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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 976/2002 VAN DE RAAD
van 4 juni 2002
tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde ringbandmechanismen uit Indonesië
en tot beëindiging van de antidumpingprocedure betreffende bepaalde ringbandmechanismen uit
India
2. Onderhavig onderzoek

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(4)

Op 18 mei 2001 heeft de Commissie, door middel van
een bericht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (5) („het bericht van inleiding”) de inleiding
aangekondigd van een antidumpingprocedure betreffende bepaalde ringbandmechanismen uit India en Indonesië.

(5)

De procedure werd ingeleid naar aanleiding van een
klacht die op 3 april 2001 was ingediend door de
volgende EG-producenten: Koloman Handler AG,
Oostenrĳk („Koloman”), en Krause Ringbuchtechnik
GmbH & Co. KG, Duitsland („Krause”), die een groot
deel — in dit geval ongeveer 90 % — van de productie
van ringbandmechanismen in de Gemeenschap vertegenwoordigden. De klacht bevatte bewĳsmateriaal over de
dumping van bedoeld product en de daaruit voortvloeiende aanmerkelĳke schade dat toereikend werd geacht
om tot de inleiding van een procedure over te gaan.

(6)

De inleiding van een parallelle antisubsidieprocedure in
verband met de invoer van hetzelfde product uit
dezelfde landen werd op dezelfde datum aangekondigd
door middel van een bericht in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen (6).

(7)

De Commissie heeft de haar bekende producenten/
exporteurs, exporteurs en importeurs, de vertegenwoordigers van de betrokken exportlanden, de indieners van
de klacht en alle haar bekende producenten en verwerkende bedrĳven in de Gemeenschap officieel van de
inleiding van de procedure in kennis gesteld. Belanghebbenden werden in de gelegenheid gesteld om, binnen de
in het bericht van inleiding genoemde termĳn, hun
standpunt schriftelĳk bekend te maken en te verzoeken
om te worden gehoord.

(8)

Eén exporteur/producent in elk van de betrokken landen
maakte zĳn standpunt schriftelĳk bekend. Alle partĳen
die hierom binnen de vastgestelde termĳn verzochten en
die konden aantonen dat er bĳzondere redenen waren
om hen te horen, werden gehoord.

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), met name op artikel 9,
Gezien het voorstel dat de Commissie na overleg in het Raadgevend Comité heeft ingediend,
Overwegende hetgeen volgt:
A. PROCEDURE

1. Eerdere procedure met betrekking tot ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China en
Maleisië
(1)

In januari 1997 heeft de Raad, bĳ Verordening (EG) nr.
119/97 (2), definitieve antidumpingrechten ingesteld op
ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China en
Maleisië.

(2)

In september 2000 heeft de Raad, in het kader van een
herzieningsprocedure op grond van artikel 12 van
Verordening (EG) nr. 384/96 („de basisverordening”), de
definitieve antidumpingrechten op ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China bĳ Verordening (EG)
nr. 2100/2000 (3) gewĳzigd.

(3)

In januari 2002 heeft de Commissie, op grond van
artikel 11, lid 2, van de basisverordening, een procedure
ingeleid tot herziening van de antidumpingmaatregelen
die op ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek
China (4) van toepassing waren. Er werd geen verzoek
om een herzieningsprocedure ontvangen in verband met
de maatregelen die van toepassing waren op ringbandmechanismen uit Maleisië, zodat deze in januari 2002
vervielen.

(1) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1 Verordening laatstelĳk gewĳzigd bĳ
Verordening (EG) nr. 2238/2000 (PB L 257 van 11.10.2000, blz.
2).
2) PB L 22 van 24.1.1997, blz. 1.
(
3
( ) PB L 250 van 5.10.2000, blz. 1.
(4) PB C 21 van 24.1.2002, blz. 25.

