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VERORDENING (EG) Nr. 1495/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 juli 2001
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 21 juli 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 juli 2001.
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 20 juli 2001 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
091
092
999
052
628
999
052
999
388
524
528
999
388
400
508
512
524
528
804
999
052
388
512
528
804
999
052
064
999
052
061
400
404
999
052
999
064
624
999

74,1
53,1
53,1
60,1
66,8
126,4
96,6
73,5
73,5
66,1
76,6
74,2
72,3
95,6
85,5
94,1
91,7
100,8
85,0
95,2
92,6
119,9
81,9
69,1
67,6
143,4
96,4
170,7
133,6
152,1
306,7
221,4
241,5
245,1
253,7
119,5
119,5
100,8
284,4
192,6

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2032/2000 van de Commissie (PB L 243 van 28.9.2000, blz. 14). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 1496/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 juli 2001
tot wĳziging van Verordening (EG) nr. 1209/2001 houdende afwĳking van Verordening (EG) nr.
562/2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat
de openbare interventieaankoop in de sector rundvlees betreft
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

In verband met de ontwikkelingen op de markt moet
deze verordening onmiddellĳk in werking treden.

(5)

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelĳke ordening der
markten in de sector rundvlees (1), en met name op artikel 47,
lid 8,

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Met het oog op de uitzonderlĳke marktsituatie als gevolg
van de recente ontwikkelingen in verband met boviene
spongiforme encefalopathie (BSE) zĳn bĳ Verordening
(EG) nr. 1209/2001 van de Commissie (2), een aantal
bepalingen tot afwĳking van Verordening (EG) nr. 562/
2000 van de Commissie (3) vastgesteld. Door de huidige
mond- en klauwzeerepizoötie zĳn verdere aanpassingen
noodzakelĳk geworden.
Het lĳkt nuttig in te voeren dat hele geslachte dieren met
een gewicht boven het vastgestelde maximum worden
aangekocht, waarbĳ dan echter geen hogere aankoopprĳs dan die voor het maximumgewicht betaald wordt.
Met betrekking tot de aankoop van voorvoeten, moet
worden bepaald dat de aankoopprĳs ervan niet hoger
mag zĳn dan 40 % van de bĳ hele geslachte dieren voor
het maximumgewicht betaalde prĳs.
Verordening (EG nr. 1209/2001 moet dienovereenkomstig worden aangepast.

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1209/2001 wordt artikel 1, lid 3,
vervangen door:
„3.
In afwĳking van artikel 4, lid 2, onder g), van Verordening (EG) nr. 562/2000 wordt het in die bepaling
bedoelde gewicht van hele geslachte dieren voor het derde
kwartaal van 2001 vastgesteld op maximaal 390 kg; ook
geslachte dieren van meer dan 390 kg kunnen bĳ interventie worden aangekocht, maar in dat geval wordt geen
hogere aankoopprĳs dan die voor het maximumgewicht
betaald; voor voorvoeten mag de aankoopprĳs in dat geval
niet hoger zĳn dan 40 % van de voor het maximumgewicht
betaalde prĳs;”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag 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, 20 juli 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.
(2) PB L 165 van 22.6.2001, blz. 15.
(3) PB L 68 van 16.3.2000, blz. 22.
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VERORDENING (EG) Nr. 1497/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 juli 2001
tot instelling van voorlopige antidumpingrechten op ureum uit Belarus, Bulgarĳe, Estland, Kroatië,
Libië, Litouwen, Oekraïne en Roemenië, tot aanvaarding van de verbintenis van een producent/
exporteur in Bulgarĳe en tot beëindiging van de procedure ten aanzien van Egypte en Polen
Onderzoek

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(4)

De Commissie heeft de haar bekende belanghebbende
producenten/exporteurs, importeurs en gebruikers van
het betrokken product alsmede de vertegenwoordigers
van de betrokken exportlanden en de indieners van de
klacht van de inleiding van de procedure in kennis
gesteld. Belanghebbenden werden in de gelegenheid
gesteld om binnen de in het bericht van inleiding
vermelde termĳn hun standpunt schriftelĳk bekend te
maken en om een mondeling onderhoud te verzoeken.

(5)

De Commissie heeft een vragenlĳst toegezonden aan 13
EG-producenten en aan alle haar bekende belanghebbende producenten/exporteurs, importeurs en gebruikers
alsook aan alle partĳen die zich binnen de in het bericht
van inleiding vermelde termĳn bĳ haar hadden aangemeld. Negen EG-producenten, 17 producenten/exporteurs, tien importeurs en zeven gebruikers hebben de
vragenlĳst beantwoord.

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22
december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen
invoer met dumping uit landen die geen lid zĳn van de Europese Gemeenschap (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG)
nr. 2238/2000 (2) (hierna „de basisverordening” genoemd), en
met name op artikel 7,
Na overleg in het Raadgevend Comité,
Overwegende hetgeen volgt:
A. PROCEDURE

1. Procedures betreffende andere landen
In maart 2000 heeft de Commissie op grond van artikel
11, lid 4, van de basisverordening een procedure ingeleid (3) voor de herziening van de definitieve antidumpingrechten die bĳ Verordening (EG) nr. 477/95 van de
Raad (4) waren ingesteld op ureum uit de Russische
Federatie (hierna „Rusland” genoemd). Als gevolg van
deze procedure heeft de Raad bĳ Verordening (EG) nr.
901/2001 (5) een definitief antidumpingrecht ingesteld
op ureum uit Rusland.

(1)

2. Onderhavige procedure
Inleiding van de procedure
Op 6 september 2000 heeft de „European Fertilizers
Manufacturers Association (EFMA)” een klacht ingediend
namens producenten die goed zĳn voor een groot deel,
in dit geval meer dan 80 %, van de productie van ureum
in de Gemeenschap. Het bĳ de klacht gevoegde bewĳsmateriaal dat ureum met dumping werd ingevoerd en
dat daardoor aanmerkelĳke schade was ontstaan, werd
voldoende geacht om tot de inleiding van een procedure
over te gaan.

(2)

De Commissie heeft daarom op 21 oktober 2000, door
middel van een bericht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (6), hierna „het bericht van inleiding”
genoemd, de inleiding aangekondigd van een antidumpingprocedure betreffende de invoer in de Gemeenschap
van ureum uit Belarus, Bulgarĳe, Egypte, Estland,
Kroatië, Libië, Litouwen, Oekraïne, Polen en Roemenië.

(3)

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

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
C
L
L
C

56 van 6.3.1996, blz. 1.
257 van 11.10.2000, blz. 2.
62 van 4.3.2000, blz. 19.
49 van 4.3.1995, blz. 1.
127 van 9.5.2001, blz. 11.
301 van 21.10.2000, blz. 2.

De Commissie heeft alle gegevens die zĳ nodig had om
voorlopige conclusies vast te stellen inzake dumping,
schade en belang van de Gemeenschap ingewonnen en
geverifieerd. Bĳ de volgende ondernemingen werd ter
plaatse een controle ingesteld:
Producenten in de Gemeenschap
—
—
—
—
—
—

Agrolinz Melamin GmbH, Linz
Grande Paroisse SA, Parĳs
Hydro Agri Brunsbüttel, Brunsbüttel
Hydro Agri Sluiskil BV, Sluiskil
Hydro Agri Italia, Milaan
SKW Stickstoffwerke Piesteritz BV, Wittenberg

Onafhankel¶ke importeurs in de Gemeenschap
— Helm Düngemittel GmbH, Hamburg
— Unifert France, Sête
— Usborne Fertiliser Ltd, Southampton
Gebruikers in de Gemeenschap
— National Farmers' Union of England en Wales,
Londen
— Framlingham Farmers Ltd, Framlingham
— Neste Chemicals — Sadepan Chimica srl, Helsinki
Producenten/exporteurs
Bulgarĳe
— Chimco AD, Vratza, en het gelieerde bedrĳf Chimco
Trade, Varna
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Kroatië

(8)

— Petrokemĳa d.d., Kutina
Egypte
— El-Delta Company for Fertilizers and Chemical Industries (Asmeda), El Mansura
— Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries, Alexandrië
Estland
— JSC Nitrofert, Kothla Jarve
Litouwen
— Joint Stock Company Achema, Jonava en het gelieerde bedrĳf Joint Stock Company Agrochema,
Jonava
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Deze voorstellen konden niet worden aanvaard. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, van de basisverordening
moest de Commissie een periode kiezen die tot de meest
representatieve resultaten zou leiden. Het bleek dat het
„landbouwseizoen” in de Gemeenschap een betere keuze
zou zĳn dan een andere periode omdat de voorwaarden
waarop ureum in de Gemeenschap wordt verkocht en
een aantal interne administratieve systemen op deze
periode zĳn afgestemd. Daarom werd geconcludeerd dat
bĳ gebruik van een op het „landbouwseizoen” gebaseerd
onderzoektĳdvak de meest betrouwbare en zinvolle
bevindingen verkregen konden worden over het bestaan
van schadeveroorzakende dumping en het belang van de
Gemeenschap.

3. Betrokken product en soortgelĳk product

Libië
— National Oil Corporation en het gelieerde bedrĳf
Sirte Oil Company, Tripoli en Marsa-el-Brega
Polen

Betrokken product
(9)

Deze procedure heeft betrekking op ureum dat bestaat
uit een verbinding van ammoniak en koolstofdioxide.
Zowel ammoniak als koolstofdioxide worden gewoonlĳk
uit aardgas verkregen. Zĳ kunnen echter ook uit zogenaamde gekraakte olie worden verkregen, een bĳproduct
van de aardolieproductie. Ureum kan zowel een vloeistof
zĳn als een vaste stof.

(10)

Vaste ureum bestaat in twee soorten: korrelig en in
korrels. Laatstgenoemde soort heeft grotere en hardere
korrels dan eerstgenoemde soort. Vast ureum wordt
zowel in de landbouw als in de industrie gebruikt. In de
landbouw wordt het als meststof gebruikt of als additief
in veevoer. In de industrie wordt het gebruikt als grondstof voor de productie van bepaalde soorten lĳm en
hars. Vloeibare ureum kan zowel als meststof als voor
industriële doeleinden worden gebruikt.

(11)

Alle soorten ureum hebben dezelfde fysieke en chemische kenmerken. Pas in het laaste fabricagestadium
wordt bepaald of korrelig ureum, ureum in korrels of
vloeibaar ureum wordt geproduceerd. De vorm van het
ureum is niet doorslaggevend voor het gebruik ervan. In
het kader van dit onderzoek kan het daarom als een
enkel product worden beschouwd. Het wordt ingedeeld
onder de GN-codes 3102 10 10 en 3102 10 90.

— Zaklady Chemiczne „Police”, Police
Roemenië
— S.C. Amonil SA, Slobozia
— Petrom SA Sucursala Doljchim Craiova, Craiova
— Sofert SA, Bacau
Oekraïne
— Open Joint Stock Company Concern Stirol, Gorlovka
— Open Joint Stock Company Cherkassy Azot, Cherkassy
— Joint Stock Company DniproAzot, Dniprodzerzhinsk (1)
Gelieerde importeurs
— Chempetrol Overseas Ltd, Malta
Producent in het vergel¶kbare land (Verenigde Staten)
— Terra Industries Inc., Sioux City.
(6)

(7)

Het onderzoek naar dumping en schade had betrekking
op de periode van 1 juli 1999 tot en met 30 juni 2000,
hierna „het onderzoektĳdvak” genoemd. Voor de
ontwikkelingen die relevant waren voor de schadebeoordeling heeft de Commissie de periode onderzocht van
1996 tot het einde van het onderzoektĳdvak, hierna „de
beoordelingsperiode” genoemd.
Verschillende partĳen hebben bezwaar gemaakt tegen
het door de Commissie gekozen onderzoektĳdvak.
Sommigen stelden dat de exportprĳzen kort na dit
onderzoektĳdvak zĳn gestegen en dat het de voorkeur
verdiende de twaalfmaandelĳkse onderzoekperiode in
september 2000 te laten eindigen. Anderen stelden dat
een periode van 18 maanden vanaf januari 1999 een
beter beeld van de situatie zou geven.

(1) Uitsluitend om te controleren of het bedrĳf op marktvoorwaarden
werkte.

Soortgelĳk product
(12)

De voorlopige conclusie is dat het betrokken product dat
in de betrokken exportlanden wordt geproduceerd en
naar de Gemeenschap uitgevoerd is alle opzichten gelĳk
is aan het product dat op de binnenlandse markt van die
landen wordt verkocht en aan het betrokken product dat
door de EG-producenten worden geproduceerd en in de
Gemeenschap verkocht. Hetzelfde geldt voor het
betrokken product dat in de Verenigde Staten wordt
geproduceerd en verkocht. De Verenigde Staten zĳn
gekozen als vergelĳkbaar land met markteconomie voor
het vaststellen van de normale waarde voor Belarus en
Oekraïne. Al deze producten worden daarom
beschouwd gelĳk te zĳn in de zin van artikel 1, lid 4,
van de basisverordening.
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gewogen gemiddelde prĳs van die soort gelĳk was aan of
hoger dan de productiekosten, werd de normale waarde
gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de binnenlandse prĳzen in het onderzoektĳdvak, ongeacht het feit
of deze verkoop winstgevend was of niet. Wanneer de
met winst verkochte hoeveelheid van een soort minder
dan 80 %, doch 10 % of meer van de totale verkochte
hoeveelheid bedroeg, werd de normale waarde uitsluitend op de gewogen gemiddelde prĳs van de met winst
verkochte hoeveelheid gebaseerd.

B. DUMPING
(13)

Acht bĳ deze procedure betrokken landen zĳn landen
met een markteconomie, namelĳk Bulgarĳe, Egypte,
Estland, Kroatië, Libië, Litouwen, Polen en Roemenië.
Van de twee andere landen wordt Belarus beschouwd als
een land met staatshandel, terwĳl de normale waarde
voor bedrĳven in Oekraïne op dezelfde wĳze zal worden
vastgesteld als voor bedrĳven in landen met een markteconomie, mits aan de voorwaarden van artikel 2, lid 7,
onder b) en c), van de basisverordening is voldaan. De
landen met een markteconomie enerzĳds, en Belarus en
Oekraïne, anderzĳds, worden hieronder apart behandeld.

21.7.2001

(19)

Wanneer de omvang van de winstgevende verkoop van
een soort minder dan 10 % bedroeg van de totale
verkoop, werd ervan uitgegaan dat deze soort in onvoldoende hoeveelheden was verkocht om de binnenlandse
prĳs als een basis te beschouwen voor de vaststelling van
de normale waarde.

(20)

Wanneer de binnenlandse prĳzen van een bepaalde
soort van een bepaalde producent/exporteur niet voor de
vaststelling van de normale waarde konden worden
gebruikt, moest een andere methode worden toegepast.
De Commissie heeft dan gebruikgemaakt van de prĳzen
van het betrokken product die een andere producent op
de binnenlandse markt aanrekende. In alle gevallen
waarin dit niet mogelĳk was, en bĳ gebrek aan een
andere redelĳke methode, werd de normale waarde berekend.

(21)

Wanneer een berekende waarde moest worden gebruikt,
werd deze berekend overeenkomstig artikel 2, lid 3, van
de basisverordening: aan de, eventueel gecorrigeerde
fabricagekosten van de uitgevoerde soorten werd een
redelĳk percentage toegevoegd voor verkoopkosten,
algemene kosten en administratieve kosten (VAAkosten) en een redelĳke winst. De Commissie heeft
onderzocht of de VAA-kosten en de winst op de binnenlandse markt van de betrokken producenten/exporteurs
betrouwbare gegevens waren.

(22)

De binnenlandse VAA-kosten werden als betrouwbaar
beschouwd wanneer de binnenlandse verkoop van de
betrokken onderneming als representatief kon worden
beschouwd. De binnenlandse winstmarge werd vastgesteld aan de hand van de binnenlandse verkoop in het
kader van normale handelstransacties. Indien aan deze
voorwaarden niet werd voldaan, heeft de Commissie de
VAA-kosten en de winst van andere producenten op de
binnenlandse markt van hetzelfde exportland gebruikt
overeenkomstig artikel 2, lid 6, onder a), van de basisverordening. Wanneer dit niet mogelĳk of passend was,
werd het bedrag dat van toepassing was op dezelfde
algemene categorie producten als basis genomen voor de
berekening van de normale waarde overeenkomstig
artikel 2, lid 6, onder b), van de basisverordening. Ten
slotte werden de VAA-kosten en de winst, in alle andere
gevallen, voorlopig gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de andere medewerkende producenten/exporteurs overeenkomstig artikel 2, lid 6, onder c), van de
basisverordening.

(23)

Over de vaststelling van de winstmarge en de VAAkosten overeenkomstig artikel 2, lid 6, onder c), van de
basisverordening, worden belanghebbenden uitdrukkelĳk
verzocht opmerkingen te maken.

LANDEN MET EEN MARKTECONOMIE

1. Algemene werkwĳze
(14)

De hierna vermelde algemene werkwĳze werd toegepast
voor alle betrokken exportlanden met een markteconomie en voor die producenten/exporteurs in Oekraïne
die als marktgericht bedrĳf konden worden beschouwd.
In de bevindingen inzake dumping voor elk land wordt
uitsluitend beschreven wat specifiek is voor dat land.
Normale waarde

(15)

Voor de vaststelling van de normale waarde heeft de
Commissie eerst, voor elke producent/exporteur, vastgesteld of diens totale verkoop van ureum op de binnenlandse markt representatief was in vergelĳking met diens
totale export naar de Gemeenschap. Overeenkomstig
artikel 2, lid 2, van de basisverordening wordt de
binnenlandse verkoop als representatief beschouwd
wanneer die ten minste 5 % bedraagt van diens totale
export naar de Gemeenschap (in hoeveelheden uitgedrukt).

(16)

De Commissie heeft vervolgens vastgesteld welke
soorten ureum die op de binnenlandse markt werden
verkocht door ondernemingen met een representatieve
verkoop op de binnenlandse markt, gelĳk waren aan of
rechtstreeks vergelĳkbaar waren met de soorten die naar
de Gemeenschap werden uitgevoerd.

(17)

Voor elke soort die door de producenten/exporteurs op
de binnenlandse markt werd verkocht en die rechtstreeks
vergelĳkbaar was met de soort die naar de Gemeenschap
werd uitgevoerd, werd vastgesteld of de binnenlandse
verkoop representatief was in de zin van artikel 2, lid 2,
van de basisverordening. De binnenlandse verkoop van
een bepaalde soort ureum werd voldoende representatief
geacht wanneer de totale binnenlandse verkoop van die
soort in het onderzoektĳdvak 5 % of meer bedroeg van
de totale uitvoer van de vergelĳkbare soort ureum naar
de Gemeenschap.

(18)

Tevens werd onderzocht of de binnenlandse verkoop
van elke soort beschouwd kon worden in het kader van
normale handelstransacties te hebben plaatsgevonden,
door het aandeel vast te stellen van de winstgevende
verkoop aan onafhankelĳke afnemers. Wanneer 80 % of
meer van de totale verkochte hoeveelheid van een soort
verkocht was tegen een nettoprĳs die gelĳk was aan of
hoger dan de berekende productiekosten en wanneer de
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geen redenen waren om aan te nemen dat de dumpingmarge voor een niet-medewerkende onderneming lager
zou zĳn dan voor een medewerkende onderneming.

Exportprĳs
(24)

(25)

In alle gevallen waarin het ureum naar onafhankelĳke
afnemers in de Gemeenschap was uitgevoerd, werd de
exportprĳs vastgesteld overeenkomstig artikel 2, lid 8,
van de basisverordening, namelĳk op basis van de werkelĳk betaalde of te betalen prĳzen.
Wanneer het ureum door een gelieerde importeur was
ingevoerd, werd de exportprĳs overeenkomstig artikel 2,
lid 9, van de basisverordening berekend, namelĳk op
basis van de prĳs waartegen het product aan de eerste
onafhankelĳke afnemer was wederverkocht. In dergelĳke
gevallen werden, om een billĳke exportprĳs te
verkrĳgen, correcties toegepast voor alle kosten tussen
invoer en wederverkoop. De winstmarge werd voorlopig
vastgesteld op basis van de informatie die medewerkende onafhankelĳke importeurs hebben verstrekt.

2. Bulgarĳe
(31)

Vergelĳking
(26)

Om een billĳke vergelĳking te kunnen maken tussen de
normale waarde en de exportprĳs, werden, overeenkomstig artikel 2, lid 10, van de basisverordening, correcties
toegepast voor verschillen die van invloed waren op de
vergelĳkbaarheid van de prĳzen. Correcties werden
toegestaan wanneer de verzoeken daartoe redelĳk, nauwkeurig en behoorlĳk gedocumenteerd waren.

Overeenkomstig artikel 2, lid 11, van de basisverordening werd de gewogen gemiddelde normale waarde per
soort ureum van elke producent/exporteur vergeleken
met de gewogen gemiddelde exportprĳs. Wanneer er
echter dermate duidelĳke prĳsverschillen waren tussen
regio's, afnemers of tĳdvakken dat de volledige
dumpingmarge met behulp van deze methode niet
geheel tot uitdrukking zou komen, werd de gewogen
gemiddelde normale waarde vergeleken met de prĳzen
van afzonderlĳke exporttransacties.

(32)

De normale waarde werd overeenkomstig artikel 2, lid 3,
van de basisverordening berekend voor het soort
product dat naar de Gemeenschap werd uitgevoerd.

(33)

De producent/exporteur stelde dat een aantal onderbrekingen in de leverantie van gas, en dientengevolge in de
productie van ureum, in het onderzoektĳdvak tot grote
schommelingen in de productiekosten hadden geleid.
Door deze schommelingen zou de Commissie moeilĳk
kunnen vaststellen welke hoeveelheden in het kader van
normale handelstransacties waren verkocht. Dit zou
daarom op maandbasis moeten worden vastgesteld.

