het Verdrag betreffende de toetreding van het Verenigd
Koninkrĳk, Ierland en Denemarken wordt evenwel
bepaald dat de noodzakelĳke maatregelen moeten
worden vastgesteld om het gebruik van granen uit de
Gemeenschap voor de vervaardiging van alcoholhoudende dranken uit granen te vergemakkelĳken. Daarom
moet de restitutie die wordt toegepast op granen die in
de vorm van alcoholhoudende dranken worden uitgevoerd, worden aangepast.

(8)

Een strikt beheer moet gewaarborgd blĳven, waarbĳ
rekening wordt gehouden met enerzĳds de ramingen
van de uitgaven en anderzĳds de beschikbaarheid van de
begrotingsmiddelen.

(9)

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

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. 1666/2000 (2), en met name op artikel 13, lid
3,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1667/2000 (4), en met name op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
Overeenkomstig artikel 13, lid 1, van Verordening (EEG)
nr. 1766/92 en artikel 13, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 3072/95 kan het verschil tussen de noteringen of de
prĳzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze
beide verordeningen bedoelde producten enerzĳds en de
prĳzen in de Gemeenschap anderzĳds door een restitutie
bĳ de uitvoer worden overbrugd.

(1)

In Verordening (EG) nr. 1520/2000 van de Commissie
van 13 juli 2000 tot vaststelling van de gemeenschappelĳke uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande
de toekenning van restituties bĳ uitvoer en de criteria
voor de vaststelling van het restitutiebedrag betreffende
bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm
van goederen die niet onder bĳlage I van het Verdrag
vallen (5), is omschreven voor welke van die producten
een restitutie dient te worden vastgesteld bĳ uitvoer in
de vorm van goederen, bedoeld naar gelang van het
geval in bĳlage B bĳ Verordening (EEG) nr. 1766/92 of
bĳlage B bĳ Verordening (EG) nr. 3072/95.

(2)

(3)

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1520/2000 moet de restitutie per
100 kg van elk van de betrokken basisproducten voor
iedere maand worden vastgesteld.

(4)

De naleving van de verplichtingen die zĳn aangegaan
met betrekking tot de restitutie die kan worden toegekend bĳ uitvoer van landbouwproducten die zĳn
verwerkt in niet onder bĳlage I bĳ het Verdrag vallende
goederen, kan in het gedrang komen door de vaststelling
vooraf van hoge restituties. In deze situatie moeten
derhalve vrĳwaringsmaatregelen worden genomen
zonder dat daardoor de sluiting van langetermĳncontracten wordt verhinderd. De vaststelling van een specifieke restitutie voor de voorfixatie van restituties is een

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

181
193
329
193
177

van
van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
29.7.2000, blz. 1.
30.12.1995, blz. 18.
29.7.2000, blz. 3.
15.7.2000, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties die worden toegepast voor de in bĳlage A van
Verordening (EG) nr. 1520/2000 genoemde basisproducten die
tevens zĳn bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr.
1766/92 of artikel 1, lid 1, van de gewĳzigde Verordening (EG)
nr. 3072/95 en die worden uitgevoerd in de vorm van
goederen vermeld in bĳlage B van Verordening (EEG) nr. 1766/
92, respectievelĳk bĳlage B van Verordening (EG) nr. 3072/95,
worden vastgesteld zoals in de bĳlage is opgenomen.
(6) PB L 275 van 29.9.1987, blz. 36.
(7) PB L 159 van 1.7.1993, blz. 112.
(8) PB L 9 van 15.1.1999, blz. 8.
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Artikel 2
Indien een vóór 14 juli 2000 afgegeven restitutiecertificaat
wordt gebruikt en met betrekking tot de in de bĳlage van
Verordening (EEG) nr. 1722/93 vermelde goederen is een
verlaagde restitutievoet, waarbĳ rekening wordt gehouden met
de restitutie bĳ productie, van toepassing.
Wanneer de belanghebbende evenwel bĳ de goedkeuring van
de exportverklaring en ter staving van zĳn aanvraag om betaling van de exportrestitutie het bewĳs levert dat voor de basisproducten die zĳn gebruikt voor de vervaardiging van de uit te
voeren goederen geen bĳ Verordening (EEG) nr. 1722/93 voorziene restitutie bĳ de productie is aangevraagd en zal worden

29.9.2000

aangevraagd, is de restitutievoet waarbĳ geen rekenning wordt
gehouden met de restitutie bĳ de productie van toepassing.
Bovengenoemd bewĳs wordt geleverd door de indiening door
de exporteur van een verklaring van de verwerker van het
desbetreffende basisproduct, waarin wordt bevestigd dat voor
laatstgenoemd product geen bĳ Verordening (EEG) nr. 1722/93
voorziene restitutie bĳ de productie is aangevraagd of zal
worden aangevraagd. Deze verklaring wordt overeenkomstig
het bepaalde in artikel 16, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1520/2000 gecontroleerd.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op 29 september 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2000.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

29.9.2000
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 september 2000 houdende vaststelling van de restituties die
worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rĳst, uitgevoerd in de vorm van
niet in bĳlage I bĳ het Verdrag vermelde goederen

(EUR/100 kg)
Restitutievoet per 100 kg
basisproduct
GN-code

1001 10 00

1001 90 99

Omschrĳving (1)

Harde tarwe:
– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en 1902 19 naar de
Verenigde Staten van Amerika
– in andere gevallen
Zachte tarwe en mengkoren:
– in geval van uitvoer van goederen van de GN-codes 1902 11 en 1902 19 naar de
Verenigde Staten van Amerika
– in andere gevallen:
– – in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr.
1520/2000 (2)
– – in geval van toepassing van artikel 2, eerste alinea,
– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)
– – in andere gevallen

1002 00 00

Rogge

1003 00 90

Gerst
– in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)
– in andere gevallen

1004 00 00

Haver

1005 90 00

Maïs, gebruikt in de vorm van:
– zetmeel:
– – in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr.
1520/2000 (2)
– – in geval van toepassing van artikel 2, eerste alinea
– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)
– – in andere gevallen
– glucose, glucosestroop, maltodextrine, maltodextrinestroop van de GN-codes
1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):
– – in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr.
1520/2000 (2)
– – in geval van toepassing van artikel 2, eerste alinea
– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)
– – in andere gevallen
– in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)
– andere (als zodanig)
Aardappelzetmeel van GN-code 1108 13 00 gelĳkgesteld aan een verwerkingsproduct
van maïs:
– in geval van toepassing van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1520/2000 (2)
– – in geval van toepassing van artikel 2, eerste alinea
– – in geval van uitvoer van goederen van post 2208 (3)
– in andere gevallen