(5) PB C 147 van 18.5.2001, blz. 2.
(6) PB C 147 van 18.5.2001, blz. 4.
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De Commissie heeft vragenlĳsten toegezonden aan alle
haar bekende belanghebbenden en aan alle andere
ondernemingen die zich binnen de in het bericht van
inleiding genoemde termĳn hadden aangemeld. De
Commissie heeft antwoord ontvangen van één van de
twee klagende EG-producenten, van één exporteur/
producent in India alsmede van zĳn gelieerde exporteur
buiten de Gemeenschap, van één verwerkend bedrĳf en
van twee onafhankelĳke importeurs in de Gemeenschap.
De Commissie heeft alle gegevens die zĳ voor de vaststelling van dumping, schade, oorzakelĳk verband en
belang van de Gemeenschap noodzakelĳk achtte, verzameld en geverifieerd. Controlebezoeken vonden plaats
bĳ de volgende ondernemingen:
a) EG-producent
— Koloman Handler AG, Oostenrĳk

(13)

c) Gelieerde exporteurs buiten de Gemeenschap (in Hongkong)

1. Betrokken product
(14)

De procedure heeft betrekking op bepaalde ringbandmechanismen (hierna ook „betrokken product” genoemd)
die onder GN-code ex 8305 10 00 zĳn ingedeeld. Dit
onderzoek is niet van toepassing op onder dezelfde GNcode ingedeelde hendel-boogmechanismen.

(15)

Ringbandmechanismen bestaan uit twee rechthoekige
stalen platen of draden waarin ten minste vier halve
ringen van staaldraad zĳn bevestigd die met een stalen
dekplaatje worden samengehouden. Het mechanisme
kan worden geopend, hetzĳ door aan de halve ringen te
trekken, hetzĳ door een klein stalen trekkermechanisme
te bedienen dat aan het ringbandmechanisme is bevestigd. De ringen kunnen verschillende vormen hebben.
De meest voorkomende zĳn rond, rechthoekig of Dvormig.

(16)

Ringbandmechanismen worden voor het opbergen van
verschillende soorten documenten of papieren gebruikt.
Zĳ worden onder meer gebruikt door de fabrikanten van
ringbandmappen en voor softwarehandleidingen en
technische handleidingen, foto- en postzegelalbums,
catalogi en brochures.

(17)

In het onderzoektĳdvak werden in de Gemeenschap
honderden modellen ringbandmechanismen verkocht.
Deze modellen varieerden in omvang, vorm, aantal
ringen, grootte van de basisplaat en in het systeem voor
het openen van de ringen (manueel opentrekken of met
trekkermechanisme). Omdat geen duidelĳk onderscheid
kon worden gemaakt tussen die modellen, die in wezen
dezelfde fysieke en technische kenmerken bezitten en die
in zekere mate onderling verwisselbaar zĳn, heeft de
Commissie besloten alle ringbandmechanismen in het
kader van deze procedure als een enkel product te
beschouwen.

— ToCheungLee (BVI) Limited/World Wide Stationery Mfg. Co., Ltd (houdstermaatschappĳ)
d) Onafhankelĳke importeurs
— Bensons International Systems Ltd, Verenigd
Koninkrĳk
— Bensons International Systems BV, Nederland
e) Verwerkend bedrĳf
— Esselte, Verenigd Koninkrĳk.
(10)

Het onderzoek naar de dumping en de schade had
betrekking op de periode van 1 april 2000 tot en met
31 maart 2001 („onderzoektĳdvak”). Voor de ontwikkelingen die relevant waren voor de schadebeoordeling
werden gegevens over de periode van 1 januari 1998 tot
het eind van het onderzoektĳdvak in aanmerking
genomen („beoordelingsperiode”).

3. Voorlopige maatregelen
(11)

Omdat bepaalde aspecten van schade, oorzakelĳk
verband en het belang van de Gemeenschap, met name
vanwege de herstructurering van de klagende bedrĳven,
verder onderzocht moesten worden, werden geen voorlopige antidumpingmaatregelen genomen ten aanzien
van ringbandmechanismen uit India en Indonesië.