(34)

Schommelingen in kosten en prĳzen zĳn voor alle
ondernemingen nagenoeg niet te vermĳden. Bĳ de vaststelling welke verkoop in het kader van normale
handelstransacties heeft plaatsgevonden, houdt de
Commissie hiermee rekening door steeds de afzonderlĳke prĳzen op de binnenlandse markt te vergelĳken met
de gewogen gemiddelde productiekosten in het onderzoektĳdvak. Geoordeeld werd dat het op grond van de
bĳzondere situatie van de onderneming die het verzoek
heeft ingediend niet gerechtvaardigd was van de gewone
werkwĳze af te wĳken die op alle ondernemingen werd
toegepast die bĳ deze procedure zĳn betrokken, voorzover het probleem van de levering van grondstoffen in
een deel van het onderzoektĳdvak geheel aan de onderneming was te wĳten. Gevolgen voor de kosten zouden
in de berekening van de normale waarde tot uiting
moeten komen.

(35)

Bĳ de verkoop van ureum in Bulgarĳe maakte deze
producent/exporteur gebruik van twee verkoopmaatschappĳen. Gezien de functieverdeling tussen de producent/exporteur en de verkoopmaatschappĳen werd het
nodig geoordeeld de normale waarde vast te stellen aan
de hand van de prĳzen die onafhankelĳke afnemers in
Bulgarĳe in het kader van normale handelstransacties
hadden betaald.

Residuele dumpingmarge
(28)

Overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening werd
voor niet-medewerkende ondernemingen een „residuele”
dumpingmarge vastgesteld op grond van de beschikbare
gegevens.

(29)

Voor landen met een niveau van medewerking dat met
de Eurostat-cĳfers overeenstemde, dat wil zeggen
wanneer er geen redenen waren om aan te nemen dat er
producenten/exporteurs waren die geen medewerking
verleenden, werd als residuele dumpingmarge de
dumpingmarge aangehouden die was vastgesteld voor de
medewerkende onderneming met de hoogste dumpingmarge teneinde de doelmatigheid van eventuele maatregelen te waarborgen.

(30)

Voor landen met een laag niveau van medewerking werd
de residuele dumpingmarge vastgesteld aan de hand van
de hoogste dumpingmarge die voor representatieve
hoeveelheden was vastgesteld. Deze werkwĳze werd ook
noodzakelĳk geacht om te voorkomen dat het nietverlenen van medewerking werd beloond en omdat er

De enige bekende producent/exporteur heeft de vragenlĳst beantwoord. Dit antwoord bevatte ook gegevens
over de binnenlandse verkoop door een gelieerde
binnenlandse verkoopmaatschappĳ. Voorts werd een
antwoord ontvangen van een andere gelieerde onderneming die gedurende twee maanden van het onderzoektĳdvak was opgetreden als verkoper van het betrokken
product in Bulgarĳe en het buitenland. Laatstgenoemde
onderneming kocht de voornaamste grondstof (gas) aan
en verkocht het eindproduct (ureum) na de producent
hiervoor een vergoeding te hebben betaald. Een onderneming in de Gemeenschap die banden heeft met de
Bulgaarse producent/exporteur heeft de voor gelieerde
ondernemingen bestemde bĳlage bĳ de vragenlĳst beantwoord.

Normale waarde

Dumpingmarge voor de onderzochte ondernemingen
(27)
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Daar er geen winstgevende verkoop was op de binnenlandse markt, werd de normale waarde overeenkomstig
artikel 2, lid 3, van de basisverordening berekend aan de
hand van de fabricagekosten waaraan de door de
betrokken ondernemingen opgegeven VAA-kosten bĳ de
binnenlandse verkoop werden toegevoegd. Bĳ gebrek
aan een andere basis werd de winstmarge voorlopig
vastgesteld aan de hand van de gewogen gemiddelde
winst van de andere producenten/exporteurs die aan
deze procedure medewerking verleenden, overeenkomstig artikel 2, lid 6, onder c), van de basisverordening
(zie de overwegingen 21 en 22).

Vergelĳking
(44)

De prĳzen bĳ rechtstreekse uitvoer naar een onafhankelĳke afnemer in de Gemeenschap werden vastgesteld
overeenkomstig artikel 2, lid 8, van de basisverordening,
terwĳl de prĳzen bĳ uitvoer via de gelieerde importeur,
dat wil zeggen voor 80 % van de export naar de
Gemeenschap werden berekend, overeenkomstig artikel
2, lid 9, van de basisverordening.

(45)

(46)

Correcties werden toegepast voor verschillen in de
kosten van binnenlands vervoer, verzending, verpakking
en krediet.

(40)

131,3 %.

(47)

(48)

Twee producenten/exporteurs hebben de vragenlĳst
beantwoord.

De enige bekende producent/exporteur heeft de vragenlĳst beantwoord. Twee bedrĳven in de Gemeenschap die
banden hebben met deze producent/exporteur hebben
de voor gelieerde bedrĳven bestemde bĳlage bĳ de
vragenlĳst beantwoord.

De normale waarde werd vastgesteld aan de hand van de
prĳzen op de binnenlandse markt.
Exportprĳs

(49)

Het niveau van medewerking in Bulgarĳe was hoog. Als
residuele voorlopige dumpingmarge werd de marge
aangehouden die was vastgesteld voor de medewerkende
onderneming, namelĳk 131,3 %.
3. Kroatië

(41)

Het niveau van medewerking in Kroatië was hoog. Als
residuele voorlopige dumpingmarge werd de dumpingmarge aangehouden die voor de medewerkende onderneming was vastgesteld, namelĳk 72,9 %.

Normale waarde

Bĳ de vergelĳking tussen de normale waarde en de
exportprĳs bleek dat het betrokken product met
dumping uit Bulgarĳe in de Gemeenschap werd ingevoerd. De voorlopige dumpingmarge, in procenten van
de cif-invoerprĳs grens Gemeenschap, is:
Chimco AD:

72,9 %.

4. Egypte

Dumpingmarge
(39)

Uit de vergelĳking tussen de normale waarde en de
exportprĳs bleek dat het door de medewerkende producent/exporteur vervaardigde ureum met dumping in de
Gemeenschap was ingevoerd. De voorlopige dumpingmarge, in procenten van de cif-invoerprĳs grens
Gemeenschap, is
Petrokemĳa d.d.:

Vergelĳking
(38)

Correcties werden toegepast voor verschillen in de
kosten van binnenlands vervoer, laden, lossen, op- en
overslag, verpakking en krediet.
Dumpingmarge

Exportprĳs
(37)
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Daar het betrokken product rechtstreeks aan onafhankelĳke afnemers in de Gemeenschap werd verkocht,
werden de exportprĳzen vastgesteld aan de hand van de
werkelĳk betaalde of te betalen prĳzen, overeenkomstig
artikel 2, lid 8, van de basisverordening.
Vergelĳking

(50)

Correcties werden toegepast voor verschillen in bankkosten, kortingen, de kosten van verpakking, op- en
overslag, laden, vervoer, verzekering en krediet.

(51)

Een onderneming vroeg een correctie aan voor uitgestelde kortingen. Deze correctie kon niet worden toegestaan omdat niet kon worden aangetoond dat de korting
werkelĳk was toegepast.

Normale waarde
(42)

De normale waarde werd vastgesteld aan de hand van de
binnenlandse verkoopprĳzen voor het soort van het
betrokken product dat naar de Gemeenschap werd uitgevoerd.
Exportprĳs

(43)

Daar de gehele uitvoer naar de Gemeenschap in het
onderzoektĳdvak via twee gelieerde importeurs in de
Gemeenschap verliep werd de exportprĳs berekend overeenkomstig artikel 2, lid 9, van de basisverordening.

Dumpingmarge
(52)

Uit de vergelĳking tussen de normale waarde en de
exportprĳs bleek dat het betrokken product van beide
medewerkende producenten/exporteurs met dumping in
de Gemeenschap was ingevoerd. De voorlopige
dumpingmarges, in procenten van de cif-invoerprĳs
grens Gemeenschap, zĳn:
El-Delta Company for Fertilizers and Chemical Industries
(Asmeda):
26,4 %
Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries:
21,6 %.
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Het niveau van medewerking in Egypte was hoog. Als
residuele voorlopige dumpingmarge werd daarom de
dumpingmarge aangehouden die voor de medewerkende
onderneming was vastgesteld, namelĳk 26,4 %.

Dumpingmarge
(60)

De prĳzen bĳ uitvoer uit Estland vertoonden significante
verschillen tussen regio's. Bĳ het onderzoek bleek dat de
dumpingprĳzen die in sommige lidstaten werden toegepast, werden gecompenseerd door hogere prĳzen in
andere lidstaten. Omdat de volledige dumpingmarge niet
tot uiting zou komen bĳ een vergelĳking van de
gewogen gemiddelde normale waarde met de gewogen
gemiddelde exportprĳs, werd de gewogen gemiddelde
normale waarde vergeleken met de prĳzen van afzonderlĳke exporttransacties.

(61)

Uit de vergelĳking tussen de normale waarde en de
exportprĳs bleek dat het betrokken product van de
medewerkende producent/exporteur met dumping in de
Gemeenschap was ingevoerd. De voorlopige dumpingmarge, in procenten van de cif-invoerprĳs grens
Gemeenschap, bedraagt:

5. Estland
(54)

De enige bekende producent/exporteur in Estland heeft
de vragenlĳst beantwoord. Bĳ een vergelĳking van de
opgegeven verkoop aan onafhankelĳke afnemers in de
Gemeenschap met de Eurostat-gegevens bleek dat het
niveau van medewerking zeer laag was, namelĳk 2,7 %.
Het bleek dat dit te wĳten was aan het feit dat de
Estlandse onderneming geen melding had gemaakt van
de export van ureum via onafhankelĳke handelaars.
Normale waarde

(55)

(56)

De verkoop van de producent/exporteur op de binnenlandse markt was niet representatief in vergelĳking met
zĳn export naar de Gemeenschap. De binnenlandse
prĳzen konden daarom niet als basis dienen voor de
normale waarde. Daar er in Estland geen andere producenten van ureum zĳn, kon de normale waarde ook niet
worden gebaseerd op de prĳzen van andere handelaars
of producenten.

L 197/9

JSC Nitrofert:
(62)

34,3 %.

Als residuele voorlopige dumpingmarge werd dezelfde
dumpingmarge aangehouden als voor de producent/
exporteur, namelĳk 34,3 %.
6. Libië

(63)

De normale waarde werd daarom berekend. Overeenkomstig artikel 2, lid 6, van de basisverordening werden
hierbĳ de VAA-kosten van de onderneming zelf
gebruikt. Overeenkomstig artikel 2, lid 6, onder b), van
de basisverordening werden, bĳ gebrek aan een andere
redelĳke basis, de VAA-kosten en de winst gebruikt die
gemaakt werden bĳ de productie van dezelfde algemene
categorie producten, namelĳk meststoffen (zie de overwegingen 22 en 23).

Hoewel de enige producent/exporteur aanvankelĳk tot
medewerking bereid was, weigerde hĳ later toegang te
verschaffen tot een deel van de gegevens die van belang
waren voor de verificatie van zĳn antwoord op de
vragenlĳst, met name de gegevens over de binnenlandse
verkoopprĳzen en de productiekosten van het betrokken
product. De Commissie heeft daarom gebruikgemaakt
van de beste gegevens die beschikbaar waren, overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening.
Normale waarde

Exportprĳs
(57)

Daar de door de onderneming opgegeven uitvoer naar
de Gemeenschap via onafhankelĳke afnemers verliep,
werd de exportprĳs gebaseerd op de werkelĳk betaalde
of te betalen prĳs overeenkomstig artikel 2, lid 8, van de
basisverordening.

(58)

Zoals in overweging 54 reeds vermeld, beweert de
onderneming de enige producent te zĳn van ureum in
Estland. Daarom heeft de Commissie voorlopig besloten
artikel 18 van de basisverordening toe te passen op de
niet-opgegeven hoeveelheden van het betrokken product
die naar de Gemeenschap werden uitgevoerd en die
volgens Eurostat 97,3 % van de totale export bedroegen.
De exportprĳs van deze niet-opgegeven hoeveelheden
werd vastgesteld aan de hand van de opgegeven representatieve hoeveelheden die naar de Gemeenschap waren
uitgevoerd met de hoogste dumpingmarge.
Vergelĳking

(59)

Er werden correcties toegepast voor verschillen in bankkosten, de kosten van laden, lossen, op- en overslag,
vervoer, verzekering en krediet.

(64)

De opgegeven cĳfers over de binnenlandse verkoop in
het onderzoektĳdvak konden niet worden vergeleken
met de goedgekeurde rekeningen of de andere boekhoudbescheiden, omdat de onderneming tĳdens de
controle ter plaatse niet bereid was inzage te geven in
deze documenten. Daarom kon niet worden vastgesteld
of de antwoorden over de verkoop van het betrokken
product op de binnenlandse markt juist en volledig
waren en deze antwoorden konden dus niet worden
gebruikt om de normale waarde vast te stellen.

(65)

De Commissie kon evenmin inzage verkrĳgen in essentiële boekhoudgegevens over de productiekosten van het
op de binnenlandse markt verkochte ureum. Daarom
kon niet worden vastgesteld of de verstrekte gegevens
over de productiekosten juist en volledig waren. Dit gold
met name voor de kosten van grondstoffen en de VAAkosten van de onderneming.

(66)

Voor de vaststelling van de normale waarde heeft de
Commissie daarom, zoals hierboven vermeld, gebruikgemaakt van de beste gegevens die beschikbaar waren,
overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening. Bĳ
gebrek aan andere gegevens voor Libië heeft de
Commissie de berekening gebaseerd op de in de klacht
vermelde gegevens.
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Exportprĳs
(67)

Over de exportprĳs heeft de onderneming gegevens
verstrekt die geverifieerd konden worden. Bĳ de berekening van de dumpingmarge kon de Commissie dus de
exportprĳzen van de onderneming zelf gebruiken.

(68)

Ongeveer de helft van het ureum dat deze onderneming
naar de Gemeenschap uitvoerde werd aan onafhankelĳke
afnemers verkocht. De exportprĳs van deze transacties
werd dus vastgesteld aan de hand van de werkelĳk
betaalde of te betalen prĳzen, overeenkomstig artikel 2,
lid 8, van de basisverordening.

(69)

De overige exportverkoop naar de Gemeenschap verliep
via een gelieerde onderneming en de exportprĳs van
deze verkoop moest dus worden berekend overeenkomstig artikel 2, lid 9, van de basisverordening.

(70)

Een klein deel van de verkoop aan de gelieerde onderneming verliep vervolgens via een andere gelieerde onderneming in de Gemeenschap. Deze verkoop maakte
echter slechts een zeer klein deel uit van de totale export
van de Libische onderneming naar de Gemeenschap.
Indien deze in de berekening zou worden opgenomen,
zou dit geen invloed hebben gehad op het uiteindelĳke
resultaat. Deze verkoop werd dus buiten beschouwing
gelaten.

(71)

(72)

Voorts moest de verkoop van het betrokken product van
niet-Libische oorsprong door de gelieerde onderneming
aan de eerste onafhankelĳke afnemer in de Gemeenschap die de onderneming ten onrechte had opgegeven,
van de berekeningen worden uitgesloten.

National Oil Corporation:
(76)

(77)

(74)

De onderneming voerde aan dat bepaalde kosten voor
krediet ook op de binnenlandse markt werden gemaakt,
maar verstrekte in dit verband tegenstrĳdige informatie.
Bĳ het onderzoek is gebleken dat betalingsvoorwaarden
niet vooraf met de binnenlandse afnemer werden overeengekomen en daarom kon hiervoor geen correctie
worden toegestaan.

Uit de vergelĳking tussen de gewogen gemiddelde
normale waarde en de gewogen gemiddelde exportprĳs
bleek dat de medewerkende producent/exporteur het
betrokken product met dumping in de Gemeenschap
had verkocht. De voorlopige dumpingmarge, in
procenten van de cif-invoerprĳs grens Gemeenschap,
bedraagt:

Eén onderneming heeft de vragenlĳst voor producenten/
exporteurs beantwoord. Dit antwoord bevatte gegevens
over de verkoop op de binnenlandse markt door een
gelieerde verkoopmaatschappĳ. Een onderneming in de
Gemeenschap die banden had met de producent/exporteur heeft de vragenlĳst voor gelieerde ondernemingen
beantwoord.

(78)

De binnenlandse verkoop van de producent/exporteur
was niet representatief in vergelĳking met de export van
die producent/exporteur naar de Gemeenschap. Daarom
kon bĳ de vaststelling van de normale waarde niet
worden uitgegaan van de binnenlandse prĳzen. Daar er
in Litouwen geen andere producenten van ureum zĳn,
kon de normale waarde evenmin worden gebaseerd op
de prĳzen van andere handelaars of producenten.

(79)

De normale waarde werd daarom berekend. Overeenkomstig artikel 2, lid 6, onder b), van de basisverordening, en bĳ gebrek aan een andere redelĳke basis,
werden de VAA-kosten en winst gebruikt die de
Litouwse producent/exporteur maakte bĳ de productie
en verkoop van dezelfde algemene categorie producten,
namelĳk meststoffen.
Exportprĳs

(80)

Het betrokken product werd bĳna altĳd rechtstreeks aan
onafhankelĳke afnemers in de Gemeenschap verkocht.
De export via een gelieerde onderneming maakte minder
dan 5 % uit van de totale export van de betrokken
producent/exporteur naar de Gemeenschap. Voor het
laatstgenoemde geval moest de exportprĳs worden berekend overeenkomstig artikel 2, lid 9, van de basisverordening.
Vergelĳking

(81)

Er werden correcties toegepast voor verschillen in de
kosten van verpakking, vervoer, verzekering, laden,
lossen, op- en overslag en aanverwante kosten.

(82)

Er werden correcties op de normale waarde aangevraagd
op basis van de niet-representatieve verkoop van ureum.
De gegevens die waren verstrekt over de binnenlandse
verkoop van dezelfde algemene categorie producten,
waarvan de VAA-kosten en de winst bĳ de berekening
van de normale waarde waren gebruikt, wezen er niet op
dat correcties gerechtvaardigd waren.

Dumpingmarge
(75)

De door de medewerkende producent/exporteur uitgevoerde hoeveelheden werden vergeleken met de exportcĳfers van Eurostat en deze bleken overeen te stemmen.
Daar de Libische onderneming volgens deze Eurostatgegevens goed was voor de gehele uitvoer van het
betrokken product uit Libië werd als voorlopige residuele dumpingmarge de dumpingmarge aangehouden
die voor de medewerkende onderneming was vastgesteld, namelĳk 51,4 %.

Normale waarde

Vergelĳking
Er werden correcties toegepast voor verschillen in de
kosten van verpakking, laden, lossen, op- en overslag,
vervoer, verzekering, inspectie en krediet.

51,4 %.

7. Litouwen

De opgegeven VAA-kosten van de gelieerde onderneming moesten op enkele punten worden gecorrigeerd op
grond van de resultaten van de controle ter plaatse.

(73)

21.7.2001

21.7.2001

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
Zaklady Chemiczne „Police”:

Dumpingmarge
(83)

Uit de vergelĳking tussen de gewogen gemiddelde
normale waarde en de gewogen gemiddelde exportprĳs
bleek dat de medewerkende producent/exporteur het
betrokken product met dumping in de Gemeenschap
had verkocht. De voorlopige dumpingmarge, in
procenten van de cif invoerprĳs grens Gemeenschap,
bedraagt:
Joint Stock Company Achema, Jonava:

(84)

9,4 %.

(90)

(91)

Het niveau van medewerking in Litouwen was hoog. Als
residuele voorlopige dumpingmarge werd daarom de
dumpingmarge aangehouden die voor de medewerkende
onderneming was vastgesteld, namelĳk 9,4 %.

Eén producent/exporteur heeft de vragenlĳst beantwoord.

De normale waarde werd berekend overeenkomstig
artikel 2, lid 3, van de basisverordening. Op grond van
artikel 2, lid 6, van de basisverordening werden de VAAkosten van de onderneming zelf hierbĳ in aanmerking
genomen. Overeenkomstig artikel 2, lid 6, onder b), van
de basisverordening, en bĳ gebrek aan een andere redelĳke basis, werd de winst gebruikt die de Poolse producent/exporteur maakte bĳ de productie en verkoop van
dezelfde algemene categorie producten, namelĳk meststoffen.

(92)

Het betrokken product werd bĳna altĳd aan onafhankelĳke afnemers in de Gemeenschap verkocht. Voor de
vaststelling van de exportprĳs werd daarom gebruikgemaakt van de werkelĳk betaalde of te betalen prĳzen,
overeenkomstig artikel 2, lid 8, van de basisverordening.

(93)

Er werden correcties toegepast voor verschillen in de
kosten van vervoer, zowel in het binnenland, over zee
als binnen de Gemeenschap, verzekering, laden, lossen,
op- en overslag, verpakking, krediet, commissies en
andere factoren.

(94)

Uit de vergelĳking tussen de gewogen gemiddelde
normale waarde en de gewogen gemiddelde exportprĳs
bleek dat de medewerkende producent/exporteur het
betrokken product met dumping in de Gemeenschap
had verkocht. De voorlopige dumpingmarge, in
procenten van de cif-invoerprĳs grens Gemeenschap,
bedraagt:

Wanneer het betrokken product rechtstreeks aan onafhankelĳke afnemers in de Gemeenschap was uitgevoerd,
werd de exportprĳs vastgesteld overeenkomstig artikel 2,
lid 8, van de basisverordening op grond van de werkelĳk
betaalde of te betalen prĳzen. Ongeveer een kwart van
de verkoop naar de Gemeenschap verliep via gelieerde
importeurs die in de Gemeenschap waren gevestigd.
Wanneer het betrokken product via deze importeurs in
de Gemeenschap was ingevoerd, werd de prĳs, overeenkomstig artikel 2, lid 9, van de basisverordening, berekend.