Bĳ vaststelling
vooraf van de
restituties

Overige gevallen

—
—

—
—

—

—

—
—
—
—

—
—
—
—

4,024

4,024

—
—

—
—

3,094

3,094

2,278
2,278
1,270
3,296

2,278
2,278
1,270
3,296

1,454
1,454
0,953
2,472
1,270
3,296

1,454
1,454
0,953
2,472
1,270
3,296

2,278
2,278
1,270
3,296

2,278
2,278
1,270
3,296
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(EUR/100 kg)
Restitutievoet per 100 kg
basisproduct

GN-code

Omschrĳving (1)

Bĳ vaststelling
vooraf van de
restituties

Overige gevallen

Volwitte rĳst:
– rondkorrelig
– halflangkorrelig
– langkorrelig

12,500
12,500
12,500

12,500
12,500
12,500

1006 40 00

Breukrĳst

3,300

3,300

1007 00 90

Graansorgho

—

—

ex 1006 30

(1) Voor de landbouwproducten verkregen door verwerking van het basisproduct en/of gelĳkgesteld, moeten de coëfficiënten vermeld in bĳlage E bĳ Verordening (EG) nr.
1520/2000 van de Commissie (PB L 177 van 15.7.2000, blz. 1), worden gebruikt.
(2) De betrokken goederen vallen onder GN-code 3505 10 50 en behoudens toepassing van artikel 2.
(3) Goederen opgenomen in bĳlage B van Verordening (EEG) nr. 1766/92 of bedoeld in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2825/93.
(4) Voor stropen van de GN-codes 1702 30 99, 1702 40 90 en 1702 60 90, verkregen door het mengen van glucose- en fructosestropen, geeft alleen glucosestroop recht op
uitvoerrestitutie.
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VERORDENING (EG) Nr. 2049/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2000
tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer van op basis van granen en rĳst verwerkte producten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Het is wenselĳk de aan bepaalde verwerkte producten
toe te kennen restitutie, al naar gelang van het product,
hoger of lager vast te stellen volgens het asgehalte, het
gehalte aan ruwe celstof, het gehalte aan doppen, het
eiwitgehalte, het vetgehalte of het zetmeelgehalte, daar
deze gehaltes van bĳzondere betekenis zĳn voor de
hoeveelheid basisproduct die werkelĳk voor de vervaardiging van het verwerkte product is gebruikt.

(5)

Ten aanzien van maniokwortel en andere tropische
wortels en knollen en het daarvan vervaardigde meel,
behoeft het economische aspect van de uitvoeren die
zouden kunnen worden overwogen, in het bĳzonder
gezien de aard en de herkomst van deze producten, op
het ogenblik geen vaststelling van een restitutie bĳ
uitvoer. Voor bepaalde verwerkte producten is het,
gezien het geringe aandeel van de Gemeenschap aan de
wereldhandel, op het ogenblik niet noodzakelĳk een
restitutie bĳ uitvoer vast te stellen.

(6)

De situatie op de wereldmarkt of de specifieke eisen van
bepaalde markten voor zekere producten kunnen een
differentiatie van de restitutie, naar gelang van de
bestemming, nodig maken.

(7)

De restitutie moet eenmaal per maand worden vastgesteld. Zĳ kan in de tussentĳd worden gewĳzigd.

(8)

Bepaalde verwerkte producten op basis van maïs kunnen
een warmtebehandeling ondergaan, waardoor een restitutie zou kunnen worden uitgekeerd die niet overeenstemt met de kwaliteit van het product. Duidelĳk moet
worden aangegeven dat deze producten, die voorgegelatineerd zetmeel bevatten, niet in aanmerking komen
voor uitvoerrestituties.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming 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. 1666/2000 (2), inzonderheid op artikel 13, lid
3,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1667/2000 (4), inzonderheid op artikel 13, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
Volgens artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 1766/92
en artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95 kan het
verschil tussen de noteringen of de prĳzen op de wereldmarkt voor de in artikel 1 van deze verordeningen
genoemde producten en de prĳzen van deze producten
in de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bĳ de uitvoer.

(1)

Krachtens artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95
moeten de restituties worden vastgesteld met inachtneming van de bestaande situatie en de vooruitzichten
voor de ontwikkeling, enerzĳds van de beschikbare
hoeveelheden granen, rĳst en breukrĳst, evenals van hun
prĳzen op de markt van de Gemeenschap, en anderzĳds
van de prĳzen van granen, rĳst en breukrĳst en de
producten in de sector granen op de wereldmarkt.
Krachtens deze artikelen moeten ook waarborgen
worden geschapen dat op de graan- en rĳstmarkten een
evenwichtige toestand heerst en een natuurlĳke ontwikkeling op het gebied van de prĳzen en de handel plaatsvindt en moet bovendien rekening worden gehouden
met het economische aspect van de bedoelde uitvoer en
de noodzaak verstoringen op de markt van de Gemeenschap te vermĳden.

(2)

Verordening (EG) nr. 1518/95 van de Commissie (5),
gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2993/95 (6), betreffende de regeling voor de invoer en de uitvoer van op
basis van granen en rĳst verwerkte producten heeft in
artikel 4 de specifieke criteria vastgesteld waarmee rekening moet worden gehouden voor de berekening van de
restitutie voor deze producten.

(3)

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

181
193
329
193
147
312

van
van
van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
29.7.2000, blz. 1.
30.12.1995, blz. 18.
29.7.2000, blz. 3.
30.6.1995, blz. 55.
23.12.1995, blz. 25.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

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

Deze verordening treedt in werking op 29 september 2000.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

29.9.2000

29.9.2000
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 september 2000 tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer van op
basis van granen en rĳst verwerkte producten
Productcode

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

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

46,14
39,55
39,55
0,00
0,00
55,69
55,69
59,33
46,14
39,55
39,55
40,24
0,00
0,00
0,00
0,00
61,88
49,50
0,00
52,74
42,85
0,00
0,00
0,00
0,00
49,50
52,60

Productcode

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

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag van de
restitutie

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

49,44
37,90
0,00
0,00
0,00
0,00
8,24
0,00
0,00
0,00
0,00
52,74
52,74
52,74
52,74
50,16
50,16
0,00
51,66
39,55
51,66
39,55
39,55
51,66
39,55
54,14
37,57
39,55

(1) Er worden geen restituties toegekend voor producten die een warmtebehandeling hebben ondergaan waardoor het zetmeel is voorgegelatineerd.
(2) De restituties worden toegekend overeenkomstig de gewĳzigde Verordening (EEG) nr. 2730/75 van de Raad (PB L 281 van 1.11.1975, blz. 20).