2. Soortgelĳk product
(18)

De Commissie stelde vast dat in India vervaardigde en
verkochte ringbandmechanismen en die welke uit India
naar de Gemeenschap werden uitgevoerd in wezen
dezelfde fysieke en technische kenmerken hadden en
voor dezelfde doeleinden werden gebruikt.

(19)

De Commissie stelde bovendien vast dat er geen verschil
was tussen de fysieke en technische basiskenmerken en
gebruiksmogelĳkheden van de uit India in de Gemeenschap ingevoerde ringbandmechanismen en die welke
door de indieners van de klacht in de Gemeenschap
werden vervaardigd en verkocht.

4. Vervolg van de procedure
(12)

Alle partĳen werden in kennis gesteld van het besluit
geen voorlopige maatregelen te nemen. De Commissie is
verder gegaan met het verzamelen en verifiëren van alle
gegevens die zĳ voor haar definitieve bevindingen nodig
had. Zĳ heeft met name controles ter plaatse verricht bĳ
een bedrĳf in de Gemeenschap dat ringbandmechanismen verwerkte en bĳ twee onafhankelĳke importeurs
in de Gemeenschap.

Alle partĳen werden in kennis gesteld van de voornaamste gegevens en overwegingen op basis waarvan de
Commissie voornemens was de aanbeveling te doen
definitieve antidumpingmaatregelen te nemen. Zĳ
konden hierover binnen een bepaalde termĳn opmerkingen maken. De mondelinge en schriftelĳke opmerkingen van de belanghebbenden werden onderzocht en de
bevindingen werden zo nodig dienovereenkomstig
gewĳzigd.
B. BETROKKEN PRODUCT EN SOORTGELĲK PRODUCT

b) Exporteur/producent in India
— ToCheungLee Stationery Mfg Co. Pvt. Ltd, Tiruvallore

8.6.2002
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(20)
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Gezien het gebrek aan medewerking van Indonesische
producenten heeft de Commissie zich overeenkomstig
artikel 18 van de basisverordening gebaseerd op de
beschikbare gegevens. Wegens het ontbreken van andere
informatie voor dit land achtte de Commissie het dienstig de in de klacht verstrekte gegevens te gebruiken,
volgens welke de in Indonesië vervaardigde en aldaar
verkochte of naar de Gemeenschap uitgevoerde ringbandmechanismen en de ringbandmechanismen die
door de klagende producenten in de Gemeenschap
worden vervaardigd en aldaar verkocht soortgelĳke
producten zĳn.

(21)

Geconcludeerd werd dat de door de bedrĳfstak van de
Gemeenschap vervaardigde en in de Gemeenschap
verkochte ringbandmechanismen, de uit India en Indonesië naar de Gemeenschap uitgevoerde ringbandmechanismen en die welke in India en Indonesië worden
vervaardigd en aldaar verkocht soortgelĳke producten
zĳn in de zin van artikel 1, lid 4, van de basisverordening.

(22)

In het onderzoektĳdvak was op het betrokken product
het conventionele douanerecht van 2,7 % voor 2000 en
2001 van toepassing. In het kader van het systeem van
algemene preferenties kwam het betrokken product uit
India en Indonesië evenwel in aanmerking voor een
vermindering van 100 % van het conventionele douanerecht dat in 2000 en 2001 verschuldigd was. Tengevolge
hiervan was zowel in 2000 als in 2001 een recht van
0 % van toepassing.
C. DUMPING

kosten en andere algemene kosten (VAA-kosten) en
winst werd toegevoegd.
(26)

Daarom werden de VAA-kosten en de winst van deze
onderneming bĳ de verkoop van het betrokken product
op de binnenlandse markt aan de fabricagekosten van de
uitgevoerde modellen toegevoegd. De door de producent/exporteur opgegeven VAA-kosten werden overeenkomstig artikel 2, lid 5, van de basisverordening gecorrigeerd om deze in overeenstemming te brengen met de
gecontroleerde rekeningen van de onderneming.