Er werden correcties toegepast voor verschillen in de
kosten van vervoer, verpakking, laden, lossen, op- en
overslag, krediet en commissies.
Dumpingmarge

(95)

Uit de vergelĳking tussen de normale waarde en de
exportprĳs bleek dat de drie medewerkende producenten/exporteurs het betrokken product met dumping
in de Gemeenschap hadden verkocht. De voorlopige
dumpingmarges, in procenten van de cif-invoerprĳs
grens Gemeenschap, bedraagt:
S.C. Amonil SA, Slobozia:
28,3 %
Petrom SA Sucursala Doljchim Craiova, Craiova: 47,0 %
Sofert SA, Bacau:
32,6 %.

Dumpingmarge
(89)

De normale waarde werd vastgesteld aan de hand van de
prĳzen die onafhankelĳke afnemers in Roemenië in het
kader van normale handelstransacties hadden betaald of
moesten betalen, overeenkomstig artikel 2, lid 1, van de
basisverordening.

Vergelĳking

Vergelĳking
(88)

Drie ondernemingen hebben de vragenlĳst voor producenten/exporteurs beantwoord. Eén Roemeense onderneming die banden had met een van de producenten/
exporteurs heeft de vragenlĳst van de Commissie beantwoord en gegevens verstrekt over de verkoop in
Roemenië en in de Gemeenschap. Twee ondernemingen
in de Gemeenschap die banden hadden met een van de
producenten/exporteurs hebben de vragenlĳst voor gelieerde importeurs eveneens beantwoord.

Exportprĳs

Exportprĳs
(87)

Daar het niveau van medewerking in Polen hoog was,
werd als voorlopige residuele dumpingmarge de
dumpingmarge aangehouden die voor de medewerkende
onderneming was vastgesteld, namelĳk 31,0 %.

Normale waarde

Normale waarde
(86)

31,0 %.

9. Roemenië

8. Polen
(85)
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(96)

Daar het niveau van medewerking in Roemenië hoog
was, werd als voorlopige residuele dumpingmarge de
dumpingmarge aangehouden die voor de medewerkende
onderneming met de hoogste dumpingmarge was vastgesteld, namelĳk 47,0 %.
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OEKRAÏNE EN BELARUS

1. Vergelĳkbaar land
(97)

(98)

(99)

Overeenkomstig artikel 2, lid 7, van de basisverordening
moet de normale waarde voor landen met staatshandel
en voor ondernemingen die niet als een marktgerichte
onderneming kunnen worden beschouwd, worden vastgesteld aan de hand van de prĳzen of de berekende
waarde in een derde land met markteconomie („het
vergelĳkbare land”).
In het bericht van inleiding van deze procedure heeft de
Commissie bekendgemaakt dat zĳ voornemens was
Slowakĳe te kiezen als vergelĳkbaar land voor het vaststellen van de normale waarde voor Oekraïne en Belarus.
De producenten/exporteurs in Oekraïne en Belarus, de
missie van Belarus bĳ de Europese Unie en een organisatie van importeurs (EFIA) hebben tegen dit voorstel
bezwaar gemaakt. De voornaamste argumenten tegen
Slowakĳe waren verschillen in toegang tot grondstoffen,
verschillen in productieproces en een andere productieschaal in vergelĳking met de landen met staatshandel die
bĳ deze procedure zĳn betrokken, de invloed van ruilhandel op de binnenlandse verkoopprĳzen, cashflowproblemen en de bescherming van de Slowaakse markt
door invoerrechten. De betrokkenen stelden Litouwen
voor als vergelĳkbaar land.

(100) De Litouwse markt voor het betrokken product bleek

echter niet voldoende concurrerend te zĳn. In Litouwen
was slechts een producent en de Litouwse markt werd
met invoerrechten tegen de Russische invoer beschermd.

(101) De Commissie erkent dat Slowakĳe in een eerdere

herzieningsprocedure betreffende antidumpingmaatregelen ten aanzien van ureum uit Rusland, wel als een
passend referentieland werd beschouwd, bĳ gebrek aan
een beter alternatief. Slowakĳe zou ook een redelĳke
keuze zĳn om in deze procedure als vergelĳkbaar land te
dienen.

(102) De Commissie heeft in het kader van deze procedure

echter besloten andere mogelĳkheden te onderzoeken en
heeft daarom een verzoek om informatie over de
verkoop- en marktvoorwaarden gezonden aan producenten van het betrokken product in de acht landen met
markteconomie die bĳ deze procedure zĳn betrokken en
aan haar bekende producenten in andere landen met een
markteconomie. Antwoorden werden ontvangen van
producenten in alle acht landen met een markteconomie
die bĳ deze procedure zĳn betrokken, van een producent
in Australië en van een producent in de Verenigde
Staten.

(103) Uit deze antwoorden kwam naar voren dat de Verenigde

Staten het meest geschikt waren om als vergelĳkbaar
land te fungeren. De Amerikaanse markt voor het
betrokken product is zeer concurrerend: er zĳn meer
dan tien producenten en een groot aantal eindgebruikers
in dat land. Voorts worden grote hoeveelheden ingevoerd. Hoewel antidumpingrechten van toepassing zĳn
op het betrokken product uit de voormalige Sovjet-Unie,
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worden nog aanzienlĳke hoeveelheden uit andere landen
ingevoerd.
(104) Gezien het bovenstaande werd geconcludeerd dat de

Verenigde Staten het meest geschikt waren om dienst te
doen als vergelĳkbaar land en dat de keuze van de
Verenigde Staten onder deze omstandigheden redelĳk en
gerechtvaardigd leek overeenkomstig artikel 2, lid 7, van
de basisverordening.

(105) De Commissie heeft vervolgens een meer gedetailleerde

vragenlĳst gezonden aan de Amerikaanse producent
waarin hĳ om informatie werd gevraagd over de binnenlandse verkoopprĳzen en de productiekosten van het
betrokken product. Het antwoord werd ter plaatse geverifieerd.

(106) De Commissie heeft onderzocht of het betrokken

product in de Verenigde Staten, gezien de prĳs, in het
kader van normale handelstransacties was verkocht.

(107) Wat de productiekosten betreft bleek bĳ verificatie dat

de prĳs voor aardgas in de tweede helft van het onderzoektĳdvak buitengewoon hoog was, wat te verklaren
was door de te grote vraag. Daarom werd een correctie
toegepast op de kosten van de Amerikaanse producent
voor aardgas.

(108) Rekening houdend met deze correctie bleek de Ameri-

kaanse producent het betrokken product in het kader
van normale handelstransacties te hebben verkocht.

(109) Daarom werd de normale waarde afgeleid van de

gewogen gemiddelde verkoopprĳs die de Amerikaanse
producent aan onafhankelĳke afnemers op de binnenlandse markt aanrekende.
2. Belarus

(110) Hoewel de enige producent/exporteur in Belarus aanvan-

kelĳk bereid was medewerking te verlenen aan het
onderzoek, was zĳn antwoord op de vragenlĳst van de
Commissie verre van volledig. Bovendien heeft hĳ niet
geantwoord op een aantal schriftelĳke vragen van de
Commissie om verduidelĳking en aanvullende informatie. Voor de berekening van de voorlopige dumpingmarge moest de Commissie daarom gebruikmaken van
de beste gegevens die beschikbaar waren, overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening.
Normale waarde

(111) Overeenkomstig artikel 2, lid 7, onder a), van de basis-

verordening werd de normale waarde vastgesteld als in
de overwegingen 106 tot en met 109 beschreven.
Exportprĳs

(112) De opgegeven hoeveelheden en waarde van de export

stemden niet overeen met de Eurostat-gegevens, maar
waren aanzienlĳk lager. De onderneming kon geen
aannemelĳke verklaring geven voor dit verschil en kon
evenmin bewĳsstukken overleggen over de opgegeven
uitvoer naar de Gemeenschap, hoewel de Commissie
hierom uitdrukkelĳk heeft gevraagd.
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(113) De Commissie had daarom geen andere keuze dan de

gegevens van deze onderneming buiten beschouwing te
laten en gebruik te maken van de beste beschikbare
gegevens, overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening. Bĳ gebrek van een andere redelĳke basis werd de
exportprĳs voor Belarus vastgesteld op grond van de
Eurostat-gegevens. Daar uit de beschikbare gegevens
bleek dat de gehele uitvoer via handelaars verloopt,
werden correcties toegepast voor commissies.
Vergelĳking

(114) Er werden correcties toegepast voor verschillen in

commissies, vervoer, laden, lossen, op- en overslag,
indien deze kosten redelĳk waren en met bewĳsstukken
gestaafd.

(115) De correctie voor de kosten van vervoer was gebaseerd

op de tarieven in het vergelĳkbare land, waarbĳ rekening
werd gehouden met de afstand tussen de fabriek van de
producent/exporteur en de haven van lading.
Dumpingmarge

(116) Overeenkomstig artikel 2, lid 11, van de basisverorde-

ning werd de gewogen gemiddelde normale waarde
vergeleken met de gewogen gemiddelde exportprĳs. Uit
deze vergelĳking bleek dat de producent/exporteur het
betrokken product met dumping in de Gemeenschap
had verkocht. De voor het gehele land geldende
gewogen gemiddelde voorlopige dumpingmarge, in
procenten van cif-waarde bedroeg 75,7 %.
3. Oekraïne

(117) Vier ondernemingen hebben de vragenlĳst voor produ-

centen/exporteurs beantwoord. Drie van deze ondernemingen hadden gevraagd om als een op marktvoorwaarden werkende onderneming te worden beschouwd
overeenkomstig artikel 2, lid 7, onder c), van de basisverordening.
Op marktvoorwaarden werkende onderneming

(118) De Commissie heeft alle nodige informatie ingewonnen

en ter plaatse alle informatie geverifieerd die was
verstrekt als antwoord op de vragenlĳst waarmee de
behandeling als marktgericht bedrĳf was aangevraagd.
Onderzocht werd of aan de vĳf criteria van artikel 2, lid
7, onder c), van de basisverordening werd voldaan.

(119) Twee ondernemingen bleken hun besluiten over prĳzen

en kosten te nemen zonder dat er sprake was van staatsinmenging van betekenis in de zin van artikel 2, lid 7,
onder c). Prĳzen en kosten waren grotendeels in overeenstemming met de marktwaarde. Beide ondernemingen hadden een boekhouding die door een onafhankelĳke accountant was gecontroleerd overeenkomstig de
internationale boekhoudnormen en de productiekosten
en de financiële situatie waren niet onderhevig aan
verstoringen van betekenis. Hoewel een van de ondernemingen ook aan ruilhandel deed, was dit slechts op zeer
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kleine schaal en deze ruilhandel had geen betrekking op
het betrokken product. Ten slotte was de faillissementsen eigendomswetgeving op deze ondernemingen van
toepassing en de valuta werden tegen marktkoersen
omgerekend.
(120) Daarom werd geconcludeerd dat deze twee onderne-

mingen aan de voorwaarden van artikel 2, lid 7, onder
c), van de basisverordening voldeden. Deze ondernemingen zĳn:
— Cherkassy Azot, Cherkassy
— Concern Stirol, Gorlovka.

(121) De derde onderneming bleek op veel grotere schaal aan

ruilhandel te doen, met inbegrip van bepaalde transacties
voor het betrokken product. Voorts had het Staatseigendomsfonds aandelen in deze onderneming waardoor het
besluiten kon blokkeren, zoals de wĳziging van de
statuten van de vennootschap. Het kon dus in aanzienlĳke mate invloed uitoefenen in de onderneming.

(122) Deze onderneming voldeed daarom niet aan de voor-

waarden van artikel 2, lid 7, onder c), van de basisverordening.

(123) De betrokken ondernemingen en de bedrĳfstak van de

Gemeenschap werden in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken over bovengenoemde conclusies.

(124) De producent/exporteur die niet als marktgerichte

onderneming werd beschouwd, betwistte de bevindingen
van de Commissie, met name wat de staatsinmenging
betrof en de omvang van de ruilhandel. Er werden echter
geen nieuwe argumenten aangevoerd die de conclusie
van de Commissie konden wĳzigen.

(125) De bedrĳfstak van de Gemeenschap betwistte daaren-

tegen het feit dat twee Oekraïense bedrĳven als marktgerichte bedrĳven werden beschouwd. Deze bedrĳven
zouden in een macro-economische omgeving werken
waar staatsinmenging overheersend is, de staat zou de
prĳs van gas, de voornaamste grondstof voor de
productie van ureum, vaststellen, ruilhandel zou wĳd
verspreid zĳn en de belangrĳkste internationale boekhoudnormen zouden niet alle door deze bedrĳven
worden toegepast.

(126) De Commissie merkt op dat staatsinmenging nog een

overheersende factor is in de Oekraïense economie. Bĳ
het onderzoek of een onderneming marktgericht is,
moeten afzonderlĳke ondernemingen evenwel aantonen
dat zĳ bĳ de vervaardiging en de verkoop van het
betrokken product op marktvoorwaarden werken. Van
de beweerdelĳk wĳd verspreide ruilhandel werden voor
de twee betrokken ondernemingen niet meer sporen
aangetroffen dan hierboven vermeld. Beide ondernemingen hadden een boekhouding die gecontroleerd
werd volgens de internationale boekhoudnormen. De
Commissie vond geen andere aanwĳzingen van staatsinmenging dan die welke in de overwegingen 128 en 129
zĳn vermeld.
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(127) Daarom werd besloten twee ondernemingen als markt-

21.7.2001

Uitbestedingsovereenkomsten

gericht bedrĳf te behandelen en de aanvraag hiertoe van
de derde onderneming af te wĳzen. Het Raadgevend
Comité heeft geen bezwaar gemaakt tegen de conclusies
van de Commissie.

(133) Bĳ het onderzoek bleek dat enkele ondernemingen in

(128) Bĳ nadere controles in Oekraïne bleek overigens dat de

(134) Op grond van uitbestedingsovereenkomsten levert een

onderneming die geen behandeling als marktgericht
bedrĳf heeft verkregen, onjuiste informatie heeft
verstrekt over haar rol in de staatsprogramma's, in het
kader waarvan producenten van meststoffen goedkoop
grondstoffen konden verkrĳgen om de plaatselĳke landbouw te steunen, hetgeen betekent dat deze onderneming goedkoop grondstoffen heeft verkregen om het
betrokken product te maken.

(129) Beide ondernemingen die als marktgerichte onderne-

ming konden worden beschouwd waren ook bĳ dergelĳke programma's betrokken, maar bĳ het onderzoek
bleek dat dit voor deze ondernemingen slechts in zeer
geringe mate het geval was en meer voor producten uit
een later productiestadium dan ureum. Gevolgen voor
de kosten van uit aardgas verkregen ammoniak dat
zowel bĳ de productie van het betrokken product als de
productie van andere meststoffen wordt gebruikt, zĳn
gecorrigeerd door de kosten van de onderneming aan te
passen.

(130) Daarom werd geoordeeld dat het besluit twee onderne-

mingen als marktgericht bedrĳf te behandelen en de
aanvraag hiertoe van een derde onderneming af te
wĳzen moest worden gehandhaafd.

Individuele behandeling

Oekraïne een deel of de gehele verkoop van het
betrokken product in het binnen- en buitenland aan
andere ondernemingen hadden uitbesteed.

onderneming grondstoffen (in dit geval aardgas en soms
ook elektriciteit) aan een andere onderneming, die het
eindproduct weer aan de eerste onderneming, de leverancier van de grondstoffen, of een derde onderneming
levert. De onderneming die de grondstoffen heeft
bewerkt ontvangt geen factuur voor de ontvangen
grondstoffen en zendt ook geen factuur voor de geleverde eindproducten. Zĳ wordt slechts betaald voor de
verwerking van de grondstoffen tot eindproduct.
Volgens de Oekraïense wetgeving blĳft de leverancier
van de grondstoffen, in dit geval de eerstgenoemde
onderneming, de eigenaar van het eindproduct.

(135) Uit het bovenstaande blĳkt dat de voor het soortgelĳke

product werkelĳk betaalde of te betalen prĳs bĳ de
medewerkende ondernemingen niet kon worden vastgesteld, laat staan geverifieerd. Bĳ gebrek aan medewerking
van de andere bĳ de uitbestedingsovereenkomsten
betrokken ondernemingen heeft de Commissie voorlopig de gehele verkoop op grond van deze overeenkomsten buiten beschouwing gelaten.
Normale waarde voor de marktgerichte ondernemingen

(136) De ondernemingen die als marktgerichte ondernemingen

werden beschouwd werd verzocht gedetailleerde gegevens te verstrekken over de binnenlandse verkoop en de
productiekosten van het betrokken product. Deze
antwoorden zĳn ter plaatse gecontroleerd.

(137) Een onderneming bleek een aanzienlĳk deel van het
(131) Tenzĳ een producent/exporteur kan aantonen dat hĳ op

marktvoorwaarden werkt moet één enkel recht worden
vastgesteld voor landen met staatshandel dat voor alle
ondernemingen in het land geldt en voor landen waarop
artikel 2, lid 7, onder b) en c), van de basisverordening
toepassing vindt, tenzĳ ondernemingen kunnen
aantonen dat hun exportactiviteiten vrĳ zĳn van staatsinmenging en dat er een zodanige mate van wettelĳke of
feitelĳke onafhankelĳkheid van de staat is dat er geen
risico is dat het voor het gehele land geldende recht
wordt ontdoken.

(132) De Oekraïense onderneming die niet als marktgericht

bedrĳf kon worden beschouwd heeft om een individuele
behandeling verzocht. De Commissie heeft alle informatie die zĳ nodig had om te kunnen vaststellen of de
onderneming voor een individuele behandeling in
aanmerking kwam, ingewonnen en geverifieerd. De staat
bleek geen bemoeienis te hebben met de exportactiviteiten van deze onderneming zodat de rechten niet
ontdoken konden worden, indien deze onderneming een
individuele dumpingmarge werd vastgesteld. Daarom
werd het gerechtvaardigd geacht deze onderneming,
Joint Stock Company DniproAzot, Dniprodzerzhinsk,
een individuele behandeling toe te staan.

betrokken product op de binnenlandse markt op grond
van uitbestedingsovereenkomsten te verkopen. Om de in
de overwegingen 134 en 135 uiteengezette redenen
moest deze verkoop voorlopig buiten beschouwing
worden gelaten.

(138) Een producent/exporteur verkocht nog representatieve

hoeveelheden op de binnenlandse markt zonder gebruik
te maken van uitbestedingsovereenkomsten. De door
deze producent/exporteur opgegeven VAA-kosten
moesten worden gecorrigeerd. De Commissie zal verder
onderzoeken of nog correcties moeten worden toegepast
op andere kostenfactoren zoals afschrĳving.

(139) Dezelfde producent/exporteur bleek voldoende hoeveel-

heden in het kader van normale handelstransacties te
hebben verkocht. De normale waarde kon daarom van
de verkoopprĳzen op de binnenlandse markt worden
afgeleid.

(140) De tweede onderneming bleek het betrokken product op

de binnenlandse markt niet in voldoende hoeveelheden
te verkopen. Daarom werd voor hem de normale waarde
afgeleid van de binnenlandse prĳzen van de producent/
exporteur die wel representatieve hoeveelheden in het
kader van normale handelstransacties had verkocht.
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Normale waarde voor niet-marktgerichte ondernemingen
(141) Overeenkomstig artikel 2, lid 7, onder a), van de basis-

verordening werd de normale waarde voor producenten/
exporteurs die niet als marktgerichte onderneming
konden worden beschouwd, vastgesteld op basis van de
geverifieerde informatie van de producent in het vergelĳkbare land, dat wil zeggen de werkelĳk betaalde of te
betalen prĳzen op de binnenlandse markt van het vergelĳkbare land voor producten die vergelĳkbaar waren met
die welke de Oekraïense producenten/exporteurs naar de
Gemeenschap uitvoerden (zie overwegingen 106 tot en
met 109).

Exportprĳs
(142) De gehele export naar de Gemeenschap van een onder-

neming en een deel van de export van een andere onderneming bleek op basis van uitbestedingsovereenkomsten
te hebben plaatsgevonden. Ook bleek de gehele export
van een derde onderneming, die niet had gevraagd om
als marktgericht bedrĳf te worden behandeld en
evenmin een individuele dumpingmarge had aangevraagd, op basis van uitbestedingsovereenkomsten te
hebben plaatsgevonden.
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marktwaarde in het onderzoektĳdvak tussen ureum in
korrels en korrelig ureum in de Verenigde Staten. Voorts
werden op deze normale waarde correcties toegepast
voor verschillen in de kosten van vervoer en krediet.
(148) Er werd een correctie op de normale waarde toegepast

voor het binnenlandse vervoer. Deze correctie was van
toepassing op beide ondernemingen die als marktgerichte onderneming werden beschouwd en de normale
waarde die in het vergelĳkbare land was vastgesteld.

(149) Er werden correcties op de exportprĳs toegestaan voor

het binnenlands vervoer in Oekraïne en voor laden,
lossen, op- en overslag. De correctie voor het binnenlandse vervoer werd gebaseerd op de tarieven in het
vergelĳkbare land, rekening houdend met de afstanden
tussen de fabrieken van de producenten/exporteurs en
de haven van lading in Oekraïne.