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zĳn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L
366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewĳzigd.
De numerieke codes voor de bestemmingen zĳn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2543/1999 (PB L 307 van 2.12.1999, blz. 46).
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VERORDENING (EG) Nr. 2050/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2000
tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer voor mengvoeders op basis van granen
moeten worden toegekend voor de hoeveelheid graanproducten in het mengvoeder.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(4)

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

(5)

Evenwel lĳkt het momenteel dienstig om bĳ de vaststelling van de restituties uit te gaan van het op de markt
van de Gemeenschap en op de wereldmarkt geconstateerde verschil in de kosten van de grondstoffen die in
het algemeen voor het betrokken mengvoeder worden
gebruikt zodat de economische realiteit bĳ de uitvoer
van de bedoelde producten nauwkeuriger in aanmerking
kan worden genomen.

(6)

De restitutie moet eenmaal per maand worden vastgesteld. Zĳ kan tussentĳds worden gewĳzigd.

(7)

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

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. 1666/2000 (2), en met name op artikel 13, lid
3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Volgens artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 1766/92
kan het verschil tussen de noteringen of de prĳzen op de
wereldmarkt voor de in artikel 1 van die verordening
genoemde producten en de prĳzen van deze producten
in de Gemeenschap worden overbrugd door een restitutie bĳ de uitvoer.

(2)

Verordening (EG) nr. 1517/95 van de Commissie van 29
juni 1995 houdende bepalingen ter uitvoering van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien
van de invoer- en uitvoerregeling voor mengvoeders op
basis van granen en houdende wĳziging van Verordening (EG) nr. 1162/95 houdende bĳzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rĳst (3) heeft in artikel 2 de
specifieke criteria vastgesteld waarmee rekening moet
worden gehouden voor de berekening van de restitutie
voor deze producten.

(3)

Bĳ de berekening moet ook rekening worden gehouden
met het gehalte aan graanproducten. Gemakshalve zou
de restitutie moeten worden betaald voor twee categorieën „graanproducten”, namelĳk voor maïs, de meest
gebruikte component van uitgevoerde mengvoeders, en
maïsproducten, en voor „andere granen”, dat wil zeggen
voor restitutie in aanmerking komende graanproducten,
andere dan maïs en maïsproducten. Een restitutie zou

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De restituties bĳ uitvoer voor de in Verordening (EEG) nr.
1766/92 bedoelde mengvoeders waarop Verordening (EG) nr.
1517/95 van toepassing is, zĳn aangegeven in de bĳlage bĳ
deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 29 september 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.
(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.
(3) PB L 147 van 30.6.1995, blz. 51.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 september 2000 tot vaststelling van de restituties bĳ uitvoer voor
mengvoeders op basis van granen
Productcodes van de producten die in aanmerking komen voor een restitutie bĳ uitvoer:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

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

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Graanproducten

Maïs en maïsproducten

Bestemming

Meeteenheid

Bedrag
van de restitutie

A00

EUR/t

32,96

A00

EUR/t

0,00

GN-codes 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10
Graanproducten, met uitzondering van maïs en maïsproducten

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zĳn vastgesteld in Verordening (EEG) nr.
3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewĳzigd.
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VERORDENING (EG) Nr. 2051/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2000
tot vaststelling van de restituties bĳ de productie in de sectoren granen en rĳst
vastgesteld en mag slechts gewĳzigd worden wanneer de
maïs- en/of tarweprĳzen een significante verandering te
zien geven.

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. 1666/2000 (2), en met name op artikel 7, lid 3,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelĳke ordening
van de rĳstmarkt (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 1667/2000 (4), en met name op artikel 7, lid 2,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1722/93 van de Commissie
van 30 juni 1993 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van de regelingen inzake de productierestituties in de
sector granen en rĳst (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening
(EG) nr. 87/1999 (6), en met name op artikel 3,
Overwegende hetgeen volgt:
In Verordening (EEG) nr. 1722/93 zĳn de voorwaarden
voor de toekenning van de productierestitutie vastgesteld. De berekeningsgrondslag van de restitutie is aangegeven in artikel 3 van genoemde verordening. De zo
berekende restitutie moet eenmaal per maand worden

(1)

(2)

De in deze verordening te bepalen restituties bĳ de
productie moeten worden aangepast met de in bĳlage II
van Verordening (EEG) nr. 1722/93 bepaalde coëfficiënten, teneinde het juiste te betalen bedrag te
verkrĳgen.

(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1722/93
bedoelde restitutie wordt vastgesteld op 12,32 EUR/t zetmeel
van maïs, tarwe, gerst, haver, aardappelmeel, rĳst of breukrĳst.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 29 september 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2000.
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 van 1.7.1992, blz. 21.
193 van 29.7.2000, blz. 1.
329 van 30.12.1995, blz. 18.
193 van 29.7.2000, blz. 3.
159 van 1.7.1993, blz. 112.
9 van 15.1.1999, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 2052/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2000
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van zachte tarwe in het kader van de
inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1701/2000
restitutie bĳ uitvoer vast te stellen, daarbĳ rekening
houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1501/95 bedoelde criteria. 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. 1666/2000 (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 hetgeen volgt:
Een openbare inschrĳving voor de restitutie bĳ uitvoer
van zachte tarwe naar alle derde landen met uitzondering van sommige ACS-staten, is opengesteld bĳ Verordening (EG) nr. 1701/2000 van de Commissie (5), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2019/2000 (6).

(1)

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 maximum-

(2)

(3)

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

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de offertes die van 22 tot en met 28 september 2000 in
het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr.
1701/2000 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie
bĳ uitvoer van zachte tarwe vastgesteld op 0,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 29 september 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2000.
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
193
147
313
195
241

van
van
van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
29.7.2000, blz. 1.
30.6.1995, blz. 7.
21.11.1998, blz. 16.
1.8.2000, blz. 18.
26.9.2000, blz. 37.
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VERORDENING (EG) Nr. 2053/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2000
tot vaststelling van de maximumrestitutie bĳ uitvoer van zachte tarwe in het kader van de
inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2014/2000
restitutie bĳ uitvoer vast te stellen, daarbĳ rekening
houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1501/95 bedoelde criteria. 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. 1666/2000 (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 7,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Een openbare inschrĳving voor de restitutie bĳ uitvoer
van zachte tarwe naar sommige ACS-staten is opengesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2014/2000 van de
Commissie (5).

(2)

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 maximum-

(3)

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

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de offertes die van 26 tot en met 28 september 2000 in
het kader van de inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr.
2014/2000 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie
bĳ uitvoer van zachte tarwe vastgesteld op 3,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 29 september 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2000.
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
193
147
313
241

van
van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
29.7.2000, blz. 1.
30.6.1995, blz. 7.
21.11.1998, blz. 16.
26.9.2000, blz. 23.
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VERORDENING (EG) Nr. 2054/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2000
betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zĳn meegedeeld in het kader van de openbare
inschrĳving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1740/2000
van de meegedeelde offertes besluiten geen gevolg te
geven aan de openbare inschrĳving.

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. 1666/2000 (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 7,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Er is een openbare inschrĳving voor de restitutie bĳ
uitvoer van rogge naar alle derde landen opengesteld bĳ
Verordening (EG) nr. 1740/2000 van de Commissie (5).

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr.
1501/95 kan de Commissie volgens de procedure van
artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 op grond

(3)

Met name rekening houdend met de in artikel 1 van
Verordening (EG) nr. 1501/95 bedoelde criteria, is het
niet wenselĳk een maximumrestitutie vast te stellen.

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 22 tot en
met 28 september 2000 zĳn meegedeeld in het kader van de in
Verordening (EG) nr. 1740/2000 bedoelde inschrĳving voor de
restitutie bĳ uitvoer van rogge.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 29 september 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2000.
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
193
147
313
199

van
van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
29.7.2000, blz. 1.
30.6.1995, blz. 7.
21.11.1998, blz. 16.
5.8.2000, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 2055/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2000
tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag
met inachtneming van de in artikel 1 van Verordening
(EG) nr. 1501/95 genoemde elementen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(3)

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. 1666/2000 (2), en met name op artikel 13, lid
8,

Op grond van de situatie op de wereldmarkt of de
specifieke eisen van bepaalde markten kan het noodzakelijk zĳn het correctiebedrag naar gelang van de
bestemming te differentiëren.

(4)

Het correctiebedrag moet samen met de restitutie en
volgens dezelfde procedure worden vastgesteld. Het kan
tussentĳds worden gewĳzigd.

Overwegende hetgeen volgt:

(5)

Uit de bovengenoemde bepalingen volgt dat het correctiebedrag moet worden vastgesteld overeenkomstig de
bĳlage bĳ deze verordening.

(6)

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

Krachtens artikel 13, lid 8, van Verordening (EEG) nr.
1766/92 moet bĳ uitvoer van granen de op de dag van
indiening van de aanvraag van een certificaat geldende
restitutie op verzoek worden toegepast op uitvoer die
tĳdens de geldigheidsduur van het certificaat moet
plaatsvinden. In dat geval kan op de restitutie een
correctiebedrag worden toegepast.

(1)

Op grond 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), kan een correctiebedrag worden vastgesteld voor de in artikel 1, lid 1, onder
c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde
producten. Dit correctiebedrag moet worden berekend

(2)

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het correctiebedrag op de vooraf vastgestelde restituties bĳ
uitvoer van de in artikel 1, lid 1, onder a), b) en c), van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten, met
uitzondering van mout, wordt vastgesteld in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

181
193
147
313

van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
29.7.2000, blz. 1.
30.6.1995, blz. 7.
21.11.1998, blz. 16.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 september 2000 tot vaststelling van het op de restitutie voor
granen toe te passen correctiebedrag
(in EUR/t)
Productcode

Bestemming

Lopend
10

1e term.
11

2e term.
12

3e term.
1

4e term.
2

5e term.
3

6e term.
4

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

—
A00
—
A00
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
—
—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

—
0
—
0
0
—
0
—
0
—
—
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
–1,00
—
–1,00
0,00
—
–1,00
—
–1,00
—
—
—
—
—
–1,37
–1,28
–1,18
–1,09
–1,02
—
—
0,00
0,00
—
–1,50
–1,34
—
–1,37
—

—
–2,00
—
–2,00
0,00
—
–2,00
—
–2,00
—
—
—
—
—
–2,74
–2,56
–2,36
–2,18
–2,04
—
—
0,00
0,00
—
–3,00
–2,68
—
–2,74
—

—
–3,00
—
–3,00
0,00
—
–3,00
—
–3,00
—
—
—
—
—
–4,11
–3,84
–3,54
–3,27
–3,06
—
—
0,00
0,00
—
–4,50
–4,02
—
–4,11
—

—
–4,00
—
–4,00
0,00
—
–4,00
—
–4,00
—
—
—
—
—
–5,48
–5,12
–4,72
–4,36
–4,08
—
—
0,00
0,00
—
–6,00
–5,36
—
–5,48
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zĳn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L
366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewĳzigd.
De numerieke codes voor de bestemmingen zĳn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2543/1999 van de Commissie (PB L 307 van 2.12.1999, blz.
46).
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VERORDENING (EG) Nr. 2056/2000 VAN DE COMMISSIE
van 28 september 2000
tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag
drag worden vastgesteld voor de in artikel 1, lid 1, onder
c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde mout.
Het correctiebedrag moet worden berekend met inachtneming van de in artikel 1 van Verordening (EG) nr.
1501/95 genoemde elementen.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) 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. 1666/2000 (2), en met name op artikel 13, lid 8,
Overwegende hetgeen volgt:
Krachtens artikel 13, lid 8, van Verordening (EEG) nr.
1766/92 moet bĳ uitvoer van granen de op de dag van
indiening van de aanvraag van een certificaat geldende
restitutie, aangepast op grond van de in de maand van
uitvoer geldende drempelprĳs, op verzoek worden
toegepast op uitvoer die tĳdens de geldigheidsduur van
het certificaat moet plaatsvinden. In dat geval kan op de
restitutie een correctiebedrag worden toegepast.

(1)

Op grond 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), kan een correctiebe-

(2)

(3)

Uit de bovengenoemde bepalingen volgt dat het correctiebedrag moet worden vastgesteld overeenkomstig de
bĳlage bĳ deze verordening.

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het in artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1766/92
bedoelde correctiebedrag dat van toepassing is op de vooraf
vastgestelde restituties bĳ uitvoer van mout, wordt vastgesteld
in de bĳlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 september 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

181
193
147
313

van
van
van
van

1.7.1992, blz. 21.
29.7.2000, blz. 1.
30.6.1995, blz. 7.
21.11.1998, blz. 16.
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BĲLAGE
bĳ de verordening van de Commissie van 28 september 2000 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout
toe te passen correctiebedrag
(EUR/t)
Productcode

Bestemming

Lopend
10

1e term.
11

2e term.
12

3e term.
1

4e term.
2

5e term.
3

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
0
0
0
0

0
–1,27
0
–1,27
–1,49

0
–2,54
0
–2,54
–2,98

0
–3,81
0
–3,81
–4,47

0
–5,08
0
–5,08
–5,96

0
–6,35
0
–6,35
–7,45

Productcode

Bestemming

6e term.
4

7e term.
5

8e term.
6

9e term.
7

10e term.
8

11e term.
9

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
–7,62
0
–7,62
–8,94

0
–8,89
0
–8,89
–10,43

0
–10,16
0
–10,16
–11,92

0
–11,43
0
–11,43
–13,41

0
–12,70
0
–12,70
–14,90

0
–13,97
0
–13,97
–16,39

(EUR/t)