Dumpingmarge
(150) Voor de onderneming die als marktgerichte onderne-

(143) Om de in de overwegingen 134 en 135 vermelde

redenen moest de export op grond van uitbestedingsovereenkomsten voorlopig buiten beschouwing worden
gelaten.

ming werd beschouwd en waarvoor de betaalde of te
betalen exportprĳzen konden worden geverifieerd, werd
de gewogen gemiddelde normale waarde van de naar de
Gemeenschap uitgevoerde soort vergeleken met de
gewogen gemiddelde exportprĳs van dezelfde soort van
het betrokken product, als bepaald in artikel 2, lid 11,
van de basisverordening.

(144) Slechts de exportprĳzen van de onderneming die een

(151) Voor de onderneming die een individuele behandeling

individuele behandeling had gekregen en slechts één van
de twee ondernemingen die als marktgerichte onderneming konden worden beschouwd had, na eliminatie van
de export op basis van uitbestedingsovereenkomsten,
voldoende representatieve en verifieerbare exportprĳzen.

(145) Daar het betrokken product dat niet in het kader van

uitbestedingsovereenkomsten naar de Gemeenschap was
uitgevoerd, steeds aan onafhankelĳke afnemers bleek te
zĳn verkocht, werden de exportprĳzen vastgesteld aan
de hand van de werkelĳk betaalde of te betalen prĳzen
overeenkomstig artikel 2, lid 8, van de basisverordening.

Vergelĳking
(146) Om een billĳke vergelĳking te kunnen maken tussen de

normale waarde en de exportprĳs werden correcties
toegepast voor verschillen die van invloed waren op de
vergelĳkbaarheid van de prĳzen overeenkomstig artikel
2, lid 10, van de basisverordening. Te dien einde werden
correcties toegepast voor verschillen in de kosten van
vervoer, laden, lossen, op- en overslag en voor fysieke
verschillen.

(147) Op de normale waarde, die was gebaseerd op de binnen-

landse prĳzen in het vergelĳkbare land, werd een
correctie voor fysieke verschillen toegepast, omdat in de
Verenigde Staten ureum in korrels werd verkocht en de
Oekraïense producenten/exporteurs korrelig ureum
uitvoerden. De correctie was gebaseerd op het verschil in

had gekregen en waarvoor de betaalde of te betalen
exportprĳzen konden worden geverifieerd, werd de
gewogen gemiddelde normale waarde van de naar de
Gemeenschap uitgevoerde soort die voor het vergelĳkbare land was vastgesteld, vergeleken met de gewogen
gemiddelde exportprĳs van de naar de Gemeenschap
uitgevoerde soort, als bepaald in artikel 2, lid 11, van de
basisverordening.

(152) De voorlopige dumpingmarges, in procenten van de

cif-invoerprĳs grens Gemeenschap, zĳn:
— Cherkassy Azot, Cherkassy:

22,8 %

— DniproAzot, Dniprodzerzhinsk:

68,0 %.

(153) Daar er ten minste een onderneming was die geen mede-

werking heeft verleend aan dit onderzoek en daar de
exportprĳzen voor aanzienlĳke hoeveelheden die in het
kader van uitbestedingsovereenkomsten waren uitgevoerd, niet geverifieerd konden worden, werd de voorlopige residuele dumpingmarge vastgesteld door een
vergelĳking van de gewogen gemiddelde normale
waarde van de naar de Gemeenschap uitgevoerde soort
die voor het vergelĳkbare land was vastgesteld met de
gewogen gemiddelde exportprĳs van transacties met de
laagste exportprĳzen, die tevens een aanzienlĳke
hoeveelheid export met verifieerbare exportprĳzen vertegenwoordigden, van de naar de Gemeenschap uitgevoerde soort. De aldus vastgestelde voorlopige residuele
dumpingmarge, in procenten van de cif-invoerprĳs,
grens Gemeenschap, is 83,9 %.
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3. Invoer uit de betrokken landen
Opmerkingen vooraf

1. Omschrĳving van de bedrĳfstak van de Gemeenschap
(154) Van de tien klagende EG-producenten heeft een (Kemira

Agro Rozenburg BV) geen medewerking verleend aan
het onderzoek en werd daarom niet beschouwd deel uit
te maken van de bedrĳfstak van de Gemeenschap. Een
andere EG-producent (Irish Fertilizer Industries Ltd), die
de gevraagde informatie niet in de vereiste vorm heeft
verstrekt, werd geacht geen medewerking te hebben
verleend en werd daarom evenmin beschouwd deel uit
te maken van de bedrĳfstak van de Gemeenschap.

(155) Een aantal producenten/exporteurs stelde dat sommige

EG-producenten ook ureum uit de bĳ deze procedure
betrokken landen hadden ingevoerd en daarom evenmin
konden worden beschouwd deel uit te maken van de
bedrĳfstak van de Gemeenschap.

(156) Enkele klagende EG-producenten bleken inderdaad ook

ureum te hebben aangekocht, zowel binnen als buiten
de Gemeenschap, met inbegrip in de bĳ deze procedure
betrokken landen. In de meeste gevallen ging het echter
om kleine hoeveelheden die slechts werden aangekocht
om in tĳdelĳke tekorten ten gevolge van onderhoud te
voorzien. Een onderneming heeft in het onderzoektĳdvak grotere hoeveelheden aangekocht, namelĳk een
hoeveelheid die gelĳk was aan 20 % van haar productie.
Deze aankopen werden gedaan om het eigen productengamma aan te vullen en waren niet zo omvangrĳk dat
de betrokken onderneming hierdoor niet meer als een
EG-producent van ureum kon worden beschouwd. Om
deze redenen wordt voorlopig vastgesteld dat de
productie van alle acht ondernemingen beschouwd kan
worden deel uit te maken van de productie van de
Gemeenschap.

(157) Daar de acht klagende ondernemingen die medewerking

verleenden aan het onderzoek samen goed zĳn voor
meer dan 76 % van de productie van ureum in de
Gemeenschap, zĳn zĳ de bedrĳfstak van de Gemeenschap in de zin van artikel 4, lid 1, en artikel 5, lid 4,
van de basisverordening.

2. Verbruik in de Gemeenschap
(158) Het verbruik in de Gemeenschap werd vastgesteld door

hoeveelheden te nemen die de bedrĳfstak van de
Gemeenschap in de Gemeenschap had verkocht en
daaraan de hoeveelheden toe te voegen die de andere in
de klacht genoemde EG-producenten in de Gemeenschap hadden verkocht en de hoeveelheden die de medewerkende producenten/exporteurs volgens hun opgave
naar de Gemeenschap hadden uitgevoerd. Deze gegevens
werden aangevuld met de invoercĳfers van Eurostat.

(159) Uit deze gegevens bleek dat het verbruik in de Gemeen-

schap elk jaar was gestegen en in totaal met 28,5 % van
1996 tot het einde van het onderzoektĳdvak.

(160) Zoals in overweging 228 vermeld, waren de voor het

gehele land geldende schademarges voor Egypte en
Polen minimaal. De invoer van ureum uit deze twee
landen is bĳ de schadebeoordeling dan ook niet in
aanmerking genomen.

Cumulatieve beoordeling van de gevolgen van de betrokken
invoer
(161) De Commissie heeft onderzocht of de gevolgen van de

invoer met dumping uit de betrokken landen (1) cumulatief beoordeeld dienden te worden op grond van de
criteria in artikel 3, lid 4, van de basisverordening.

(162) De vastgestelde dumpingmarges zĳn meer dan mini-

maal, de hoeveelheden die uit elk betrokken land werden
ingevoerd zĳn aanzienlĳk — veel groter dan de in artikel
5, lid 7, van de basisverordening bedoelde hoeveelheden
— en een cumulatieve beoordeling werd passend geacht
gezien de voorwaarden waarop het betrokken product
uit de betrokken landen met elkaar en met het EGproduct concurreren. De prĳzen zĳn in de beoordelingsperiode aanzienlĳk gedaald. Alle producenten/exporteurs
hebben bovendien de verkoopprĳzen van de bedrĳfstak
van de Gemeenschap onderboden, terwĳl zĳ van
dezelfde of vergelĳkbare verkoopkanalen gebruikmaakten. Daarom wordt voorlopig geconcludeerd dat de
invoer uit Bulgarĳe, Estland, Kroatië, Litouwen, Libië,
Oekraïne, Roemenië en Belarus cumulatief moet worden
beoordeeld.
Hoeveelheden en marktaandeel

(163) De invoer in de Gemeenschap van ureum uit de

betrokken landen is met 95,2 % toegenomen, namelĳk
van 911 000 ton in 1996 tot 1 778 000 ton in het
onderzoektĳdvak, terwĳl het verbruik in de Gemeenschap in die periode met 28,5 % toenam. Het marktaandeel van ureum uit de betrokken landen is daardoor in
die periode gestegen van 20,8 % tot 31,5 % — zie
volgende tabel:
Marktaandeel van
ureum uit de betrokken
landen

Betrokken landen
Index

1996

1997

1998

1999

Onderzoektĳdvak

20,8 % 20,6 % 19,4 % 25,0 % 31,5 %
100

99

93

120

152

Prĳzen
(164) De gewogen gemiddelde prĳzen bĳ invoer uit de

betrokken landen daalden van 158 EUR in 1996 tot
97 EUR in het onderzoektĳdvak, dus met 38,7 %. De
daling was het grootst van 1996 op 1999, toen de
prĳzen met bĳna 50 % tot 79 EUR daalden.

(1) Alle verwĳzingen naar „de betrokken landen” hebben uitsluitend
betrekking op acht bĳ deze procedure betrokken landen, en niet op
Egypte en Polen.
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Verkoop in de Gemeenschap

(165) De Commissie heeft onderzocht of de producenten/

exporteurs van de betrokken landen de prĳzen van de
bedrĳfstak van de Gemeenschap in het onderzoektĳdvak
hebben onderboden. Voor deze analyse werden de cifprĳzen van de producenten/exporteurs gecorrigeerd tot
het niveau grens Gemeenschap, af kade, na inklaring.
Deze prĳzen zĳn vervolgens vergeleken met de geverifieerde prĳzen van de EG-producenten, af fabriek.

(166) Enkele producenten/exporteurs hebben om prĳscorrec-

ties gevraagd voor kwaliteitsverschillen en vermindering
van kwaliteit tĳdens het vervoer. De Commissie heeft
evenwel vastgesteld dat de gebruikers van ureum geen
problemen hadden in verband met de kwaliteit. Een
exporteur van ureum verklaarde overigens dat er geen
kwaliteitsverschillen waren tussen zĳn product en het
EG-product. Deze verzoeken zĳn dus voorlopig van de
hand gewezen.

(167) De prĳzen werden per soort vergeleken: korrelig ureum

met korrelig ureum, ureum in korrels met ureum in
korrels, ureum in bulk met ureum in bulk, en ureum in
zakken met ureum in zakken. De aldus vastgestelde
onderbiedingsmarges zĳn de volgende, in procenten van
de prĳzen van de EG-producenten:
(in %)
Land

Prĳsonderbieding

Belarus

2,25

Bulgarĳe

9,56

Kroatië

5,19

Estland

10,53

Libië

3,69

Litouwen

2,88

Roemenië

2,23

Oekraïne

5,61

(170) Van 1996 tot en met 1999 steeg de omvang van de

verkoop door de bedrĳfstak van de Gemeenschap met
minder dan 10 %. In het onderzoektĳdvak werd deze
trend omgekeerd ten opzichte van 1999: de omvang van
de verkoop daalde toen met meer dan 5 %. Over de
gehele periode van 1996 tot het einde van het onderzoektĳdvak daalde de omvang van de verkoop met
7,5 %.
Voorraden

(171) De bedrĳfstak van de Gemeenschap maakt niet altĳd een

onderscheid tussen voorraden voor de verkoop op de
open markt en voor intern gebruik. Daar de verkoop aan
landbouwers seizoensgebonden is, variëren de voorraden
sterk in de loop van een jaar. Daar landbouwcoöperaties
ook voorraden ureum aanleggen, was het weinig zinvol
de voorraden te berekenen.

(172) De Commissie is daarom van oordeel dat voorraden in

het kader van dit onderzoek geen relevante schade-indicator zĳn.
Marktaandeel

(173) In de beoordelingsperiode ging 10,3 % van de EG-markt

verloren voor de bedrĳfstak van de Gemeenschap. Van
1996 tot en met 1999 steeg de omvang van de verkoop
van de bedrĳfstak van de Gemeenschap, terwĳl ook het
verbruik in de Gemeenschap steeg. Daar het verbruik in
de Gemeenschap echter sterker steeg dan de verkoop
door de bedrĳfstak van de Gemeenschap, ging het
marktaandeel van deze bedrĳfstak in deze periode van
vier jaar met 5,2 % achteruit. In het onderzoektĳdvak
ging het marktaandeel van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap nog sterker achteruit. Het verbruik steeg
met 5,2 %, terwĳl de omvang van de verkoop door de
bedrĳfstak van de Gemeenschap met 5,4 % daalde, waardoor het marktaandeel van deze bedrĳfstak in dat jaar
alleen al met 5,1 % kromp.
Prĳzen

4. Toestand van de bedrĳfstak van de Gemeenschap
Productie
(168) De productie van de bedrĳfstak van de Gemeenschap

daalde van 3 489 000 ton in 1996 tot 3 232 000 ton in
het onderzoektĳdvak, dus met 7,4 %. De grootste daling
vond plaats van 1996 op 1997 (–4,0 %) en van 1998 op
1999 (–3,9 %), terwĳl er in het onderzoektĳdvak een
lichte stĳging was ten opzichte van 1999 (+0,7 %).
Capaciteit en bezettingsgraad

(169) De totale productiecapaciteit van de bedrĳfstak van de

Gemeenschap is in de beoordelingsperiode min of meer
stabiel gebleven rond 4 500 000 ton per jaar, waardoor
de bezettingsgraad daalde van 74,9 % tot 70,9 %.

(174) De gemiddelde nettoverkoopprĳzen van de EG-produ-

centen daalden in de beoordelingsperiode aanzienlĳk,
namelĳk met 48,7 EUR of 31,4 %. In het onderzoektĳdvak stegen de prĳzen met 15 % van 92,2 EUR tot
106,3 EUR, maar deze stĳging was niet voldoende om
de prĳzen weer op het reeds gedrukte niveau van 1998
te brengen.
Winstgevendheid

(175) De

gewogen gemiddelde winstgevendheid van de
bedrĳfstak van de Gemeenschap daalde van een winst
van 27,2 % in 1996 tot een verlies van 4,3 % in het
onderzoektĳdvak. Binnen deze trend was in het onderzoektĳdvak een licht herstel te zien ten opzichte van
1999 omdat de verliezen toen werden teruggebracht van
14,4 % tot 4,3 %, voornamelĳk ten gevolge van het
herstel van de verkoopprĳzen. In 1998 werd nog een
winst van 2,3 % gemaakt.
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Werkgelegenheid, productiviteit en lonen
(176) In elk jaar van de beoordelingsperiode gingen arbeids-

plaatsen verloren, in totaal 264, of 18,5 % van het
personeelsbestand.

(177) Daar het aantal arbeidsplaatsen sterker daalde dan de

productie, verbeterde de productiviteit in de beoordelingsperiode. Deze ontwikkeling is het duidelĳkst in het
onderzoektĳdvak toen de productie steeg en het aantal
werknemers nog steeds achteruit ging.

(178) Het gemiddelde loon steeg in de beoordelingsperiode,

maar er zĳn geen aanwĳzingen dat deze lonen sterker
stegen dan de kosten van levensonderhoud.
Investeringen en rendement op investeringen

(179) Van 1996 tot het einde van het onderzoektĳdvak

daalden de investeringen door de bedrĳfstak van de
Gemeenschap met 32,4 %.

(180) Het rendement op investeringen vertoonde dezelfde

neerwaartse trend als de winstgevendheid.

21.7.2001

(185) Hoewel de omvang van de verkoop door de bedrĳfstak

van de Gemeenschap is gestegen (+7,5 %) en de productiviteit omhoog ging, kon de bedrĳfstak niet profiteren
van de groeiende vraag naar ureum in de Gemeenschap,
die in de beoordelingsperiode met 28,5 % steeg, omdat,
zoals in overweging 173 reeds vermeld, het marktaandeel van deze bedrĳfstak achteruitging.

(186) In het onderzoektĳdvak herstelde de bedrĳfstak van de

Gemeenschap zich enigszins ten opzichte van 1999. In
het onderzoektĳdvak steeg de productie met 0,7 % en de
prĳzen gemiddeld met 14,1 EUR per ton ten opzichte
van 1999. De winstgevendheid steeg daardoor met 10,1
procentpunten, maar is nog beneden nul. Deze verbeteringen waren kennelĳk niet genoeg om een indicator
weer op het niveau van 1998 te brengen, dat nog als
toereikend kon worden beschouwd, laat staan op het
niveau van een vroeger jaar.
D. OORZAAK VAN DE SCHADE

1. Inleiding
(187) Overeenkomstig artikel 3, leden 6 en 7, van de basisver-

Cashflow
(181) De door de beddenlinnensector gegenereerde cashflow

daalde in de beoordelingsperiode met 111,6 %, namelĳk
van +141 miljoen EUR in 1996 tot –16 miljoen EUR in
het onderzoektĳdvak.

Vermogen kapitaal aan te trekken
(182) Alle medewerkende EG-producenten maken deel uit van

grote concerns. Hoewel geen van de ondernemingen
vermeld heeft dat zĳ in de beoordelingsperiode
problemen had kapitaal aan te trekken, wordt deze indicator niet relevant geacht voor de toestand van de
bedrĳfstak van de Gemeenschap.
Grootte van de dumpingmarge

(183) De gevolgen van de vastgestelde dumpingmarge voor de

bedrĳfstak van de Gemeenschap kunnen niet als te
verwaarlozen worden beschouwd, gezien de omvang
van de invoer uit de betrokken landen en de prĳzen van
de ingevoerde producten
5. Conclusies inzake schade

(184) De toestand van de bedrĳfstak van de Gemeenschap is

van 1996, tot het einde van het onderzoektĳdvak
duidelĳk achteruitgegaan. De productie (–7,4 %), de
bezettingsgraad (–4,0 %), het marktaandeel (–10,3 %), de
prĳzen (–31,4 % of –48,7 EUR per ton), de winsten
(min 31,5 procentpunten) en de werkgelegenheid (-264
arbeidsplaatsen) gingen in die periode alle achteruit. De
bedrĳfstak van de Gemeenschap is ook minder gaan
investeren, terwĳl zĳn cashflow, die eerst positief was,
negatief werd.

ordening heeft de Commissie onderzocht of de bedrĳfstak van de Gemeenschap zodanige schade heeft geleden
door de invoer met dumping uit de bĳ deze procedure
betrokken landen dat deze als aanmerkelĳk kan worden
beschouwd. Andere factoren dan de invoer met
dumping, waardoor de bedrĳfstak van de Gemeenschap
ook schade kon hebben geleden, werden ook onderzocht om te voorkomen dat schade die door deze
andere factoren was veroorzaakt niet aan de invoer met
dumping werd toegeschreven.
2. Gevolgen van de invoer met dumping

(188) Ureum is een chemisch basisproduct en het is de prĳs

die op de markt doorslaggevend is. De gebruikers zĳn
zich niet bewust van kwaliteitsverschillen tussen ureum
uit de betrokken landen en het in de Gemeenschap
geproduceerde ureum (zie overweging 12) en beide
producten zĳn onderling volkomen verwisselbaar. Aan
deze conclusie wordt niet afgedaan door het feit dat de
landbouwsector liever ureum in korrels dan korrelig
ureum heeft, een voorkeur waarmee de Commissie bĳ de
vaststelling van de prĳsonderbiedingsmarges rekening
heeft gehouden.

(189) De prĳs van ureum uit de betrokken landen daalde in de

beoordelingsperiode met 38,7 %. Tevens nam de invoer
van dit ureum in absolute termen toe met 95,2 % en met
10,7 procentpunten in termen van marktaandeel.

(190) Gezien de toestand op de markt had de bedrĳfstak van

de Gemeenschap de keuze de prĳzen te handhaven en
marktaandeel te verliezen of de prĳzen te verminderen
waardoor de winst achteruit zou gaan. Uiteindelĳk
gebeurde zowel het een als het ander. De prĳzen van de
bedrĳfstak van de Gemeenschap daalden in de beoordelingsperiode met 31,4 %, zĳn marktaandeel daalde niettemin met 10,3 % en de winstgevendheid ging van een
winst van 27,2 % tot een verlies van 4,3 %.

21.7.2001

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

3. Gevolgen van andere factoren

(195) Op de eerste plaats dient erop te worden gewezen dat,

Invoer uit andere derde landen
(191) Daar de schademarge voor de invoer uit Egypte en Polen

minimaal bleek te zĳn, werd de invoer uit deze landen
als „invoer uit andere derde landen” beschouwd. Dientengevolge steeg de invoer van ureum uit andere derde
landen van ongeveer 327 000 ton in 1996 tot ongeveer
558 000 ton in het onderzoektĳdvak, dus met 70,6 %.
Als gevolg hiervan steeg het marktaandeel van ureum uit
deze landen van 7,4 % in 1996 tot 9,9 % in het onderzoektĳdvak. In die periode daalde de gewogen gemiddelde prĳs van dit ureum met 26,0 %, namelĳk van
152,1 EUR tot 120,7 EUR per ton.