NB: De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie „A” zĳn vastgesteld in Verordening (EEG) nr.
3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewĳzigd.
De numerieke codes voor de bestemmingen zĳn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2543/1999 van de Commissie
(PB L 307 van 2.12.1999, blz. 46).
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RICHTLĲN 2000/57/EG VAN DE COMMISSIE
van 22 september 2000
houdende wĳziging van de bĳlagen bĳ de Richtlĳnen 76/895/EEG en 90/642/EEG van de Raad tot
vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrĳdingsmiddelen in en op groenten en
fruit, respectievelĳk in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van
groenten en fruit
(Voor de EER relevante tekst)

middelen in of op het levensmiddel leiden, of wanneer er
geen toegelaten toepassingen zĳn, of wanneer door de
lidstaten toegelaten toepassingen niet met de nodige
gegevens zĳn onderbouwd, of wanneer toepassingen in
derde landen die leiden tot residuen in of op levensmiddelen die op de markt van de Gemeenschap verkrĳgbaar
kunnen zĳn, niet met de overeenkomstige nodige gegevens zĳn onderbouwd.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 76/895/EEG van de Raad van 23 november
1976 betreffende de vaststelling van de maximale hoeveelheden
residuen van bestrĳdingsmiddelen in en op groenten en
fruit (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/24/EG van de
Commissie (2), en met name op artikel 5,
Gelet op Richtlĳn 90/642/EEG van de Raad van 27 november
1990 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van
bestrĳdingsmiddelen in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (3),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/42/EG van de
Commissie (4),

(4)

De maximumgehalten aan residuen van bestrĳdingsmiddelen moeten telkens opnieuw worden bezien. Zĳ
kunnen op grond van nieuwe toepassingen, nieuwe
informatie en nieuwe gegevens worden gewĳzigd en
moeten met name met spoed opnieuw worden bezien
met het oog op verlaging ervan indien op nieuwe of
herbeoordeelde informatie gebaseerde bezorgdheid over
de blootstelling van verbruikers aan residuen via de
voeding onder de aandacht van de Commissie wordt
gebracht, met name ter uitvoering van artikel 4 van
Richtlĳn 76/895/EEG en artikel 8 van Richtlĳn 90/
642/EEG.

(5)

Aan de Commissie is informatie verstrekt over nieuwe of
gewĳzigde toepassingen van onder deze richtlĳn
vallende bestrĳdingsmiddelen. De informatie waarmee
deze toepassingen zĳn onderbouwd, is beoordeeld en
het is dienstig de in de bĳlagen bĳ de richtlĳnen
vermelde maximumresidugehalten te wĳzigen.

(6)

De mate waarin verbruikers gedurende hun hele leven
aan deze bestrĳdingsmiddelen blootstaan via levensmiddelen die residuen van deze bestrĳdingsmiddelen kunnen
bevatten, is geraamd en beoordeeld volgens de in de
Europese Gemeenschap gebruikelĳke procedures en
methoden, met inachtneming van de door de Wereldgezondheidsorganisatie gepubliceerde richtsnoeren (7), en
er is berekend dat de bĳ deze richtlĳn vastgestelde maximumresidugehalten niet leiden tot overschrĳding van de
aanvaardbare dagelĳkse inname.

(7)

Waar dit nodig was, is volgens de in de Europese
Gemeenschap gebruikelĳke procedures en methoden, en
rekening houdend met de door de Wereldgezondheidsorganisatie gepubliceerde aanbevelingen, geraamd en
beoordeeld in welke mate verbruikers acuut blootstaan
aan deze bestrĳdingsmiddelen via elk levensmiddel dat
residuen van deze bestrĳdingsmiddelen kan bevatten, en
hierbĳ zĳn geen acute problemen met betrekking tot de
inname geconstateerd.

Gelet op Richtlĳn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (5), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/10/EG van
de Commissie (6), en met name op artikel 7,
Overwegende hetgeen volgt:
Overeenkomstig Richtlĳn 91/414/EEG zĳn de lidstaten
verantwoordelĳk voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen voor gebruik op specifieke gewassen.
Dergelĳke toelatingen moeten worden gebaseerd op een
beoordeling van de effecten op de gezondheid van mens
en dier, en van de invloed op het milieu. Tot de
elementen waarmee bĳ een dergelĳke beoordeling rekening moet worden gehouden, behoren onder meer de
blootstelling van degenen die met het middel omgaan en
van de omstanders, de milieueffecten in bodem, water en
lucht en de gevolgen bĳ mens en dier van het binnenkrĳgen van residuen op behandelde gewassen.

(1)

Voor producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit, worden de maximumresidugehalten over het algemeen vastgesteld op basis van een
zodanige toepassing van de minimumhoeveelheden
bestrĳdingsmiddelen die voor een effectieve gewasbescherming nodig zĳn dat de hoeveelheid residu zo klein
mogelĳk is en, met name uit het oogpunt van milieubescherming en gelet op de geschatte opname via de
voeding, toxicologisch aanvaardbaar blĳft.

(2)

Maximumresidugehalten worden op de ondergrens van
de analytische bepaling vastgesteld wanneer toegelaten
toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen niet tot
waarneembare gehalten aan residuen van bestrĳdings-

(3)

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

340 van 9.12.1976, blz. 26.
107 van 4.5.2000, blz. 28.
350 van 14.12.1990, blz. 71.
158 van 30.6.2000, blz. 51.
230 van 19.8.1991, blz. 1.
57 van 2.3.2000, blz. 28.

(7) Richtsnoeren voor het voorspellen van de opname via de voeding
van residuen van bestrĳdingsmiddelen (herziene versie), opgesteld
door GEMS/voedselprogramma in samenwerking met het Codexcomité voor residuen van bestrĳdingsmiddelen, gepubliceerd door de
Wereldgezondheidsorganisatie, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

29.9.2000
(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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In artikel 4 van Richtlĳn 98/82/EG van de Commissie (1)
met betrekking tot de vaststelling van maximumresidugehalten zĳn, voor bepaalde producten, tĳdelĳke maximumresidugehalten voor vinclozolin vastgesteld in
afwachting dat op basis van de beoordeling overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Richtlĳn 91/414/EEG voor
alle landbouwproducten herziene maximumresidugehalten worden vastgesteld. Deze beoordeling is nog niet
afgerond. Toch is het aangewezen de blootstelling van
de consument aan residuen van vinclozolin te verminderen door het maximumresidugehalte voor vinclozolin
in bepaalde producten te verlagen. Het is ook aangewezen deze herziene gehalten op tĳdelĳke basis vast te
stellen in afwachting van de voltooiing van bovenbedoelde beoordeling.
Alle bestrĳdingsmiddelen waarvoor bĳ deze richtlĳn
maximumresidugehalten worden vastgesteld, moeten
worden beoordeeld in het kader van Richtlĳn 91/
414/EEG. De bĳ onderhavige richtlĳn voor elk bestrĳdingsmiddel
vastgestelde
maximumresidugehalten
moeten geval per geval opnieuw worden bezien op basis
van de uiteindelĳke besluiten die de Commissie zal
nemen na de beoordelingswerkzaamheden in het kader
van artikel 8, lid 2, van Richtlĳn 91/414/EEG.
De handelspartners van de Gemeenschap zĳn via de
Wereldhandelsorganisatie over de in deze richtlĳn vastgestelde gehalten geraadpleegd en hun opmerkingen
over de gehalten zĳn in overweging genomen. De
Commissie zal aan de hand van deugdelĳke gegevens
nagaan of voor specifieke combinaties bestrĳdingsmiddel/gewas voor de invoer toleranties op maximumresidugehalten kunnen worden vastgesteld.
Er is rekening gehouden met het advies en de aanbevelingen van het Wetenschappelĳk Comité voor planten,
vooral wat betreft de bescherming van de verbruikers
van met bestrĳdingsmiddelen behandelde levensmiddelen.
De in deze richtlĳn vervatte maatregelen zĳn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

L 244/77
Artikel 2

Bĳlage II bĳ Richtlĳn 90/642/EEG wordt als volgt gewĳzigd:
1. Het cĳfer „1” voor maleïne hydrazide in wortelen en in
pastinaken wordt vervangen door „30”.
2. Het cĳfer „0,1” voor glyfosaat in katoenzaad wordt
vervangen door „10”.
3. Het cĳfer „0,05” voor de dithiocarbamaten maneb,
mancozeb, metiram, propineb en zineb in olĳven wordt
vervangen door „5”.
4. Er wordt een nieuwe kolom gecreëerd voor het bestrĳdingsmiddelresidu difenylamine, met de volgende maximumresidugehalten:
— Appelen
— Peren
— Alle andere producten:

5 mg/kg,
10 mg/kg,
0,05* mg/kg waar dit de
ondergrens van de analytische bepaling is.

5. De cĳfers „3” en „2” voor vinclozolin voor respectievelĳk
tomaten en perziken worden vervangen door „0,05*”. Deze
herziene waarden worden vastgesteld op tĳdelĳke basis.
Artikel 3
Deze richtlĳn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke
bepalingen in werking treden om uiterlĳk op 31 maart 2001
aan deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de Commissie daarvan
onverwĳld in kennis.
Zĳ passen deze bepalingen toe met ingang van 1 april 2001.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bĳ de officiële bekendmaking ervan naar
deze richtlĳn verwezen. De regels voor deze verwĳzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
Artikel 4
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Gedaan te Brussel, 22 september 2000.

Artikel 1

Voor de Commissie

In bĳlage II bĳ Richtlĳn 76/895/EEG wordt het cĳfer „3” voor
folpet in wĳndruiven vervangen door „10”.

David BYRNE

(1) PB L 290 van 29.10.1998, blz. 25.

Lid van de Commissie
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RICHTLĲN 2000/58/EG VAN DE COMMISSIE
van 22 september 2000
houdende wĳziging van de bĳlagen van de Richtlĳnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van
de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrĳdingsmiddelen in en op
respectievelĳk granen, levensmiddelen van dierlĳke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Wanneer geen communautair maximumresidugehalte
(MRG) of voorlopig MRG is vastgesteld, moeten de
lidstaten een nationaal voorlopig MRG vaststellen overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlĳn 91/
414/EEG, voordat de toelating mag worden verstrekt.

(4)

De technische en wetenschappelĳke evaluatie van
kresoxim-methyl met het oog op de opneming van deze
stof in bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG is op 16
oktober 1998 afgerond met het evaluatieverslag van de
Commissie betreffende kresoxim-methyl. In dit evaluatieverslag is de aanvaardbare dagelĳkse inname (ADI) voor
kresoxim-methyl vastgesteld op 0,4 mg/kg lichaamsgewicht/dag. De mate waarin de verbruikers van met
kresoxim-methyl behandelde levensmiddelen in de loop
van hun hele leven aan de betrokken residuen worden
blootgesteld, is geraamd en geëvalueerd volgens de in de
Europese Gemeenschap gebruikelĳke procedures en
methoden, met inachtneming van de door de Wereldgezondheidsorganisatie gepubliceerde richtsnoeren (10), en
er is berekend dat de bĳ onderhavige richtlĳn vastgestelde maximumresidugehalten geen aanleiding geven tot
overschrĳding van de ADI.

(5)

Bĳ de evaluatie en de bespreking die zĳn voorafgegaan
aan de opneming van kresoxim-methyl in bĳlage I bĳ
Richtlĳn 91/414/EEG, zĳn geen acute toxische effecten
geconstateerd die het noodzakelĳk maken een acute referentiedosis vast te stellen.

(6)

Voor bepaalde landbouwproducten zĳn de voorwaarden
met betrekking tot de toepassing van kresoxim-methyl
reeds op zodanige wĳze bepaald dat definitieve maximumresidugehalten kunnen worden vastgesteld.

(7)

Om ervoor te zorgen dat de consument op adequate
wĳze wordt beschermd tegen blootstelling aan residuen
in of op producten waarvoor geen toelating is gegeven,
is het verstandig om voor alle betrokken producten die
onder de Richtlĳnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/
642/EEG vallen, de voorlopige maximumresidugehalten
vast te stellen op de ondergrens van de analytische bepaling. De vaststelling op communautair niveau van dergelĳke voorlopige MRG's belet niet dat de lidstaten voorlopige MRG's voor kresoxim-methyl mogen vaststellen
overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlĳn
91/414/EEG en bĳlage VI, deel B, punt 2.4.2.3, bĳ
Richtlĳn 91/414/EEG. Een periode van vier jaar wordt
voldoende geacht om de meeste andere toepassingen
van kresoxim-methyl te bepalen. De voorlopige MRG's
moeten na deze periode definitief worden.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 86/362/EEG van de Raad van 24 juli 1986
tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrĳdingsmiddelen in en op granen (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 2000/48/EG van de Commissie (2), en met name op
artikel 10,
Gelet op Richtlĳn 86/363/EEG van de Raad van 24 juli 1986
tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrĳdingsmiddelen in en op levensmiddelen van dierlĳke
oorsprong (3), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/42/EG van
de Commissie (4), en met name op artikel 10,
Gelet op Richtlĳn 90/642/EEG van de Raad van 27 november
1990 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van
bestrĳdingsmiddelen in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (5),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/57/EG van de
Commissie (6), en met name op artikel 7,
Gelet op Richtlĳn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (7), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 2000/10/EG van
de Commissie (8), en met name op artikel 4, lid 1, onder f),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Bĳ Richtlĳn 1991/1/EG van de Commissie (9) is de
nieuwe werkzame stof kresoxim-methyl opgenomen in
bĳlage I bĳ Richtlĳn 91/414/EEG met als voorwaarde
dat deze stof uitsluitend wordt gebruikt als fungicide,
zonder dat specifieke voorwaarden worden vermeld wat
betreft de gewassen die mogen worden behandeld met
gewasbeschermingsmiddelen
die
kresoxim-methyl
bevatten.
Bovenbedoelde opneming in bĳlage I steunt op een
evaluatie van de informatie die is verstrekt met betrekking tot het voorgestelde gebruik als fungicide op
granen, pitvruchten en wĳnstokken. Sommige lidstaten
hebben informatie betreffende andere toepassingen ingediend overeenkomstig de in artikel 4, lid 1, onder f), van
Richtlĳn 91/414/EEG vastgestelde voorwaarden. De
beschikbare informatie is opnieuw bezien en is toereikend om een aantal maximumresidugehalten vast te
stellen.
PB L 221 van 7.8.1986, blz. 37.
PB L 197 van 3.8.2000, blz. 26.
PB L 221 van 7.8.1986, blz. 43.
PB L 158 van 30.6.2000, blz. 51.
PB L 350 van 14.12.1990, blz. 71.
Zie bladzĳde 76 van dit Publicatieblad.
PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.
PB L 57 van 2.3.2000, blz. 28.
PB L 21 van 28.1.1999, blz. 21.