(192) De belangrĳkste leveranciers in deze groep landen waren

in het onderzoektĳdvak Egypte en Polen. Deze twee
landen waren in dit tĳdvak goed voor meer dan de helft
van de invoer uit andere derde landen. Egypte en Polen
nemen ook goeddeels de stĳging van het marktaandeel
van ureum uit andere derde landen in de beoordelingsperiode voor hun rekening. Indien Egypte en Polen
buiten beschouwing worden gelaten, hebben de andere
derde landen zelfs marktaandeel verloren, zoals uit de
volgende tabel blĳkt:
Invoer uit andere derde
landen

Invoer in duizend
ton
Waarvan uit
Polen en Egypte
Marktaandeel
Waarvan van
Polen en Egypte
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1996

1997

1998

1999

Onderzoektĳdvak

327

489

601

547

558

114

227

314

258

319

indien er een wereldmarktprĳs is, dit geen reden is om
producten met schadeveroorzakende dumping in te
voeren. Op de tweede plaats, wat wereldprĳzen betreft,
blĳkt uit onafhankelĳke vakbladen, waarin de prĳzen
van ureum op verschillende plaatsen ter wereld zĳn
vermeld, dat deze prĳzen in de beoordelingsperiode op
de verschillende plaatsen sterk uiteenliepen. Zo was er
eind 1999, dat wil zeggen halverwege het onderzoektĳdvak, een verschil van 40 % tussen de hoogste
(Caraïben) en de laagste (Antwerpen) lokale prĳs. Dit is
een groter verschil dan door de verschillen in productsoorten kan worden verklaard. Voorts liepen de prĳzen
van individuele producenten/exporteurs in de Gemeenschap en op hun eigen thuismarkt (zo die er waren), de
prĳzen van de bedrĳfstak van de Gemeenschap en de
prĳzen van ureum uit andere derde landen sterk uiteen.
Daar op de verschillende markten verschillende prĳzen
worden betaald, wordt voorlopig vastgesteld dat er geen
wereldprĳs is voor ureum. Dit is dus geen factor die van
invloed kan zĳn geweest op de toestand van de bedrĳfstak van de Gemeenschap.

(196) Wat de gevolgen zĳn van de ontwikkeling op andere

markten, werd bevestigd dat China de invoer van ureum
in 1997 heeft verboden. Daarvoor was China een grote
netto-importeur van ureum. De sluiting van dit verkoopkanaal heeft ongetwĳfeld enige invloed gehad op de
markt. Doch, zoals bĳ eerdere procedures inzake meststoffen werd vastgesteld, doet het bĳ de beoordeling van
schadeveroorzakende dumping niet terzake of er een
overaanbod is op de markt.
4. Conclusie inzake oorzakelĳk verband

7,4 % 10,2 % 11,7 % 10,2 % 9,9 %
2,6 %

4,7 %

6,1 %

4,8 % 5,7 %

(193) Gezien de conclusies over de invoer uit Egypte en Polen,

dat het marktaandeel in de Gemeenschap van het
betrokken product uit andere derde landen klein was en
nog kleiner is geworden en dat de gemiddelde prĳs van
deze producten in het onderzoektĳdvak veel hoger was
dan die van het betrokken product uit de betrokken
landen, wordt geconcludeerd dat de invoer uit andere
derde landen niet mede de oorzaak kan zĳn geweest van
de schade die de bedrĳfstak van de Gemeenschap heeft
geleden.
Gevolgen van de vraag op de wereldmarkt voor de bedrĳfstak
van de Gemeenschap

(194) Enkele belanghebbenden stelden dat ureum een product

is met een wereldmarktprĳs en dat, indien de bedrĳfstak
van de Gemeenschap schade had geleden, dit het rechtstreekse gevolg was van de daling van deze prĳs en niet
van de invoer met dumping. Een aantal producenten/
exporteurs en andere belanghebbenden hebben gewezen
op de sluiting van de Chinese markt in 1997 als de
oorzaak van de problemen van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap.

(197) Voorlopig wordt geconcludeerd dat de bedrĳfstak van de

Gemeenschap aanmerkelĳke schade heeft geleden door
de invoer met dumping uit Bulgarĳe, Estland, Libië,
Kroatië, Litouwen, Oekraïne, Roemenië en Belarus, daar
de prĳsdalingen, de prĳsonderbieding en het groeiende
marktaandeel van het met dumping ingevoerde ureum
uit deze landen in tĳd samenvallen met de dalende
verkoopprĳzen en winstgevendheid van de bedrĳfstak
van de Gemeenschap.

(198) Er zĳn geen andere factoren gevonden die de achteruit-

gang van de toestand van de bedrĳfstak van de Gemeenschap konden verklaren. Daarom wordt geconcludeerd
dat er een oorzakelĳk verband is tussen de invoer met
dumping uit de betrokken landen en de aanmerkelĳke
schade die de bedrĳfstak van de Gemeenschap heeft
geleden.
E. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

1. Opmerking vooraf
(199) Overeenkomstig artikel 21 van de basisverordening heeft

de Commissie onderzocht of het tegen het belang van de
Gemeenschap in het algemeen zou zĳn antidumpingmaatregelen te nemen. Voor de beoordeling van het
belang van de Gemeenschap werden alle betrokken
belangen onderzocht, zoals die van de EG-producenten,
de importeurs en handelaars en de gebruikers van
ureum.
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(200) Om de waarschĳnlĳke gevolgen van het al dan niet

nemen van maatregelen te kunnen beoordelen, heeft de
Commissie alle belanghebbenden die bĳ haar bekend
waren of die zich hadden aangemeld, om inlichtingen
verzocht. De Commissie heeft vragenlĳsten gezonden
aan de bedrĳfstak van de Gemeenschap, vĳf andere
producenten in de Gemeenschap, 54 importeurs/handelaars (waarvan zes banden hadden met de exporteurs in
de betrokken landen) en elf gebruikers/organisaties van
gebruikers van het betrokken product. Tien importeurs/
handelaars (waaronder de zes die gelieerd waren met de
exporteurs) en zeven gebruikers/organisaties van gebruikers hebben de vragenlĳst beantwoord.

(201) Aan de hand hiervan werd onderzocht of er, ondanks de

conclusies inzake dumping, de toestand van de bedrĳfstak van de Gemeenschap en oorzaak van de schade,
dwingende redenen zĳn om in dit bĳzondere geval geen
antidumpingmaatregelen te nemen.
2. Belangen van de bedrĳfstak van de Gemeenschap

(202) Hoewel de bedrĳfstak van de Gemeenschap in het

onderzoektĳdvak aanmerkelĳke schade heeft geleden,
zĳn er duidelĳke aanwĳzingen dat zĳ aan de marktvoorwaarden kan voldoen, dat wil zeggen dat zĳ leefbaar en
concurrerend is. In het onderzoektĳdvak stegen de
prĳzen van de bedrĳfstak van de Gemeenschap (tot
14,1 EUR per ton) en werden de verliezen kleiner (van –
14,4 % tot – 4,3 %) ten opzichte van 1999. Deze
opwaartse trend stemt overeen met de stĳging van de
prĳzen van ureum uit de betrokken landen (tot
18,0 EUR per ton) in dezelfde periode. De bedrĳfstak
van de Gemeenschap is dus in staat van realistische
kansen te profiteren, zelfs op een markt waar aanzienlĳke dumping plaatsvindt.

(203) De Commissie concludeert hieruit dat de bedrĳfstak van

de Gemeenschap, indien maatregelen worden genomen
waardoor billĳke marktvoorwaarden worden hersteld, in
staat zal zĳn haar positie in de Gemeenschap te
herstellen en te handhaven.
3. Belangen van importeurs/handelaars

(204) Er werden antwoorden op de vragenlĳst ontvangen van

de „European Fertilizer Import Association (EFIA)” en vĳf
onafhankelĳke importeurs van ureum. Bĳ drie bedrĳven
werden controles ter plaatse verricht.

(205) Door de daling van de prĳs van ureum in de beoorde-

lingsperiode zĳn de marges van de importeurs onder
druk komen te staan. Desalniettemin maakten alle medewerkende onafhankelĳke importeurs, die tezamen goed
zĳn voor ongeveer 10 % van de invoer van ureum uit de
betrokken landen in het onderzoektĳdvak, bezwaar
tegen het nemen van antidumpingmaatregelen.

(206) De waarschĳnlĳke gevolgen van antidumpingmaatre-

gelen voor de importeurs werd onderzocht. Zelfs bĳ de
volledige benutting van de productiecapaciteit zou de
bedrĳfstak van de Gemeenschap niet in staat zĳn aan de
vraag naar ureum in de Gemeenschap te voldoen. Er
zullen nog steeds grote hoeveelheden ureum moeten
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worden ingevoerd. Daarom werd geconcludeerd dat de
invoer van ureum zal worden voortgezet, maar dan niet
tegen schadeveroorzakende prĳzen. Een herstel van de
normale marktvoorwaarden kan zelfs gunstig zĳn voor
de importeurs, hoewel het mogelĳk is dat sommige van
hen nadeel ondervinden van antidumpingmaatregelen.

4. Belangen van de gebruikers
(207) De gebruikers van ureum kunnen in twee groepen

worden onderverdeeld. Op de eerste plaats zĳn er de
landbouwers die ureum hoofdzakelĳk als meststof
gebruiken en die goed zĳn voor ongeveer 58 % van het
verbruik van ureum in de Gemeenschap. Voor hen is de
prĳs de doorslaggevende factor.

(208) Op de tweede plaats zĳn er de industriële gebruikers die

ureum als grondstof gebruiken bĳ de productie van
lĳmen en harsen. Hoewel de prĳs voor industriële
gebruikers natuurlĳk ook belangrĳk is, stellen zĳ meer
belang in de continuïteit van het aanbod en de afwezigheid van verontreinigingen in het ureum.

(209) De belangen van deze twee groepen werden afzonderlĳk

onderzocht.

Landbouwers
(210) Vĳf landbouworganisaties hebben de vragenlĳst beant-

woord en andere gegevens verstrekt. Bĳ twee ervan
werden controles ter plaatse verricht. De Commissie
heeft een afzonderlĳke analyse gemaakt van het aandeel
van meststoffen in de totale kosten van landbouwbedrĳven.

(211) De Commissie is zich bewust van de moeilĳke positie

waarin de landbouwers momenteel verkeren. Uit de
beschikbare gegevens wordt voorlopig geconcludeerd
dat meststoffen in het algemeen, en dus ook ureum,
goed zĳn voor 3,0 % à 10,0 % van de totale kosten van
landbouwbedrĳven, afhankelĳk van de activiteit van die
bedrĳven, waarbĳ 6,0 % als een redelĳk gemiddelde kan
worden beschouwd. Het gewogen gemiddelde van het
voorgestelde recht bedraagt 10,6 %. In het ergste geval,
voor landbouwbedrĳven die uitsluitend ureum als meststof gebruiken, zal dit leiden tot een gemiddelde kostenstĳging van 0,6 %, ervan uitgaande dat het huidige
gebruik gehandhaafd blĳft. Hierbĳ wordt erook van
uitgegaan dat de importeurs/handelaars de rechten
volledig doorberekenen en dat de landbouwers uitsluitend gebruikmaken van ureum uit de betrokken landen.

(212) Het is echter zeer onwaarschĳnlĳk dat dit ergste geval

zich zal voordoen. Het is veel waarschĳnlĳker dat de
importeurs/handelaars de rechten niet geheel zullen
doorberekenen en ook dat de landbouwers steeds meer
ureum zullen gebruiken dat uit andere landen afkomstig
is waarop geen antidumpingmaatregelen van toepassing
zĳn of het door de bedrĳfstak van de Gemeenschap
geproduceerde ureum. Om deze redenen wordt voorlopig geconcludeerd dat de gevolgen van antidumpingmaatregelen voor landbouwers te verwaarlozen zullen
zĳn.
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Industriële gebruikers
(213) Drie industriële gebruikers hebben de vragenlĳst beant-

woord. Bĳ twee ervan werd een controle ter plaatse
verricht. Voorlopig wordt geconcludeerd dat het aandeel
van ureum in de totale productiekosten van industriële
gebruikers groter is dan in die van landbouwers. Ureum
is doorgaans goed voor 30,0 % à 40,0 % van hun totale
kosten. Indien antidumpingmaatregelen worden
genomen, zullen de kosten van de industriële gebruikers
gemiddeld met 3,2 % à 4,2 % stĳgen, ervan uitgaande
dat zĳ uitsluitend ureum uit de betrokken landen
gebruiken en dat de importeurs/handelaars de rechten
volledig zullen doorberekenen. Om de in overweging
212 uiteengezette redenen is dit niet erg waarschĳnlĳk.
Bovendien zĳn de winstmarges van de industriële gebruikers groter dan die van landbouwbedrĳven en lĳken
deze industriële gebruikers meer mogelĳkheden te
hebben kostenverhogingen door te berekenen.

5. Concurrentie en handelsverstorende gevolgen
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6. Conclusie inzake het belang van de Gemeenschap
(219) Gezien alle bovengenoemde factoren wordt voorlopig

geconcludeerd dat er geen dwingende redenen zĳn geen
antidumpingmaatregelen te nemen.

F. VOORLOPIGE ANTIDUMPINGMAATREGELEN

1. Schademarge
(220) Gezien de conclusies inzake dumping, schade, oorzaak

van de schade en het belang van de Gemeenschap
moeten voorlopige antidumpingmaatregelen worden
genomen om te voorkomen dat de bedrĳfstak van de
Gemeenschap door de invoer met dumping nog meer
schade lĳdt. Bĳ de vaststelling van het recht werd rekening gehouden met de dumpingmarges en de schademarge.

(214) De betrokken landen, met uitzondering van Egypte en

Polen, zĳn goed voor 76,1 % van de gehele invoer van
ureum in het onderzoektĳdvak. Ureum uit Rusland,
waarop momenteel antidumpingrechten van toepassing
zĳn (1) is goed voor 2,3 % van de invoer. Een aantal
belanghebbenden stelde dat veel producenten/exporteurs, omdat een zo groot deel van de invoer bĳ de
procedure betrokken was, door de instelling van antidumpingrechten van de EG-markt zouden verdwĳnen,
waardoor de concurrentie aanzienlĳk zou worden
verzwakt en de prĳs van ureum sterk zou stĳgen.

(215) Hoewel enkele producenten/exporteurs van de EG-markt

kunnen verdwĳnen, kan redelĳkerwĳze worden verondersteld dat de meeste van hen door zullen gaan ureum
naar de Gemeenschap uit te voeren, maar dan tegen
niet-schadeveroorzakende prĳzen. Daar tegen ureum uit
Egypte en Polen geen antidumpingmaatregelen zullen
worden genomen, is het aandeel van de invoer waarop
antidumpingrechten van toepassing zĳn reeds verminderd.

(216) Evenmin mag uit het oog worden verloren dat de EG-

markt aantrekkelĳker zal worden voor andere leveranciers, indien er uit de acht bĳ deze procedure betrokken
landen geen ureum met dumping meer zal worden ingevoerd. Er zĳn aanwĳzingen dat elders in de wereld
nieuwe ureumfabrieken worden opgezet die binnenkort
in gebruik zullen worden genomen. Deze fabrieken
zullen ook op zoek gaan naar afzetgebieden.

(217) Omdat ureum nog steeds zal moeten worden ingevoerd,

zullen de EG-producenten verschillende concurrenten
hebben op de EG-markt en zullen de gebruikers genoeg
keuzemogelĳkheden hebben.

(218) Om deze redenen wordt voorlopig geconcludeerd dat de

voorgestelde antidumpingrechten de concurrentie niet
zullen beperken. De concurrentievervalsende gevolgen
van dumping zullen daarentegen teniet worden gedaan.

(1) Verordening (EG) nr. 477/95.

(221) De schademarge werd berekend door het recht vast te

stellen waarbĳ de bedrĳfstak van de Gemeenschap geen
schade meer zou lĳden door invoer met dumping. De
nodige prĳsverhoging werd berekend door vergelĳking
van de gewogen gemiddelde invoerprĳs met de nietschadeveroorzakende prĳs van ureum bĳ verkoop door
de bedrĳfstak van de Gemeenschap in de Gemeenschap.

(222) De niet-schadeveroorzakende prĳs werd verkregen door

de werkelĳke, geverifieerde verkoopprĳzen van de
bedrĳfstak van de Gemeenschap te nemen, deze op het
niveau te brengen waarop geen winst en geen verlies
wordt gemaakt en daaraan een winst toe te voegen die
in afwezigheid van schadeveroorzakende dumping redelĳkerwĳze kan worden gemaakt. Zoals bĳ de berekening
van de onderbiedingsmarges werd dit per soort gedaan
(korrelig, in korrels, in bulk en in zakken). De bĳ deze
berekening gebruikte winstmarge is 8 % op de omzet.

(223) De indiener van de klacht stelde een winstmarge voor

van 15 % rendement op het vermogen. Dit rendement
zou nodig zĳn om investeringen te doen op lange
termĳn en om de aandeelhouders een voldoende
opbrengst te bezorgen. Gezien het niveau waarop de
Commissie de prĳzen van ingevoerd en in de Gemeenschap geproduceerd ureum heeft berekend, is de voorlopige conclusie van de Commissie dat de winstgevendheid niet op het rendement op het vermogen moet
worden gebaseerd, maar rechtstreeks verband moet
houden met de omzet van het betrokken product.

(224) Het Gerecht van eerste instantie heeft de uitspraak

gedaan dat „… de winstmarge …beperkt moet zĳn tot
de winstmarge die de bedrĳfstak van de Gemeenschap
onder normale concurrentievoorwaarden redelĳkerwĳze
mag verwachten zonder invoer met dumping” (2). De
Commissie heeft de kwestie van de winstgevendheid dan
ook binnen deze parameters onderzocht.

(2) Zaak T-210/95, uitspraak van 28 oktober 1999, overweging 60.
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(225) In 1996 en 1997, na de instelling van antidumpingrechten op ureum uit Rusland, maar voordat de

Chinese markt voor de invoer van ureum werd gesloten, had de bedrĳfstak van de Gemeenschap
gemiddeld een winst op de omzet gemaakt van 27,2 % respectievelĳk 11,3 %. Hieruit blĳkt dat de
bedrĳfstak van de Gemeenschap onder billĳke marktvoorwaarden goede winsten kan behalen. De
marktvoorwaarden in 1996 en 1997 zĳn echter niet noodzakelĳkerwĳs representatief voor de
marktvoorwaarden in het onderzoektĳdvak. Daarom werd ook een onderzoek ingesteld naar onderliggende marktwĳzigingen tussen het begin en het einde van de beoordelingsperiode.

(226) Zoals hierboven reeds vermeld, zĳn landbouwers de voornaamste gebruikers van ureum. Uit de

opmerkingen die tĳdens het onderzoek werden ontvangen bleek dat het vermogen van landbouwers
om prĳsstĳgingen door te berekenen in de beoordelingsperiode is verminderd. Daarom zĳn landbouwers nu meer prĳsbewust dan een paar jaar geleden. Om hun winsten te behouden of hun verliezen
te beperken, zullen zĳ een verhoging van hun kosten, waaronder die voor meststoffen, zoveel
mogelĳk vermĳden. In dezelfde periode zĳn echter de prĳzen van de grondstoffen van de ureumproducenten gestegen. Daarom wordt voorlopig geconcludeerd dat het in het onderzoektĳdvak niet
waarschĳnlĳk was dat de bedrĳfstak van de Gemeenschap een winst van 10 % of meer kon behalen.
Indien alle omstandigheden in aanmerking worden genomen, lĳkt 8 % een redelĳke winst die de
bedrĳfstak van de Gemeenschap in het onderzoektĳdvak in afwezigheid van invoer met dumping
kon hebben behaald.

(227) Het verschil tussen de gewogen gemiddelde invoerprĳs en de niet-schadeveroorzakende prĳs van de

bedrĳfstak van de Gemeenschap werd vervolgens uitgedrukt in procenten van de totale cif-waarde
van de invoer.

(228) Uit deze berekeningen bleek dat de onderbiedingsmarges voor Egypte en Polen minimaal waren.

2. Voorlopige maatregelen
(229) Gezien de resultaten van het onderzoek ten aanzien van Egypte en Polen, en met name gezien het

feit dat de schademarges voor die landen minimaal bleken te zĳn, dienen voor deze landen geen
voorlopige maatregelen te worden vastgesteld en de procedure ten aanzien van de producenten/
exporteurs in deze landen dient te worden beëindigd.

(230) Gezien het bovenstaande wordt geoordeeld dat overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de basisverorde-

ning een voorlopig antidumpingrecht dient te worden vastgesteld voor Bulgarĳe, Estland, Kroatië,
Litouwen, Libië, Oekraïne, Roemenië en Belarus ter hoogte van de vastgestelde schademarges, daar
deze in alle gevallen lager waren dan de dumpingmarges.

(231) Om de doelmatigheid van de maatregelen te waarborgen en om prĳsmanipulatie te voorkomen die

in eerdere procedures betreffende dezelfde algemene categorie producten, namelĳk meststoffen, werd
waargenomen, wordt voorgesteld dat de voorlopige rechten de vorm hebben van een bepaald bedrag
per ton.

(232) Op grond van het bovenstaande zĳn de voorlopige antidumpingrechten als volgt:

Land

Onderneming

Belarus

Een enkele marge voor het gehele land

Bulgarĳe

Kroatië

Estland

Basis voor het antidumpingrecht
(%)

Voorlopig recht
(EUR/ton)

5,6

5,46

Chimco AD

21,0

18,80

Alle andere ondernemingen

21,0

18,80

Petrokemija d.d.