(10) Richtsnoeren voor het voorspellen van de opname via de voeding
van residuen van bestrĳdingsmiddelen (herziene versie), opgesteld
door GEMS/voedselprogramma in samenwerking met het Codexcomité voor residuen van bestrĳdingsmiddelen, gepubliceerd door
de Wereldgezondheidsorganisatie, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
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De handelspartners van de Gemeenschap zĳn via de
Wereldhandelsorganisatie over de in deze richtlĳn vastgestelde gehalten geraadpleegd en hun opmerkingen
over de gehalten zĳn in overweging genomen. De
Commissie zal aan de hand van deugdelĳke gegevens
nagaan of voor specifieke combinaties bestrĳdingsmiddel/gewas bĳ invoer in acht te nemen maximumresidugehalten kunnen worden vastgesteld.

L 244/79
Artikel 3

De in de bĳlage bĳ deze richtlĳn vermelde maximumresidugehalten voor kresoxim-methyl worden toegevoegd aan bĳlage II
bĳ Richtlĳn 90/642/EEG.
Artikel 4

(9)

Er is rekening gehouden met het advies en de aanbevelingen van het Wetenschappelĳk Comité voor planten,
vooral wat betreft de bescherming van de verbruikers
van met bestrĳdingsmiddelen behandelde levensmiddelen.

1.
Als voor de in bĳlage II bĳ Richtlĳn 90/642/EEG
vermelde landbouwproducten de maximumresidugehalten aan
kresoxim-methyl zĳn aangegeven met „(p)”, betekent dit dat
deze MRG's voorlopig zĳn vastgesteld overeenkomstig artikel
4, lid 1, onder f), van Richtlĳn 91/414/EEG.

(10)

De in deze richtlĳn vervatte maatregelen zĳn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

2.
Vier jaar na de inwerkingtreding van deze richtlĳn mogen
de voor kresoxim-methyl in de bĳlagen vastgestelde voorlopige
MRG's niet langer voorlopig zĳn en worden zĳ definitief als
bedoeld in artikel 4, lid 1, van Richtlĳn 86/362/EEG, artikel 4,
lid 1, van Richtlĳn 86/363/EEG of artikel 3 van Richtlĳn
90/642/EEG.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1
In deel A van bĳlage II bĳ Richtlĳn 86/362/EEG wordt het
volgende toegevoegd:
Residuen van bestrĳdingsmiddelen

„Kresoxim-methyl

Maximumgehalte in mg/kg

0,05 (*) (p)

Deze richtlĳn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke
bepalingen in werking treden om uiterlĳk op 31 maart 2001
aan deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de Commissie daarvan
onverwĳld in kennis.

granen

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.
(p) Geeft aan dat het een voorlopig maximumresidugehalte betreft.”

De lidstaten passen die bepalingen toe met ingang van 1 april
2001.

Artikel 2
In deel B van bĳlage II bĳ Richtlĳn 86/363/EEG wordt het
volgende toegevoegd:
Residuen van bestrĳdingsmiddelen

Artikel 5

Maximumgehalte in mg/kg

„Kresoxim-methyl
(residu
490M9 (1) voor melk en 490
M1 (2) voor vlees, lever, vet en
nieren
uitgedrukt
in
kresoxim-methyl)

0,02 (*) (p)
0,02 (*) (p)
0,05 (p)

melk
vlees, lever
nieren

Kresoxim-methyl

0,02 (*) (p)

eieren

en

vet

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.
(p) Geeft aan dat het een voorlopig maximumresidugehalte betreft.
(1) 490M9 = 2-[2-(4-hydroxy-2-methylfenoxymethyl)fenyl]-2-methoxyiminoazĳnzuur.
(2) 490M1 = 2-methoxyimino-2-[2-(o-tolyloxymethyl)fenyl]azĳnzuur.”

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bĳ de officiële bekendmaking ervan naar
deze richtlĳn verwezen. De regels voor deze verwĳzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
Artikel 6
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 september 2000.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BĲLAGE

Groepen en voorbeelden van afzonderlĳke producten waarop de maximumgehalten aan
residuen van bestrĳdingsmiddelen van toepassing zĳn

Residuen van bestrĳdingsmiddelen en maximumgehalten
aan residuen
(mg/kg)
Kresoxim-methyl

1. Fruit, vers, gedroogd of ongekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker; noten
i) CITRUSVRUCHTEN
Grapefruits
Citroenen
Lemmetjes
Mandarĳnen (clementines en soortgelĳke kruisingen daaronder begrepen)
Sinaasappelen
Pomelo's
Andere

0,05 (p) (*)

ii) NOTEN (al dan niet in de dop, schil of schaal)
Amandelen
Paranoten
Cashewnoten
Kastanjes
Kokosnoten
Hazelnoten
Macadamia
Pecannoten
Pĳnappels
Pistaches (pimpernoten)
Walnoten (okkernoten)
Andere

0,1 (p) (*)

iii) PITVRUCHTEN
Appelen
Peren
Kweeperen
Andere
iv) STEENVRUCHTEN
Abrikozen
Kersen
Perziken (nectarines en soortgelĳke kruisingen daaronder begrepen)
Pruimen
Andere
v) BESVRUCHTEN EN KLEINFRUIT
a) Tafel- en wĳndruiven
Tafeldruiven
Wĳndruiven
b) Aardbeien (andere dan bosaardbeien)
c) Rubussoorten (andere dan wilde vruchten)
Bramen
Dauwbramen
Loganbessen
Frambozen
Andere