13,1

12,18

Alle andere ondernemingen

13,1

12,18

JSC Nitrofert

18,0

17,67

Alle andere ondernemingen

18,0

17,67
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Land

Libië

Litouwen

Roemenië

Oekraïne

Onderneming
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Basis voor het antidumpingrecht
(%)

Voorlopig recht
(EUR/ton)

National Oil Corporation

9,6

8,87

Alle andere ondernemingen

9,6

8,87

Joint Stock Company Achema

6,5

6,89

Overige ondernemingen

6,5

6,89

S.C. Amonil SA, Slobozia

4,6

4,94

Petrom SA Sucursala Doljchim Craiova, Craiova

3,8

4,12

Sofert SA, Bacau

8,0

8,42

Alle andere ondernemingen

8,0

8,42

15,3

13,30

6,5

6,25

16,1

13,90

Open Joint Stock Company Cherkassy Azot,
Cherkassy
Joint Stock Company DniproAzot, Dniprodzerzinsk
Alle andere ondernemingen

(233) De in deze verordening genoemde individuele antidumpingrechten voor bepaalde ondernemingen

zĳn gebaseerd op de bevindingen in het kader van deze procedure. Zĳ weerspiegelen de situatie die
tĳdens het onderzoek voor die ondernemingen werd vastgesteld. Deze rechten (in tegenstelling tot
het residuele recht dat voor „alle andere ondernemingen” in het land geldt) zĳn dus uitsluitend van
toepassing op producten uit het betrokken land die door de genoemde ondernemingen (rechtspersonen) zĳn geproduceerd. Producten die door andere ondernemingen zĳn geproduceerd die niet
specifiek, met naam en adres, in het dispositief van deze verordening zĳn genoemd, met inbegrip van
ondernemingen die banden hebben met de specifiek genoemde ondernemingen, komen niet voor
deze rechten in aanmerking. Op deze ondernemingen is het recht van toepassing dat voor „alle
andere ondernemingen” geldt.

(234) Aanvragen voor de toepassing van een specifiek voor een bepaalde onderneming geldend antidum-

pingrecht (bv. na de naamswĳziging van een onderneming of na de oprichting van nieuwe
productie- of verkoopmaatschappĳen) dienen aan de Commissie (1) te worden gericht, onder opgave
van alle relevante gegevens, met name indien deze naamswĳziging of de oprichting van nieuwe
productie- of verkoopmaatschappĳen verband houdt met wĳzigingen in de activiteiten van de
onderneming op het gebied van productie en de verkoop in binnen- en buitenland. Indien zĳ dit
gerechtvaardigd acht, zal de Commissie, na raadpleging van het Raadgevend Comité, de verordening
wĳzigen door bĳwerking van de lĳst van ondernemingen die voor een individueel recht in aanmerking komen.
3. Beëindiging van de procedure ten aanzien van Egypte en Polen

(235) Gezien de resultaten van het onderzoek betreffende Egypte en Polen, en met name gezien het feit dat

de schademarges voor deze landen minimaal zĳn, dient de procedure ten aanzien van deze landen te
worden beëindigd. De indiener van de klacht, die in de gelegenheid werd gesteld hierop commentaar
te geven, heeft formeel bezwaar gemaakt tegen de beëindiging van de procedure ten aanzien van
Egypte en Polen. Hĳ voerde echter geen argumenten aan die van dien aard waren dat de Commissie
dit besluit heeft gewĳzigd.

(1) Europese Commissie
Directoraat-generaal Handel
TERV 0/13
Wetstraat 200
B-1049 Brussel.
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4. Verbintenissen
(236) Een aantal ondernemingen in Bulgarĳe, Estland, Litouwen en Roemenië heeft prĳsverbintenissen

aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de basisverordening. De Commissie is van oordeel
dat de verbintenis van de Bulgaarse producent/exporteur, Chimco AD, Shose za Mesdra, 3037
Vratza, kan worden aanvaard, daar de schadelĳke gevolgen van dumping hierdoor worden weggenomen. Op de naleving van deze verbintenis kan toezicht worden uitgeoefend daar deze onderneming de Commissie regelmatig gedetailleerde verslagen zal doen toekomen. Bovendien maakt en
verkoopt deze onderneming uitsluitend het betrokken product zodat er weinig risico is dat de
verbintenis niet wordt nagekomen.

(237) Wat de verbintenissen betreft die de Litouwse producenten/exporteurs hebben aangeboden, was de

Commissie van oordeel dat toezicht op de naleving ervan niet goed uitvoerbaar was, daar deze
onderneming een geïntegreerde producent van meststoffen is die over veel afzetkanalen beschikt
wanneer er maatregelen zĳn tegen ureum. Wat de verbintenis betreft die de Estlandse onderneming
heeft aangeboden: de gegevens die deze onderneming over haar uitvoer had verstrekt, bleken weinig
nauwkeurig en betrouwbaar te zĳn. De door deze onderneming aangeboden verbintenissen werden
dus niet aanvaardbaar geacht.

(238) De Roemeense onderneming had het betrokken product in het onderzoektĳdvak niet naar de

Gemeenschap uitgevoerd. De door deze onderneming aangeboden prĳsverbintenis kon daarom niet
worden aanvaard.

(239) Om te waarborgen dat de verbintenissen worden nageleefd, wordt de vrĳstelling van het recht

uitsluitend verleend indien, bĳ de aangifte van de betrokken producten voor het vrĳe verkeer, een
handelsfactuur wordt overgelegd die de gegevens bevat die in de bĳlage bĳ deze verordening zĳn
opgenomen, zodat de douane kan nagaan dat de zending met de handelsdocumenten overeenstemt.
Indien een dergelĳke factuur niet wordt overgelegd of niet overeenstemt met de bĳ de douane
aangeboden goederen, wordt het toepasselĳke antidumpingrecht geheven.

(240) Indien de verbintenis niet wordt nagekomen, indien vermoed wordt dat deze niet wordt nagekomen

of indien zĳ wordt ingetrokken, kan een antidumpingrecht worden ingesteld op grond van artikel 8,
leden 9 en 10, van de basisverordening.
G. SLOTBEPALING

(241) Gelet op de beginselen van een behoorlĳk bestuur, dient een periode te worden vastgesteld waar-

binnen belanghebbenden die zich binnen de in het bericht van inleiding vermelde termĳn bĳ de
Commissie bekend hebben gemaakt, schriftelĳk opmerkingen kunnen maken en kunnen vragen te
worden gehoord. Voorts dient erop te worden gewezen dat alle bevindingen in het kader van deze
verordening voorlopig zĳn en herzien kunnen worden voordat de Commissie eventueel definitieve
maatregelen voorstelt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Er wordt een voorlopig antidumpingrecht ingesteld op ureum, ook indien in waterige oplossing,
ingedeeld onder de GN-codes 3102 10 10 en 3102 10 90, van oorsprong uit Belarus, Bulgarĳe, Estland,
Kroatië, Litouwen, Libië, Oekraïne en Roemenië.
2.
Het bedrag van het antidumpingrecht per ton, van toepassing op het in lid 1 beschreven product, is
als volgt:
Land

Onderneming

Voorlopig antidumpingrecht
(EUR/ton)

Aanvullende Tariccode

Belarus

Alle andere ondernemingen

5,46

—

Bulgarĳe

Alle andere ondernemingen

18,80

A999

Kroatië

Alle andere ondernemingen

12,18

—

Estland

Alle andere ondernemingen

17,67

—
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Land

Onderneming
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Voorlopig antidumpingrecht
(EUR/ton)

Aanvullende Tariccode

Libië

Alle andere ondernemingen

8,87

—

Litouwen

Alle andere ondernemingen

6,89

—

Roemenië

S.C. Amonil SA, Slobozia

4,94

A264

Petrom SA Sucursala Doljchim Craiova, Craiova

4,12

A265

Sofert SA, Bacau

8,42

A266

Alle andere ondernemingen

8,42

A999

13,30

A268

6,25

A269

13,90

A999

Oekraïne

Open Joint Stock Company Cherkassy Azot, Cherkassy
Joint Stock Company DniproAzot, Dniprodzerzhinsk
Alle andere ondernemingen

3.
De in lid 1 bedoelde producten kunnen in de Gemeenschap uitsluitend in het vrĳe verkeer worden
gebracht, nadat daarvoor een zekerheid is gesteld ter hoogte van het bedrag van het voorlopige recht.
4.
Wanneer de goederen, vóór ze in het vrĳe verkeer worden gebracht, werden beschadigd waardoor de
werkelĳk betaalde of te betalen prĳs voor de vaststelling van de douanewaarde, overeenkomstig artikel 145
van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie (1), verhoudingsgewĳs werd verlaagd, wordt het
bedrag van het overeenkomstig lid 2 berekende antidumpingrecht eveneens verlaagd met een percentage
dat met de verlaging van de betaalde of te betalen prĳs overeenstemt.
5.

Tenzĳ anders vermeld, zĳn de bepalingen inzake douanerechten van toepassing.
Artikel 2

De procedure betreffende de invoer van het in artikel 1, lid 1, omschreven product uit Egypte en Polen
wordt beëindigd.
Artikel 3
1.
De verbintenis die de hieronder genoemde onderneming in het kader van deze antidumpingprocedure
heeft aangeboden, wordt aanvaard. Het betrokken product dat door deze onderneming is vervaardigd en
dat onder opgave van de volgende aanvullende Taric-code rechtstreeks wordt uitgevoerd (dat wil zeggen
verzonden en gefactureerd) naar een afnemer in de Gemeenschap die als importeur optreedt, wordt
vrĳgesteld van het bĳ artikel 1 ingestelde recht, mits aan de voorwaarden van lid 2 is voldaan.

Land

Bulgarije

2.

Onderneming

Chimco AD, Shose az Mezdra, 3037 Vratza

Aanvullende
Taric-code

A272

De in lid 1 bedoelde goederen worden van het recht vrĳgesteld mits:

a) bĳ de douane van de lidstaten een handelsfactuur wordt overgelegd die ten minste de in de bĳlage
vermelde gegevens bevat wanneer de goederen voor het vrĳe verkeer worden aangegeven; en
b) de aangegeven goederen die bij de douane worden aangeboden nauwkeurig overeenstemmen met de
beschrĳving op de handelsfactuur.
(1) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.
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Artikel 4

1.
Onverminderd artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 384/96 kunnen belanghebbenden binnen
een maand na de inwerkingtreding van deze verordening de Commissie verzoeken in kennis te worden
gesteld van de voornaamste feiten en overwegingen op grond waarvan deze verordening werd vastgesteld,
schriftelĳk opmerkingen maken en vragen door de Commissie te worden gehoord.
2.
Ingevolge artikel 21, lid 4, van Verordening (EG) nr. 384/96 kunnen belanghebbenden binnen een
maand na de inwerkingtreding van deze verordening opmerkingen maken over de toepassing van deze
verordening.
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Artikel 1 van deze verordening is zes maanden van toepassing.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 juli 2001.
Voor de Commissie
Pascal LAMY

Lid van de Commissie
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BĲLAGE
Gegevens die moeten worden vermeld in de handelsfactuur die het voor invoer in de Gemeenschap bestemde ureum
vergezelt waarop de verbintenis betrekking heeft:
1. De titel „COMMERCIAL INVOICE ACCOMPANYING GOODS SUBJECT TO AN UNDERTAKING”.
2. De naam van de in artikel 3, lid 1, vermelde onderneming die de handelsfactuur heeft opgesteld.
3. Het nummer van de handelsfactuur.
4. De datum van afgifte van de handelsfactuur.
5. De aanvullende Taric-code waaronder de in de factuur vermelde goederen aan de grens van de Gemeenschap worden
ingeklaard.
6. Een nauwkeurige omschrĳving van de goederen, met inbegrip van:
— het „product code number” of PCN,
— de omschrĳving van de goederen die met het PCN overeenstemmen (bv. „PCN 1, ureum in bulk”, „PCN 2, in
zakken”),
— het „company product number” of CPC (indien van toepassing),
— de GN-code,
— de hoeveelheid (in ton).
7. De
—
—
—
—

verkoopvoorwaarden, met inbegrip van:
de prĳs per ton,
de betalingsvoorwaarden,
de leveringsvoorwaarden,
het totaalbedrag van de kortingen.

8. De naam van de onderneming die als importeur optreedt en die de rechtstreekse ontvanger is van de factuur.
9. De naam van de werknemer van de onderneming die de factuur heeft opgesteld alsmede de hiernavolgende ondertekende verklaring:
„Ondergetekende bevestigt dat de verkoop voor rechtstreekse uitvoer door..... (naam van de onderneming) naar de
Europese Gemeenschap van de goederen waarop deze factuur betrekking heeft, plaatsvindt in het kader en op de
voorwaarden van de verbintenis die werd aangeboden door....... (naam van de onderneming) en door de Europese
Commissie bĳ Verordening (EG) nr. 1497/2001 aanvaard. Hĳ verklaart dat de in deze factuur verstrekte informatie
juist en volledig is.”
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VERORDENING (EG) Nr. 1498/2001 VAN DE COMMISSIE
van 20 juli 2001
tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in juli 2001 ingediende
aanvragen om invoercertificaten voor de tariefcontingenten voor rundvlees, die bĳ Verordening
(EG) nr. 1279/98 zĳn vastgesteld voor de Republiek Polen, de Republiek Hongarĳe, de Tsjechische
Republiek, Slowakĳe, Bulgarĳe en Roemenië
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1279/98 van de Commissie van
19 juni 1998 tot vaststelling van de bepalingen voor de toepassing van de tariefcontingenten voor rundvlees die bĳ Verordening (EG) nr. 3066/95 van de Raad zĳn vastgesteld voor de
Republiek Polen, de Republiek Hongarĳe, de Tsjechische Republiek, Slowakĳe, Bulgarĳe en Roemenië (1), gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2857/2000 (2), en met name op artikel 4, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In de artikelen 1 en 2 van Verordening (EG) nr. 1279/98
is bepaald welke hoeveelheden producten van de sector
rundvlees van oorsprong uit Polen, Hongarĳe, de Tsjechische Republiek, Slowakĳe, Bulgarĳe en Roemenië in
de periode van 1 juli tot en met 30 september 2001
onder speciale voorwaarden mogen worden ingevoerd.
Invoercertificaten zĳn aangevraagd voor zodanige
hoeveelheden producten van de sector rundvlees van
oorsprong uit Hongarĳe, de Tsjechische Republiek en
Roemenië, dat de aanvragen volledig kunnen worden
ingewilligd. De aanvragen voor producten van de sector
rundvlees van oorsprong uit Polen echter moeten
proportioneel verlaagd worden overeenkomstig artikel 4,
lid 4, van genoemde verordening.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
De certificaataanvragen voor invoer in de periode van 1
juli tot en met 30 september 2001 in het kader van de in
Verordening (EG) nr. 1279/98 bedoelde contingenten worden
ingewilligd voor:
a) 100 % van de aangevraagde hoeveelheden voor producten
van de GN-codes 0201 en 0202, van oorsprong uit
Hongarĳe en de Tsjechische Republiek;
b) 100 % van de aangevraagde hoeveelheden voor producten
van de GN-codes 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 en
1602 50 80, van oorsprong uit Roemenië;
c) 95,133 % van de aangevraagde hoeveelheden voor
producten van de GN-codes 0201, 0202 en 1602 50, van
oorsprong uit Polen.
2.
Voor de in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1279/98
bedoelde periode van 1 oktober tot en met 31 december 2001
zĳn de volgende hoeveelheden beschikbaar:
a) rundvlees van de GN-codes 0201 en 0202:
— 5 432,5 t vlees van oorsprong uit Hongarĳe,
— 1 630 t vlees van oorsprong uit de Tsjechische Republiek,
— 1 750 t vlees van oorsprong uit Slowakĳe,
— 125 t vlees van oorsprong uit Bulgarĳe;

(2)

In artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1279/98 is bepaald
dat, indien in de loop van de contingentperiode voor de
in de vorige overweging aangegeven eerste, tweede of
derde periode certificaten worden aangevraagd voor
hoeveelheden die kleiner zĳn dan de beschikbare
hoeveelheden, de resterende hoeveelheden worden opgeteld bĳ de voor de volgende periode beschikbare
hoeveelheden. Rekening houdende met de hoeveelheden
die resteren uit de eerste periode, moeten de hoeveelheden die voor de tweede periode, gaande van 1 oktober
tot en met 31 december 2001, voor de betrokken zes
landen beschikbaar zĳn, worden vastgesteld,

(1) PB L 176 van 20.6.1998, blz. 12.
(2) PB L 332 van 28.12.2000, blz. 55.

b) 4 400 t vlees van de GN-codes 0201 en 0202, van
oorsprong uit Polen, of 2 056,074 t verwerkte producten
van GN-code 1602 50, van oorsprong uit Polen;
c) 1 333 t producten van de rundvleessector van de GNcodes 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 en
1602 50 80, van oorsprong uit Roemenië.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 juli 2001.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 juli 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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RICHTLĲN 2001/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 27 juni 2001
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

(4)

De milieueffectbeoordeling is een belangrĳk instrument
voor de integratie van milieuoverwegingen in de voorbereiding en goedkeuring van bepaalde plannen en
programma's die in de lidstaten aanzienlĳke milieueffecten kunnen hebben, omdat zĳ garandeert dat reeds
tĳdens de voorbereiding en vóór de vaststelling van die
plannen en programma's met de effecten van de uitvoering daarvan rekening wordt gehouden.

(5)

De invoering van milieubeoordelingsprocedures voor
plannen en programma's zal het bedrĳfsleven ten goede
komen doordat, met de verwerking van relevante milieuinformatie in de besluitvorming, een consistenter kader
wordt geboden waarin gehandeld kan worden; het
betrekken van meer factoren bĳ de besluitvorming zal
bĳdragen aan meer duurzame en doeltreffende oplossingen.

(6)

De verschillende systemen voor milieubeoordeling in de
lidstaten dienen een aantal gemeenschappelĳke procedurele voorschriften te omvatten die nodig zĳn om tot een
hoog niveau van milieubescherming bĳ te dragen.

(7)

Het VN/ECE-Verdrag inzake milieueffectbeoordeling in
grensoverschrĳdend verband van 25 februari 1991, dat
zowel op de lidstaten als op andere staten van toepassing is, moedigt de verdragsluitende partĳen aan de
beginselen ervan eveneens op plannen en programma's
toe te passen. Tĳdens de tweede, op 26-27 februari
2001 te Sofia gehouden bĳeenkomst, besloten de
verdragsluitende partĳen een bindend protocol betreffende strategische milieubeoordeling voor te bereiden als
aanvulling op de bestaande bepalingen inzake milieueffectbeoordeling in grensoverschrĳdend verband, en dit
met het oog op de mogelĳke goedkeuring ervan in het
kader van de 5de ministerconferentie „Milieu voor
Europa”, op een buitengewone bĳeenkomst van de
verdragsluitende partĳen, die in mei 2003 te Kiev,
Oekraïne, zal worden gehouden. De systemen voor de
milieubeoordeling van plannen en programma's in de
Gemeenschap dienen te garanderen dat er passend
grensoverschrĳdend overleg wordt gepleegd wanneer de
uitvoering van een plan of programma dat in een
lidstaat wordt opgesteld, aanzienlĳke milieueffecten in
een andere lidstaat kan hebben. De informatie over
plannen en programma's met aanzienlĳke milieueffecten
in andere staten dient op basis van wederkerigheid en
gelĳkwaardigheid binnen het passende rechtskader
tussen de lidstaten en deze andere staten te worden
doorgeleid.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 175, lid 1,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Gezien het advies van het Comité van de Regio's (3),
Overeenkomstig de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (4) en gezien de gemeenschappelĳke tekst die op 21
maart 2001 door het Bemiddelingscomité is goedgekeurd,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In artikel 174 van het Verdrag is bepaald dat het beleid
van de Gemeenschap op milieugebied, onder andere,
dient bĳ te dragen tot het behoud, de bescherming en de
verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens en het behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlĳke hulpbronnen
en dat dit beleid dient te berusten op het voorzorgsbeginsel. In artikel 6 van het Verdrag is bepaald dat de
eisen inzake milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de omschrĳving van het beleid en het optreden
van de Gemeenschap, in het bĳzonder met het oog op
het bevorderen van duurzame ontwikkeling.
In het vĳfde actieprogramma inzake het milieu „Op weg
naar duurzame ontwikkeling — Een beleidsplan en
actieprogramma van de Europese Gemeenschap op het
gebied van het milieu en duurzame ontwikkeling” (5),
aangevuld bĳ Besluit nr. 2179/98/EG betreffende de
herziening van dat beleidsplan (6), wordt benadrukt dat
het belangrĳk is de mogelĳke gevolgen voor het milieu
van plannen en programma's te beoordelen.
Het Verdrag inzake biologische diversiteit verlangt dat de
verdragsluitende partĳen het behoud en het duurzaam
gebruik van de biologische diversiteit, voorzover
mogelĳk en noodzakelĳk, in de desbetreffende sectoriële
of sectoroverschrĳdende plannen en programma's
opnemen.

(1) PB C 129 van 25.4.1997, blz. 14, enPB C 83 van 25.3.1999, blz.
13.
(2) PB C 287 van 22.9.1997, blz. 101.
(3) PB C 64 van 27.2.1998, blz. 63 enPB C 374 van 23.12.1999, blz.
9.
(4) Advies van het Europees Parlement van 20 oktober 1998 (PB C
341 van 9.11.1998, blz. 18), bevestigd op 16 september 1999 (PB
C 54 van 25.2.2000, blz. 76), gemeenschappelĳk standpunt van de
Raad van 30 maart 2000 (PB C 137 van 16.5.2000, blz. 11) en
besluit van het Europees Parlement van 6 september 2000 (PB C
135 van 7.5.2001, blz. 155). Uit van het Europees Parlement van
31 mei 2001 en besluit van de Raad van 5 juni 2001.
5
( ) PB C 138 van 17.5.1993, blz. 5.
6
( ) PB L 275 van 10.10.1998, blz. 1.
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Daarom is een optreden op het niveau van de Gemeenschap noodzakelĳk om een minimumkader voor milieubeoordelingen tot stand te brengen dat de algemene
principes van het milieubeoordelingssysteem vastlegt en,
met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, de
nadere bĳzonderheden aan de lidstaten overlaat; het
optreden van de Gemeenschap gaat niet verder dan wat
nodig is om de doelstellingen van het Verdrag te verwezenlĳken.
Deze richtlĳn is van procedurele aard en de daarin
vervatte voorschriften dienen ofwel te worden verwerkt
in bestaande procedures van de lidstaten, ofwel te
worden opgenomen in specifiek hiervoor vastgestelde
procedures. Teneinde overlapping van beoordelingen te
voorkomen, dienen de lidstaten indien nodig, er rekening mee te houden dat de beoordelingen worden uitgevoerd op verschillende niveaus van een hiërarchie van
plannen en programma's.
Alle plannen en programma's die voor een aantal
sectoren worden voorbereid en die een kader vormen
voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor
projecten vermeld in de bĳlagen I en II bĳ Richtlĳn
85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere
projecten (1), en alle plannen en programma's waarvoor
uit hoofde van Richtlĳn 92/43/EEG van de Raad van 21
mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlĳke
habitats en de wilde flora en fauna (2) is vastgesteld dat
een beoordeling nodig is, kunnen aanzienlĳke milieueffecten hebben en dienen als regel aan een systematische
milieubeoordeling te worden onderworpen. Zĳn de
plannen en programma's bepalend voor het gebruik van
kleine gebieden op lokaal niveau of houden zĳ kleine
wĳzigingen van de bedoelde plannen of programma's in,
dan moeten zĳ slechts worden beoordeeld indien de
lidstaten vaststellen dat zĳ aanzienlĳke milieueffecten
kunnen hebben.