0,2 (p)

0,05 (p) (*)

1 (p)

0,05 (p) (*)
0,05 (p) (*)
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Residuen van bestrĳdingsmiddelen en maximumgehalten
aan residuen
(mg/kg)
Kresoxim-methyl

d) Ander kleinfruit en besvruchten (voorzover niet wild)
Blauwe bosbessen
Veenbessen
Aalbessen (rood, zwart en wit)
Kruisbessen (Cynorrhodom)
Andere
e) Wilde besvruchten en wilde vruchten
vi) DIVERSE VRUCHTEN
Avocado's
Bananen
Dadels
Vĳgen
Kiwi's
Kumquats
Litchi's
Mango's
Olĳven
Passievruchten
Ananassen
Granaatappels
Andere

0,05 (p) (*)

0,05 (p) (*)

0,2 (p)

0,05 (p) (*)

2. Groenten, vers of ongekookt, bevroren of gedroogd
i)

WORTEL- EN KNOLGEWASSEN

0,05 (p) (*)

Kroten
Wortelen
Knolselderĳ
Mierikswortel (peperwortel)
Aardperen (topinamboers)
Pastinaken
Wortelpeterselie
Radĳs
Schorseneren
Bataten (zoete aardappelen)
Koolraap
Rapen
Yam
Andere
ii)

BOLGEWASSEN
Knoflook
Uien
Sjalotten
Bosuien
Andere

iii)

VRUCHTGROENTEN
a) Solanaceae
Tomaten
Pepers (paprika's)
Aubergines
Andere

0,05 (p) (*)

0,5 (p)
1 (p)
0,5 (p)
0,05 (p) (*)
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Residuen van bestrĳdingsmiddelen en maximumgehalten
aan residuen
(mg/kg)
Kresoxim-methyl

b) Cucurbitaceae met eetbare schil
Komkommers
Augurken
Courgettes
Andere
c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
Meloenen
Pompoenen
Watermeloenen
Andere
d) Suikermaïs

0,05 (p) (*)

0,2 (p)

0,05 (p) (*)

iv)

KOOLSOORTEN
a) Bloemkoolachtigen
Broccoli
Bloemkool
Andere
b) Sluitkoolachtigen
Spruitjes
Sluitkool
Andere
c) Bladkoolachtigen
Chinese kool
Boerenkool
Andere
d) Koolrabi

0,05 (p) (*)

v)

BLADGROENTEN EN VERSE KRUIDEN
a) Sla en dergelĳke
Tuinkers
Veldsla
Kropsla
Andĳvie
Andere
b) Spinazie en dergelĳke
Spinazie
Snĳbiet
Andere
c) Waterkers
d) Witlof
e) Kruiden
Kervel
Bieslook
Peterselie
Bladselderĳ
Andere

0,05 (p) (*)

vi)

PEULGROENTEN (vers)
Bonen (met peul)
Bonen (zonder peul)
Erwten (met peul)
Erwten (zonder peul)
Andere

0,05 (p) (*)
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Residuen van bestrĳdingsmiddelen en maximumgehalten
aan residuen
(mg/kg)
Kresoxim-methyl

vii) STENGELGROENTEN (vers)
Asperges
Kardoen
Bleekselderĳ
Knolvenkel
Artisjokken
Prei
Rabarber
Andere

0,05 (p) (*)

viii) FUNGI
a) Gekweekte paddestoelen
b) Wilde paddestoelen

0,05 (p) (*)

3. Peulvruchten
Bonen
Linzen
Erwten
Andere

0,05 (p) (*)

4. Oliehoudende zaden
Lĳnzaad
Pinda's
Papaverzaad
Sesamzaad
Zonnebloempitten
Kool- en raapzaad
Sojabonen
Mosterdzaad
Katoenzaad
Andere

0,1 (p) (*)

5. Aardappelen
Vroege aardappelen
Bewaaraardappelen

0,05 (p) (*)

6. Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia
sinensis)

0,1 (p) (*)

7. Hop (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

0,1 (p) (*)

(*) Geeft de ondergrens van de analytische bepaling aan.
(p) Geeft aan dat het een voorlopig maximumresidugehalte betreft.
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad van 17 december 1999 betreffende de opening en het
beheer van de in de GATT geconsolideerde communautaire tariefcontingenten en van enkele andere communautaire tariefcontingenten alsmede tot vaststelling van de voorwaarden voor de wĳziging of aanpassing van die
contingenten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1808/95 van de Raad
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 5 van 8 januari 2000)
Bladzĳde 6, bĳlage I:
Volgnummer 09.0006, kolom „GN-code”:
in plaats van: „0304 10 91”
te lezen:

„0304 10 97”.

Volgnummer 09.0007, kolom „Omschrĳving”, tweede streepje:
Het streepje: „- gezouten of gepekeld, doch niet gedroogd of gerookt”
dient ter hoogte van GN-code „ex 0305 62 00” te staan en betreft tevens de volgende GN-codes tot en met GN-code
„0305 69 10”.
Bladzĳde 7, bĳlage I, volgnummer 09.0048, kolom „Taric-onderverdeling”:
in plaats van: „30”
te lezen:

„20”.

Bladzĳde 21, bĳlage IV, volgnummer 09.0104, kolom „GN-code”:
in plaats van: „9406 99 30”
te lezen:

„6406 99 30”.

Bladzĳde 21 en 22, bĳlage IV, volgnummer 09.0104, GN-codes „9503 49 10”, „9503 90 10” en „9503 90 99”, kolom
„Taric-code”:
in plaats van: „11
19”
te lezen:

„10”.

Bladzĳde 23, bĳlage IV, volgnummer 09.0106, kolom „GN-code”:
in plaats van: „6204 90 10”
te lezen:

„6214 90 10”.

Bladzĳde 24, bĳlage V:
De volgende voetnoten worden toegevoegd:
1. aan het einde van de titel, verwĳzing naar voetnoot „(1)” toevoegen,
2. aan het einde van de opsomming van landen boven de tabel, verwĳzing naar voetnoot „(2)” toevoegen,
3. in de tabel, achter „GN-code”, verwĳzing naar voetnoot „(3)” toevoegen,
4. onder de tabel, de volgende voetnoten toevoegen:
„(1) Worden verstaan onder „handweefgetouwen”: weefgetouwen die voor de vervaardiging van weefsel uitsluitend
door middel van hand- of voetbewegingen worden voortbewogen.
(2) De lĳst van de bevoegde instanties in de begunstigde landen is voor het laatst bekendgemaakt in PB C 122
van 4.5.1999, blz. 3.
(3) Zie de bĳgevoegde lĳst voor de Taric-codes.”.
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