(11)

Andere plannen en programma's die het kader vormen
voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor
projecten zullen wellicht niet in alle gevallen aanzienlĳke
milieueffecten hebben en dienen alleen te worden beoordeeld indien de lidstaten vaststellen dat zĳ zulke effecten
kunnen hebben.

(12)

Wanneer de lidstaten zulke vaststellingen doen, dienen
zĳ rekening te houden met de in deze richtlĳn opgenomen relevante criteria.

(13)

Bepaalde plannen en programma's dienen op grond van
hun typische kenmerken niet onder deze richtlĳn te
vallen.

(14)

Wanneer krachtens deze richtlĳn een beoordeling moet
worden uitgevoerd dient een milieurapport te worden
opgesteld dat de in deze richtlĳn bepaalde relevante
informatie omvat en waarin de te verwachten aanzienlĳke milieueffecten van de uitvoering van het plan of
programma worden bepaald, beschreven en beoordeeld,

(1) PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40. Richtlĳn gewĳzigd bĳ Richtlĳn
97/11/EG (PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5).
(2) PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Richtlĳn 97/62/EG (PB L 305 van 8.11.1997, blz. 42).
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alsook redelĳke alternatieven, rekening houdend met de
doelstellingen en de geografische werkingssfeer van het
plan of programma. De lidstaten dienen de Commissie
mededeling te doen van de maatregelen die zĳ nemen
met betrekking tot de kwaliteit van de milieurapporten.
(15)

Om bĳ te dragen tot een doorzichtiger besluitvorming
en om ervoor te zorgen dat de voor de beoordeling
verstrekte informatie volledig en betrouwbaar is, is het
nodig te bepalen dat de voor de relevante milieuaspecten
bevoegde autoriteiten alsmede het publiek in de loop
van de beoordeling van de plannen en programma's
worden geraadpleegd en dat er passende tĳdschema's
worden vastgesteld met voldoende tĳd voor raadpleging
en het uiten van meningen.

(16)

Voor het geval dat de uitvoering van een in een lidstaat
opgesteld plan of programma een aanzienlĳk effect kan
hebben op het milieu in andere lidstaten, moet worden
voorzien in overleg tussen de betrokken lidstaten en in
informatie van de relevante autoriteiten en het publiek,
welke de gelegenheid moeten krĳgen hun mening
kenbaar te maken.

(17)

Zowel met het milieurapport en de mening van de
relevante autoriteiten en het publiek, als met de resultaten van eventueel grensoverschrĳdend overleg, dient
rekening te worden gehouden bĳ de opstelling en vóór
de vaststelling of onderwerping aan de wetgevingsprocedure van het plan of programma.

(18)

De lidstaten moeten erop toezien dat, wanneer een plan
of programma wordt vastgesteld, de betrokken instanties
en het publiek hiervan in kennis worden gesteld en
relevante informatie beschikbaar wordt gesteld.

(19)

Wanneer de verplichting om een milieubeoordeling uit
te voeren gelĳktĳdig uit deze richtlĳn en uit andere
Gemeenschapswetgeving voortvloeit, zoals Richtlĳn 79/
409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het
behoud van de vogelstand (3), Richtlĳn 92/43/EEG, of
Richtlĳn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de
Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire
maatregelen betreffende het waterbeleid (4) kunnen de
lidstaten voorzien in gecoördineerde of gezamenlĳke
procedures die voldoen aan de voorschriften van de
toepasselĳke communautaire wetgeving, teneinde
dubbele beoordelingen te vermĳden.

(20)

De Commissie dient vĳf jaar na de inwerkingtreding van
deze richtlĳn een eerste verslag over de toepassing en de
doeltreffendheid ervan voor te leggen en vervolgens om
de zeven jaar. Het eerste verslag zal, met het oog op
verdere integratie van milieubeschermingseisen en rekening houdend met de opgedane ervaring, indien
passend, vergezeld gaan van voorstellen tot wĳziging
van deze richtlĳn, in het bĳzonder betreffende de mogelĳkheid om de werkingssfeer uit te breiden tot andere
gebieden/sectoren en andersoortige plannen en programma's,

(3) PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1. Richtlĳn laatstelĳk gewĳzigd door
Richtlĳn 97/49/EG (PB L 223 van 13.8.1997, blz. 9).
(4) PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
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HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1
Doel
Deze richtlĳn heeft ten doel te voorzien in een hoog milieubeschermingsniveau en bĳ te dragen tot de integratie van milieuoverwegingen in de voorbereiding en vaststelling van plannen
en programma's, met het oog op de bevordering van duurzame
ontwikkeling, door ervoor te zorgen dat bepaalde plannen en
programma's die aanzienlĳke effecten op het milieu kunnen
hebben overeenkomstig deze richtlĳn aan een milieubeoordeling worden onderworpen.

Artikel 2
Definities
In deze richtlĳn wordt verstaan onder:
a) „plannen en programma's”: plannen en programma's, met
inbegrip van die welke door de Gemeenschap worden
medegefinancierd, alsook de wĳzigingen ervan,
— die door een instantie op nationaal, regionaal of lokaal
niveau worden opgesteld en/of vastgesteld of die door
een instantie worden opgesteld om middels een wetgevingsprocedure door het parlement of de regering te
worden vastgesteld en
— die door wettelĳke of bestuursrechtelĳke bepalingen zĳn
voorgeschreven;
b) „milieubeoordeling”: het opstellen van een milieurapport,
het raadplegen, het rekening houden met het milieurapport
en de resultaten van de raadpleging bĳ de besluitvorming,
alsmede het verstrekken van informatie over het besluit,
overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 9;
c) „milieurapport”: deel van de documentatie bĳ het plan of
het programma dat de in artikel 5 en bĳlage I vereiste
informatie bevat;
d) „het publiek”: één of meer natuurlĳke of rechtspersonen en,
in overeenstemming met de nationale wetgeving of praktĳk,
hun verenigingen, organisaties of groepen.

Artikel 3
Werkingssfeer
1.
Een milieubeoordeling wordt uitgevoerd overeenkomstig
de artikelen 4 tot en met 9, voor de in de leden 2, 3 en 4
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bedoelde plannen en programma's die aanzienlĳke milieueffecten kunnen hebben.
2.
Onverminderd lid 3, wordt een milieubeoordeling
gemaakt van alle plannen en programma's
a) die voorbereid worden met betrekking tot landbouw,
bosbouw, visserĳ, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelĳke ordening of grondgebruik en die het kader vormen
voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor de
in bĳlagen I en II bĳ Richtlĳn 85/337/EEG genoemde
projecten, of
b) waarvoor, gelet op het mogelĳk effect op gebieden, een
beoordeling vereist is uit hoofde van de artikelen 6 of 7 van
Richtlĳn 92/43/EEG.
3.
Voor in lid 2 bedoelde plannen en programma's die het
gebruik bepalen van kleine gebieden op lokaal niveau en voor
kleine wĳzigingen van in lid 2 bedoelde plannen en programma's is een milieubeoordeling alleen dan verplicht wanneer de
lidstaten bepalen dat zĳ aanzienlĳke milieueffecten kunnen
hebben.
4.
Voor andere dan de in lid 2 bedoelde plannen en
programma's, die het kader vormen voor de toekenning van
toekomstige vergunningen voor projecten, bepalen de lidstaten
of het plan of het programma aanzienlĳke milieueffecten kan
hebben.
5.
De lidstaten stellen vast, door een onderzoek per geval of
door specificatie van soorten plannen en programma's, of door
combinatie van beide werkwĳzen, of de in de leden 3 en 4
bedoelde plannen of programma's aanzienlĳke milieueffecten
kunnen hebben. Hierbĳ houden zĳ voor alle gevallen rekening
met de relevante criteria van bĳlage II, om ervoor te zorgen dat
plannen en programma's met mogelĳke aanzienlĳke milieueffecten door deze richtlĳn zĳn gedekt.
6.
Bĳ het onderzoek per geval en bĳ de specificatie van
soorten plannen en programma's, zoals bedoeld in lid 5,
worden de in artikel 6, lid 3, bedoelde instanties geraadpleegd.
7.
De lidstaten zien erop toe dat de in lid 5 bedoelde
vaststellingen, inbegrepen de redenen waarom geen milieubeoordeling overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 9 wordt
verlangd, voor het publiek beschikbaar worden gesteld.
8.
De volgende plannen en programma's vallen niet onder
deze richtlĳn:
— plannen en programma's die uitsluitend bestemd zĳn voor
nationale defensie of noodsituaties,
— financiële of begrotingsplannen en -programma's.
9.
Deze richtlĳn geldt niet voor plannen en programma's die
worden medegefinancierd in het kader van de huidige respectieve programmeringsperioden (1) van de Verordeningen (EG)
nr. 1260/1999 (2) en (EG) nr. 1257/1999 (3) van de Raad.
(1) Programmeringsperiode 2000-2006 van Verordening (EG) nr. 1260/
1999 van de Raad en programmeringsperioden 2000-2006 en
2000-2007 van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad.
2
( ) Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999
houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen (PB L
161 van 26.6.1999, blz. 1).
3
( ) Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999
inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wĳziging
en instelling van een aantal verordeningen (PB L 160 van
26.6.1999, blz. 80).
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Artikel 4
Algemene verplichtingen
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in lid 3 bedoelde instanties en voor het publiek beschikbaar
gesteld.

1.
De in artikel 3 bedoelde milieubeoordeling wordt uitgevoerd tĳdens de voorbereiding en vóór de vaststelling of onderwerping aan de wetgevingsprocedure van een plan of
programma.

2.
De in lid 3 bedoelde instanties en het in lid 4 bedoelde
publiek wordt tĳdig, daadwerkelĳk en binnen een passend
tĳdschema de gelegenheid geboden om vóór de vaststelling, of
vóór de onderwerping aan de wetgevingsprocedure van het
plan of programma, hun mening te geven over het ontwerpplan of -programma en het bĳbehorende milieurapport.

2.
De voorschriften van deze richtlĳn worden ofwel
verwerkt in bestaande procedures van de lidstaten voor de
vaststelling van plannen en programma's ofwel opgenomen in
procedures die worden vastgesteld om aan deze richtlĳn te
voldoen.

3.
De lidstaten wĳzen de te raadplegen instanties aan, die
wegens hun specifieke verantwoordelĳkheden op milieugebied
met de milieueffecten van de uitvoering van plannen en
programma's te maken kunnen krĳgen.

3.
Voor plannen en programma's die deel uitmaken van een
hiërarchie van plannen en programma's houden de lidstaten,
om overlapping van beoordelingen te voorkomen, rekening
met het feit dat de beoordeling, overeenkomstig deze richtlĳn,
op verschillende niveaus van de hiërarchie wordt uitgevoerd.
Hiertoe passen zĳ artikel 5, lid 2 en 3 toe, onder meer om
overlapping van beoordelingen te voorkomen.

Artikel 5

4.
De lidstaten bepalen het publiek als bedoeld in lid 2, met
inbegrip van het publiek dat door het besluitvormingsproces in
het kader van deze richtlĳn wordt of kan worden geraakt dan
wel er belang bĳ heeft, met inbegrip van de relevante nietgouvernementele organisaties, zoals organisaties die milieubescherming bevorderen en andere betrokken organisaties.
5.
De lidstaten stellen de nadere regels vast voor de informatie en de raadpleging van de instanties en het publiek.

Milieurapport

Artikel 7

1.
Wanneer krachtens artikel 3, lid 1, een milieubeoordeling
vereist is, wordt een milieurapport opgesteld waarin de mogelĳke aanzienlĳke milieueffecten van de uitvoering van het plan
of programma alsmede van redelĳke alternatieven, die rekening
houden met het doel en de geografische werkingssfeer van het
plan of programma, worden bepaald, beschreven en beoordeeld. Voor de voor dit doel te verstrekken informatie wordt
verwezen naar bĳlage I.

Grensoverschrĳdende raadpleging

2.
Het krachtens lid 1 opgestelde milieurapport bevat de
informatie die redelĳkerwĳs mag worden vereist, gelet op de
stand van kennis en beoordelingsmethoden, de inhoud en het
detailleringsniveau van het plan of programma, de fase van het
besluitvormingsproces waarin het zich bevindt en de mate
waarin bepaalde aspecten beter op andere niveaus van dat
proces kunnen worden beoordeeld, teneinde overlappende
beoordelingen te vermĳden.
3.
Relevante informatie over de milieueffecten van de
plannen en programma's die op andere besluitvormingsniveaus
of via andere wetgeving van de Gemeenschap is verkregen, kan
worden gebruikt om de in bĳlage I bedoelde informatie te
verstrekken.
4.
De in artikel 6, lid 3, bedoelde instanties worden geraadpleegd als een besluit wordt genomen over de reikwĳdte en het
detailleringsniveau van de informatie die in het milieurapport
moet worden opgenomen.

Artikel 6
Raadpleging
1.
Het ontwerp-plan of ontwerp-programma en het overeenkomstig artikel 5 opgestelde milieurapport worden voor de

1.
Wanneer een lidstaat van oordeel is dat de uitvoering van
een voor zĳn grondgebied voorbereid plan of programma
aanzienlĳke milieueffecten in een andere lidstaat kan hebben,
of wanneer een lidstaat die aanzienlĳke gevolgen kan ondergaan hierom verzoekt, doet de lidstaat op het grondgebied
waarvan het plan of programma wordt voorbereid vóór de
vaststelling van dat plan of programma of vóór de onderwerping daarvan aan de wetgevingsprocedure een exemplaar van
het ontwerp-plan of -programma en van het desbetreffende
milieurapport aan de andere lidstaat toekomen.
2.
Een lidstaat die uit hoofde van lid 1 een exemplaar van
een ontwerp-plan of -programma en van een milieurapport
ontvangt, deelt de andere lidstaat mee of hĳ raadpleging wenst
alvorens dat plan of programma wordt vastgesteld of aan de
wetgevingsprocedure wordt onderworpen. In dat geval gaan de
betrokken lidstaten tot raadpleging over met betrekking tot de
mogelĳke grensoverschrĳdende milieueffecten van de uitvoering van het plan of programma, en tot de maatregelen die
worden overwogen om die effecten te beperken of teniet te
doen.
Waar dergelĳke raadpleging plaatsvindt, komen de betrokken
lidstaten gedetailleerde regelingen overeen om ervoor te zorgen
dat de in artikel 6, lid 3, bedoelde instanties en het in artikel 6,
lid 4, bedoelde publiek in de lidstaat die aanzienlĳke gevolgen
kan ondergaan, binnen een redelĳke termĳn worden geïnformeerd en de gelegenheid krĳgen hun mening kenbaar te
maken.
3.
Als uit hoofde van dit artikel grensoverschrĳdende raadpleging is vereist, komen de lidstaten aan het begin van die
raadpleging een redelĳke termĳn overeen voor de duur van het
overleg.
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Artikel 8
Besluitvorming
Met het volgens artikel 5 opgestelde milieurapport, de volgens
artikel 6 gegeven meningen en het resultaat van de grensoverschrĳdende raadpleging volgens artikel 7 wordt bĳ de voorbereiding en vóór de vaststelling of de onderwerping aan de
wetgevingsprocedure van het plan of programma rekening
gehouden.

Artikel 9
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2.
Voor plannen en programma's waarvoor de verplichting
om een milieubeoordeling uit te voeren gelĳktĳdig uit deze
richtlĳn en uit andere Gemeenschapswetgeving voortvloeit,
kunnen de lidstaten voorzien in gecoördineerde of gezamenlĳke procedures die aan de vereisten van de relevante Gemeenschapswetgeving voldoen, teneinde onder meer overlapping
van beoordelingen te vermĳden.
3.
Voor plannen en programma's die door de Europese
Gemeenschap worden medegefinancierd wordt de milieubeoordeling krachtens deze richtlĳn uitgevoerd, in overeenstemming
met de specifieke bepalingen van de relevante communautaire
wetgeving.

Informatie over het besluit
1.
De lidstaten zien erop toe dat, wanneer een plan of
programma wordt vastgesteld, de in artikel 6, lid 3, bedoelde
instanties, het publiek en elke uit hoofde van artikel 7 geraadpleegde lidstaat hiervan in kennis worden gesteld en dat hun
onderstaande stukken beschikbaar worden gesteld:
a) het plan of programma zoals het is vastgesteld,
b) een verklaring die samenvat hoe milieuoverwegingen in het
plan of het programma werden geïntegreerd en hoe, overeenkomstig artikel 8, met het volgens artikel 5 opgestelde
milieurapport, de volgens artikel 6 gegeven meningen en
het resultaat van de raadpleging volgens artikel 7 werd
rekening gehouden en de redenen samenvat waarom is
gekozen voor het plan of het programma zoals het is
aangenomen, zulks in het licht van de andere redelĳke
alternatieven die zĳn behandeld, en
c) de monitoringsmaatregelen waartoe wordt besloten overeenkomstig artikel 10.
2.
De nadere regels betreffende de in lid 1 bedoelde informatie worden door de lidstaten vastgesteld.

Artikel 10
Monitoringsmaatregelen
1.
De lidstaten gaan de aanzienlĳke gevolgen voor het
milieu van de tenuitvoerlegging van plannen en programma's
na, onder meer om onvoorziene negatieve gevolgen in een
vroeg stadium te kunnen identificeren en de passende herstellende maatregelen te kunnen nemen.
2.
Om te voldoen aan de bepalingen van lid 1 kunnen, als
dit passend is, de bestaande monitoringsregelingen worden
gebruikt om overlapping van monitoring te vermĳden.

Artikel 12
Informatie, verslag, herziening
1.
De lidstaten en de Commissie wisselen informatie uit over
de bĳ de uitvoering van deze richtlĳn opgedane ervaring.
2.
De lidstaten verzekeren dat de kwaliteit van de milieurapporten toereikend is om aan de eisen van de richtlĳn te
voldoen, en stellen de Commissie in kennis van de maatregelen
die zĳ nemen met betrekking tot de kwaliteit van deze
rapporten
3.
Uiterlĳk op 21 juli 2006 legt de Commissie het Europees
Parlement en de Raad een eerste verslag voor over de toepassing en de doeltreffendheid van deze richtlĳn.
Met het oog op verdere integratie van eisen inzake milieubescherming, overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag, en rekening houdend met de ervaring die met de toepassing van de
richtlĳn in de lidstaten is opgedaan, zal dat verslag zo nodig
vergezeld gaan van voorstellen tot wĳziging van deze richtlĳn.
De Commissie zal in het bĳzonder de mogelĳkheid overwegen
de werkingssfeer van deze richtlĳn uit te breiden tot andere
gebieden/sectoren en andersoortige plannen en programma's.
Daarna volgt om de zeven jaar een nieuw evaluatieverslag.
4.
De Commissie rapporteert over het verband tussen deze
richtlĳn en de Verordeningen (EG) nr. 1260/1999 en (EG) nr.
1257/1999 ruim vóór het verstrĳken van de in die verordeningen vastgestelde programmeringsperioden, met het oog op
een coherente benadering van deze richtlĳn en latere communautaire verordeningen.

Artikel 13
Artikel 11

Toepassing van de richtlĳn

Verband met andere Gemeenschapswetgeving
1.
Een krachtens deze richtlĳn uitgevoerde milieubeoordeling laat de voorschriften van Richtlĳn 85/337/EEG en alle
andere regels van het Gemeenschapsrecht onverlet.

1.
De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke maatregelen in werking treden om vóór 21 juli 2004 aan
deze richtlĳn te voldoen. De lidstaten stellen de Commissie
onverwĳld in kennis van de genomen maatregelen.
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2.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen zelf of bĳ de officiële bekendmaking daarvan
naar deze richtlĳn verwezen. De regels voor deze verwĳzing
worden vastgesteld door de lidstaten.
3.
De in artikel 4, lid 1, bedoelde verplichting is van toepassing op plannen en programma's waarvoor de eerste formele
voorbereidende handeling plaatsvindt na het in lid 1 vermelde
tĳdstip. Plannen en programma's waarvoor de eerste voorbereidende handeling vóór deze datum plaatsvindt en die later dan
24 maanden na dat tĳdstip worden aangenomen of ingediend
ten behoeve van wetgeving, vallen onder de verplichting van
artikel 4, lid 1, tenzĳ de lidstaten per geval beslissen dat dit niet
haalbaar is en het publiek van hun beslissing op de hoogte
stellen.
4.
De lidstaten verstrekken de Commissie uiterlĳk 21 juli
2004 naast informatie over de in lid 1 bedoelde maatregelen,
afzonderlĳke informatie over de soorten plannen en programma's die overeenkomstig artikel 3 aan een milieubeoordeling
uit hoofde van deze richtlĳn onderworpen zouden zĳn. De
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Commissie stelt deze informatie beschikbaar voor de lidstaten.
De informatie wordt regelmatig bĳgewerkt.
Artikel 14
Inwerkingtreding
Deze richtlĳn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 15
Adressaten
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Luxemburg, 27 juni 2001.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitster

De voorzitter

N. FONTAINE

B. ROSENGREN
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BĲLAGE I
In artikel 5, lid 1, bedoelde informatie
De informatie welke krachtens artikel 5, lid 1, moet worden verstrekt, omvat, onverminderd artikel 5, lid 2 en lid 3, de
volgende elementen:
a) een schets van de inhoud en de belangrĳkste doelstellingen van het plan of programma en het verband met andere,
relevante plannen en programma's;
b) de relevante aspecten van de bestaande situatie van het milieu en de mogelĳke ontwikkeling daarvan als het plan of
programma niet wordt uitgevoerd;
c) de milieukenmerken van gebieden waarvoor de gevolgen aanzienlĳk kunnen zĳn;
d) alle bestaande milieuproblemen die relevant zĳn voor het plan of programma, met inbegrip van met name milieuproblemen in gebieden die vanuit milieuoogpunt van bĳzonder belang zĳn, zoals gebieden die op grond van de
Richtlĳnen 79/409/EEG en 92/43/EEG zĳn aangewezen;
e) de op internationaal, communautair of nationaal niveau vastgestelde doelstellingen ter bescherming van het milieu,
welke relevant zĳn voor het plan of programma, alsook de wĳze waarop met deze doelstellingen en andere
milieuoverwegingen rekening is gehouden bĳ de voorbereiding van het plan of programma;
f) de mogelĳke aanzienlĳke milieueffecten (1), bĳvoorbeeld voor de biodiversiteit, bevolking, gezondheid van de mens,
fauna, flora, bodem, water, lucht, klimaatfactoren, materiële goederen, cultureel erfgoed, met inbegrip van architectonisch en archeologisch erfgoed, landschap en de wisselwerking tussen bovengenoemde elementen;
g) de voorgenomen maatregelen om aanzienlĳke negatieve effecten op het milieu van de uitvoering van het plan of
programma te voorkomen, te beperken of zoveel mogelĳk teniet te doen;
h) een schets van de redenen voor de selectie van de onderzochte alternatieven en een beschrĳving van de wĳze waarop
de beoordeling is uitgevoerd, met inbegrip van de moeilĳkheden die bĳ het verzamelen van de vereiste informatie zĳn
ondervonden (zoals technische tekortkomingen of ontbrekende kennis);
i) een beschrĳving van de voorgenomen monitoringsmaatregelen overeenkomstig artikel 10;
j) een niet-technische samenvatting van de in de bovenstaande punten verstrekte informatie.

(1) Hieronder zouden secundaire, cumulatieve, synergetische, blĳvende en tĳdelĳke, positieve en negatieve effecten, alsmede effecten op
korte, middellange en lange termĳn moeten vallen.
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BĲLAGE II
Criteria voor de vaststelling van de mogelĳke aanzienlĳke effecten zoals bedoeld in artikel 3, lid 5
1. De kenmerken van plannen en programma's, in het bĳzonder gelet op:
— de mate waarin het plan of programma een kader vormt voor projecten en andere activiteiten met betrekking tot
de ligging, aard, omvang en gebruiksvoorwaarden alsmede wat betreft de toewĳzing van hulpbronnen;
— de mate waarin het plan of programma andere plannen en programma's, met inbegrip van die welke deel zĳn van
een hiërarchisch geheel, beïnvloedt;
— de relevantie van het plan of programma voor de integratie van milieuoverwegingen, vooral met het oog op de
bevordering van duurzame ontwikkeling;
— milieuproblemen die relevant zĳn voor het plan of programma;
— de relevantie van het plan of programma voor de toepassing van de milieuwetgeving van de Gemeenschap (bĳv.
plannen en programma's in verband met afvalstoffenbeheer of waterbescherming).
2. Kenmerken van de effecten en van de gebieden die kunnen worden beïnvloed, in het bĳzonder gelet op:
— de waarschĳnlĳkheid, duur, frequentie en omkeerbaarheid van de effecten;
— de cumulatieve aard van de effecten;
— de grensoverschrĳdende aard van de effecten;
— de risico's voor de menselĳke gezondheid of het milieu (bĳv. door ongevallen);
— de orde van grootte en het ruimtelĳk bereik van de effecten (geografisch gebied en omvang van de bevolking die
getroffen kan worden);
— de waarde en kwetsbaarheid van het gebied dat kan worden beïnvloed gelet op:
— bĳzondere natuurlĳke kenmerken of cultureel erfgoed;
— de overschrĳding van de milieukwaliteitsnormen of van grenswaarden;
— intensief grondgebruik;
— de effecten op gebieden en landschappen die door een lidstaat, door de Gemeenschap, dan wel in internationaal
verband als beschermd gebied zĳn erkend.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD
van 16 juli 2001
tot toekenning van macro-financiële bĳstand aan de Federale Republiek Joegoslavië
(2001/549/EG)
11 juni 2001 een 12 maanden lopende krediettrancheregeling verleend.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 308,

(7)

De Federale Republiek Joegoslavië heeft met de Wereldbank overeenstemming bereikt over een geheel van
structurele aanpassingsmaatregelen, dat zal worden
ondersteund door twee tegen zeer gunstige voorwaarden
verstrekte structurele aanpassingsleningen en -kredieten
voor de hervorming van de overheidsfinanciën, de privatisering van ondernemingen en de herstructurering van
banken.

(8)

De autoriteiten van de Federale Republiek Joegoslavië
hebben verzocht om financiële bĳstand van de internationale financiële instellingen, de Gemeenschap en
andere bilaterale donors.

(9)

Naast de financiële middelen die volgens de ramingen
door het IMF en de Wereldbank kunnen worden
verstrekt, moet de komende maanden een omvangrĳk
resterend financieel tekort worden gedekt ter versterking
van de reservepositie van het land en ter ondersteuning
van de beleidsdoelstellingen die de autoriteiten met hun
hervormingen nastreven.

(10)

De autoriteiten van de Federale Republiek Joegoslavië
hebben zich ertoe verbonden alle uitstaande financiële
verplichtingen van alle overheidsinstanties van de
Federale Republiek Joegoslavië jegens de Europese
Gemeenschap en de Europese Investeringsbank volledig
na te komen, en de verantwoordelĳkheid, bĳ wĳze van
garantie, voor dergelĳke nog niet vervallen financiële
verplichtingen te aanvaarden.

(11)

Macro-financiële bĳstand van de Gemeenschap aan de
Federale Republiek Joegoslavië is een passende maatregel
om, samen met andere donors, de externe financiële
problemen te verlichten, de betalingsbalans te ondersteunen en de reservepositie van het land te versterken.

(12)

De Federale Republiek Joegoslavië komt tĳdelĳk in
aanmerking voor leningen en faciliteiten van de Wereldbank onder zeer gunstige voorwaarden.

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

De Commissie heeft het Economisch en Financieel
Comité geraadpleegd alvorens dit voorstel in te dienen.

(2)

Er hebben zich politieke veranderingen in de Federale
Republiek Joegoslavië en de Republiek Servië voorgedaan die tot nieuwe democratische regeringen hebben
geleid, en de Federale Republiek Joegoslavië tracht een
goed functionerende markteconomie tot stand te
brengen.

(3)

Het is in verband met het stabilisatie- en associatieproces, dat het kader vormt voor de betrekkingen van de
EU met de regio, wenselĳk de inspanningen ter bevordering van een stabiel politiek en economisch klimaat in
de Federale Republiek Joegoslavië te ondersteunen met
het oog op de ontwikkeling van volledige samenwerkingsrelatie met de Gemeenschap.

(4)

De Gemeenschap heeft een pakket noodhulp ter waarde
van ongeveer 200 miljoen EUR verstrekt dat voedselhulp
en medische en energievoorzieningen omvatte om te
voorzien in de elementaire noden van de bevolking
gedurende de winter 2000/2001.

(5)

Financiële bĳstand van de Gemeenschap is van cruciaal
belang om de Federale Republiek Joegoslavië dichter bĳ
de Gemeenschap te brengen.

(6)

De Federale Republiek Joegoslavië heeft met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) overeenstemming bereikt
over een uitgebreid geheel van economische en institutionele beleidshervormingsmaatregelen. Het IMF heeft op

(1) Advies uitgebracht op 5 juli 2001 (nog niet bekendgemaakt in het
Publicatieblad).
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(13)

De opneming van een gift in deze bĳstand laat de
bevoegdheden van de begrotingsautoriteit onverlet.

lingen van deze macro-financiële bĳstand en of aan de daaraan
verbonden voorwaarden wordt voldaan.

(14)

Deze macro-financiële bĳstand moet worden beheerd
door de Commissie in overleg met het Economisch en
Financieel Comité.

Artikel 3

(15)

In het verdrag zĳn voor de goedkeuring van dit besluit
geen andere bevoegdheden voorzien dan die van artikel
308,

BESLUIT:

Artikel 1
1.
De Gemeenschap stelt aan de Federale Republiek Joegoslavië macro-financiële bĳstand beschikbaar in de vorm van een
lening op lange termĳn en een zuivere gift, teneinde bĳ te
dragen tot een houdbare betalingsbalanspositie en tot de
versterking van de reservepositie van het land.
2.
Voor de leningcomponent van de bĳstand geldt een
hoofdsom van maximaal 225 miljoen EUR met een maximale
looptĳd van 15 jaar; zĳ wordt in de eerste tranche uitgekeerd.
Hiertoe wordt de Commissie gemachtigd namens de Europese
Gemeenschap de nodige middelen op te nemen, die in de vorm
van een lening ter beschikking van de Federale Republiek
Joegoslavië worden gesteld.
3.
De in het kader van deze bĳstand toegekende gift
bedraagt ten hoogste 75 miljoen EUR.
4.
Deze bĳstand wordt beheerd door de Commissie, in
nauw overleg met het Economisch en Financieel Comité en op
een wĳze die verenigbaar is met overeenkomsten of afspraken
tussen het IMF en de Federale Republiek Joegoslavië.
5.
Het verstrekken van deze bĳstand wordt afhankelĳk
gesteld van de volledige nakoming door de Federale Republiek
Joegoslavië van de uitstaande vervallen financiële verplichtingen
van alle overheidsinstanties jegens de Gemeenschap en de
Europese Investeringsbank, en van de aanvaarding door de
Federale Republiek Joegoslavië van de verantwoordelĳkheid, bĳ
wĳze van garantie, voor dergelĳke nog niet vervallen financiële
verplichtingen.
Artikel 2
1.
De Commissie wordt gemachtigd, na overleg met het
Monetair Comité, met de autoriteiten van de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) de aan de macro-financiële bĳstand van
de Gemeenschap te verbinden voorwaarden betreffende het
economische en institutionele beleid overeen te komen. Deze
voorwaarden moeten in overeenstemming zĳn met de in artikel
1, lid 4, bedoelde overeenkomsten.
2.
De Commissie onderzoekt op gezette tĳden, in samenwerking met het Monetair Comité en in coördinatie met het
IMF, of het economisch en institutioneel beleid in de Federale
Republiek Joegoslavië in overeenstemming is met de doelstel-

1.
De in het kader van deze bĳstand toegekende lening en
gift worden in ten minste twee tranches aan de Federale Republiek Joegoslavië ter beschikking gesteld. Behoudens het
bepaalde van artikel 2 wordt de eerste tranche uitgekeerd na
volledige nakoming van de uitstaande financiële verplichtingen
van de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) jegens de Gemeenschap en de Europese Investeringsbank en op basis van een
overeenkomst tussen de FRJ en het IMF inzake een macroeconomisch programma dat wordt ondersteund door een
hogere krediettrancheregeling.
2.
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 wordt de
tweede tranche uitgekeerd op basis van een bevredigende stand
van zaken bĳ de uitvoering van het aanpassings- en hervormingsprogramma van de FRJ en niet eerder dan drie maanden
na de uitkering van de eerste tranche.
3.
De middelen worden betaald aan de Nationale Bank van
de FRJ.
Artikel 4
1.
De in artikel 1 bedoelde transacties tot het opnemen en
verstrekken van leningen worden met dezelfde valutadatum
afgesloten en mogen voor de Gemeenschap geen looptĳdtransformatie, valuta- of renterisico, of enig ander commercieel
risico met zich brengen.
2.
De Commissie neemt, indien de FRJ zulks verlangt, de
nodige maatregelen om in de voorwaarden van de lening een
clausule inzake vervroegde aflossing op te nemen en deze toe
te passen.
3.
De Commissie kan op verzoek van de FRJ en indien de
omstandigheden een gunstigere rente op de leningen mogelĳk
maken, haar oorspronkelĳk opgenomen leningen geheel of
gedeeltelĳk herfinancieren of de desbetreffende voorwaarden
herstructureren. De herfinancieringen of herstructureringen
geschieden onder de in lid 1 gestelde voorwaarden en mogen
niet leiden tot een verlenging van de gemiddelde looptĳd van
de betrokken lening, noch tot een verhoging van het tegen de
lopende wisselkoers omgerekende bedrag dat op de dag van
deze herfinanciering of herstructurering nog uitstaat.
4.
Alle kosten die de Gemeenschap bĳ het sluiten en
uitvoeren van de in dit besluit bedoelde transacties maakt,
komen ten laste van de FRJ.
5.
Het Economisch en Financieel Comité wordt ten minste
eenmaal per jaar in kennis gesteld van de ontwikkelingen met
betrekking tot de in de leden 2 en 3 bedoelde verrichtingen.
Artikel 5
Ten minste eenmaal per jaar doet de Commissie vóór
september aan het Europees Parlement en de Raad een verslag
toekomen, waarin een evaluatie van de uitvoering van dit
besluit in het voorgaande jaar is opgenomen.
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Artikel 6
Dit besluit wordt van kracht op de dag waarop het bekend wordt gemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Het verstrĳkt twee jaar na de dag van bekendmaking.
Gedaan te Brussel, 16 juli 2001.
Voor de Raad
De voorzitter
L. MICHEL
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 20 juli 2001
inzake het merken en het gebruik van varkensvlees overeenkomstig artikel 9 van Richtlĳn
80/217/EEG van de Raad met betrekking tot Spanje
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2361)
(Voor de EER relevante tekst)

(2001/550/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlĳn 80/217/EEG van de Raad van 22 januari
1980 tot vaststelling van gemeenschappelĳke maatregelen ter
bestrĳding van klassieke varkenspest (1), laatstelĳk gewĳzigd bĳ
de Akte van Toetreding van Oostenrĳk, Finland en Zweden, en
met name op artikel 9, lid 6, onder g),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

In juni en juli 2001 hebben de veterinaire autoriteiten
van Spanje uitbraken van klassieke varkenspest in Spanje
gemeld.
Op grond van artikel 9, lid 1, van Richtlĳn 80/217/EEG
zĳn onmiddellĳk beschermingsgebieden en toezichtsgebieden ingesteld rond de plaatsen van uitbraak in Spanje.
De voorschriften betreffende het gebruik van een keurmerk op vers vlees zĳn vastgesteld in Richtlĳn 64/
433/EEG van de Raad (2) betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel
brengen van vers vlees, laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn
95/23/EG (3).
Spanje heeft een verzoek ingediend tot vaststelling van
een specifieke oplossing betreffende het merken en het
gebruik van varkensvlees van varkens die zĳn gehouden
in de toezichtsgebieden in de provincie Lerida en die met
een bĳzondere toestemming van de bevoegde autoriteit
zĳn geslacht.
De in deze beschikking vervatte maatregelen zĳn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Veterinair Comité,

(1) PB L 47 van 21.1.1980, blz. 11.
(2) PB 121 van 29.7.1964, blz. 2012/64.
(3) PB L 243 van 11.10.1995, blz. 7.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Onverminderd het bepaalde in Richtlĳn 80/217/EEG, en met
name in artikel 9, lid 6, wordt Spanje gemachtigd om het in
artikel 3, lid 1, deel A, onder e), van Richtlĳn 64/433/EEG
bedoelde keurmerk aan te brengen op varkensvlees dat is
verkregen van varkens uit bedrĳven die zĳn gelegen in de
toezichtsgebieden die vóór 11 juli 2001 overeenkomstig artikel
9, lid 1, van Richtlĳn 80/217/EEG zĳn ingesteld in de provincie
Lerida, op voorwaarde dat de betrokken varkens
a) komen uit een toezichtsgebied:
— waar in de voorbĳe 21 dagen geen enkele uitbraak van
klassieke varkenspest is geconstateerd en waar ten
minste 21 dagen zĳn verstreken sedert de voltooiing van
de voorlopige reiniging en ontsmetting van de besmette
bedrĳven;
— dat is ingesteld rond een beschermingsgebied waar,
nadat klassieke varkenspest is geconstateerd, in alle
varkenshouderĳbedrĳven klinische onderzoeken op klassieke varkenspest zĳn verricht, met negatief resultaat;
b) komen van een bedrĳf:
— waarvoor de overeenkomstig artikel 9, lid 6, onder f) en
g), van Richtlĳn 80/217/EEG vastgestelde beschermende
maatregelen van toepassing zĳn;
— dat, blĳkens het epizoötiologisch onderzoek, geen
contact heeft gehad met een besmet bedrĳf;
— waar, na de instelling van het gebied, regelmatig inspecties zĳn verricht door een dierenarts, waarbĳ telkens alle
varkens op het bedrĳf zĳn onderzocht;
c) in het kader van een programma zĳn onderworpen aan een
controle van de lichaamstemperatuur en aan een klinisch
onderzoek; dat programma moet worden uitgevoerd
volgens het bepaalde in bĳlage I;
d) zĳn geslacht binnen twaalf uur na aankomst in het slachthuis.
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Artikel 2
Spanje ziet erop toe dat voor vlees zoals bedoeld in artikel 1
een certificaat wordt afgegeven volgens het in bĳlage II vastgestelde model.
Artikel 3
Varkensvlees dat aan het bepaalde in artikel 1 voldoet en in het
intracommunautaire handelsverkeer wordt gebracht, gaat
vergezeld van het in artikel 2 bedoelde certificaat.
Artikel 4
Spanje ziet erop toe dat de slachthuizen die zĳn aangewezen
voor het slachten van de in artikel 1 bedoelde varkens, op
dezelfde dag geen andere slachtvarkens opnemen.
Artikel 5
Spanje stelt de Commissie en de lidstaten in het bezit van:
a) vóórdat de betrokken varkens worden geslacht, de naam en
de vestigingsplaats van de slachthuizen die zĳn aangewezen
voor het slachten van de in artikel 1 bedoelde varkens;
b) nadat de betrokken varkens zĳn geslacht en om de week,
een verslag met de volgende gegevens:

21.7.2001

— het aantal varkens dat in de daartoe aangewezen slachthuizen is geslacht;
— de voor de slachtvarkens geldende identificatieregeling
en controle op de verplaatsingen overeenkomstig artikel
9, lid 6, onder f), i), van Richtlĳn 80/217/EEG;
— de instructies die zĳn gegeven voor de toepassing van
het in bĳlage I bedoelde programma inzake controle van
de lichaamstemperatuur.
Artikel 6
Deze beschikking is van toepassing tot en met 15 september
2001.
Artikel 7
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 20 juli 2001.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BĲLAGE I
CONTROLE VAN DE LICHAAMSTEMPERATUUR
Voor de tenuitvoerlegging van het programma inzake de controle van de lichaamstemperatuur en het klinisch onderzoek,
zoals bedoeld in artikel 1, onder c), geldt met name hetgeen volgt:
1. De bevoegde veterinaire autoriteit ziet erop toe dat in de laatste 24 uur vóór het laden van een partĳ voor de slacht
bestemde varkens de lichaamstemperatuur van een aantal varkens uit die partĳ door een officiële dierenarts wordt
gecontroleerd door het inbrengen van een thermometer in het rectum. Het aantal te controleren varkens bedraagt:
Aantal varkens in de partĳ

Aantal te onderzoeken varkens

0-25

alle

26-30

26

31-40

31

41-50

35

51-100

45

101-200

51

200 +

60

Bĳ het onderzoek worden voor elk dier de volgende gegevens op een daartoe door de bevoegde veterinaire autoriteit
ter beschikking gesteld formulier geregistreerd: nummer van het oormelk, tĳdstip van het onderzoek en temperatuur.
Wanneer uit het onderzoek blĳkt dat de lichaamstemperatuur 40 °C of meer bedraagt, wordt de officiële dierenarts
daarvan onmiddellĳk in kennis gesteld. Hĳ stelt een onderzoek in naar een eventuele ziekte en past daarbĳ de
bepalingen toe van artikel 4 van Richtlĳn 80/217/EEG tot vaststelling van gemeenschappelĳke maatregelen ter
bestrĳding van klassieke varkenspest.
2. Kort vóór het laden (nul tot drie uur) van de partĳ die is onderzocht overeenkomstig het bepaalde in punt 1, wordt een
klinisch onderzoek verricht door een door de bevoegde veterinaire autoriteiten aangewezen officiële dierenart.
3. Bĳ het laden van de partĳ varkens die overeenkomstig de punten 1 en 2 is onderzocht, geeft de officiële dierenarts een
gezondheidsdocument af dat de partĳ naar het aangewezen slachthuis dient te vergezellen.
4. In het aangewezen slachthuis worden de uitkomsten van de temperatuurcontrole ter beschikking gesteld van de
dierenarts die de keuring vóór het slachten verricht.

L 197/43

L 197/44

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

BĲLAGE II
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