(27)

Na de bekendmaking van de voornaamste feiten en
overwegingen op grond waarvan het voornemen
bestond definitieve maatregelen te nemen, heeft de
medewerkende Indiase producent/exporteur aangevoerd
dat zĳn VAA-kosten en winst op de binnenlandse
verkoop niet konden worden gebruikt bĳ het samenstellen van de normale waarde voor hem, daar hĳ geen
representatieve verkoop had op de binnenlandse markt,
en dat de gebruikte winstmarge niet redelĳk was in
vergelĳking met de bĳ de schadebeoordeling gebruikte
winstmarge die bĳ vorige onderzoeken was gebruikt en
in feite bĳ export werd behaald.

(28)

Wat de VAA-kosten betreft, kon de Indiase producent/
exporteur niet aantonen dat zĳn VAA-kosten aanmerkelĳk anders waren geweest indien de omvang van
binnenlandse verkoop groter was geweest dan 5 % van
de omvang van de uitvoer. Dit argument moest dan ook
van de hand worden gewezen.

(29)

Wat de winst betreft, werd de situatie opnieuw bezien in
het licht van nieuwe gegevens voor de Indiase markt.
Aan de hand van deze nieuwe gegevens werd vastgesteld
dat een redelĳke winstmarge, die niet hoger is dan de
normale winst die andere exporteurs of producenten van
dezelfde algemene categorie producten op de binnenlandse markt van het land van oorsprong, India, maken,
niet hoger is dan 5 %. De berekening werd dienovereenkomstig gewĳzigd.

1. India
(23)

Een onderneming heeft de vragenlĳst voor producenten/
exporteurs beantwoord. Een met deze producent/exporteur gelieerde onderneming buiten de Gemeenschap
heeft eveneens een vragenlĳst beantwoord. Volgens de
invoergegevens van Eurostat is deze producent/exporteur goed voor volledige uitvoer van het betrokken
product uit India naar de Gemeenschap.
a) Normale waarde

(24)

(25)

Voor de vaststelling van de normale waarde heeft de
Commissie eerst onderzocht of de totale verkoop van
ringbandmechanismen door de Indiase producent/exporteur op de binnenlandse markt representatief was in
vergelĳking met zĳn totale uitvoer naar de Gemeenschap. De verkoop van deze producent/exporteur op de
binnenlandse markt was niet representatief in de zin van
artikel 2, lid 2, van de basisverordening, omdat deze, in
hoeveelheden uitgedrukt, minder dan 5 % van diens
totale uitvoer naar de Gemeenschap bedroeg.
Omdat de verkoop op de binnenlandse markt niet representatief was en het product door geen enkele andere
producent/exporteur op de binnenlandse markt werd
verkocht, diende de normale waarde, overeenkomstig
artikel 2, lid 3, van de basisverordening, te worden
vastgesteld aan de hand van de fabricagekosten, waaraan
een redelĳk bedrag voor verkoop- en administratie-

L 150/3

b) Exportprĳs
(30)

Daar de gehele export naar de Gemeenschap via onafhankelĳke importeurs in de Gemeenschap verliep, werd
de exportprĳs overeenkomstig artikel 2, lid 8, van de
basisverordening bepaald aan de hand van de werkelĳk
betaalde of te betalen prĳzen.
c) Vergelĳking

(31)

Met het oog op een billĳke vergelĳking tussen de
normale waarde en de exportprĳs werd, overeenkomstig
artikel 2, lid 10, van de basisverordening, door middel
van correcties rekening gehouden met de verschillen die
van invloed waren op de vergelĳkbaarheid van de
prĳzen.

(32)

De uitvoer naar de Gemeenschap geschiedde via een
gelieerde onderneming in Hongkong die als handelsmaatschappĳ optrad. De prĳs bĳ uitvoer uit Hongkong
werd gecorrigeerd door aftrek van een commissieloon
voor de door deze onderneming verrichte taken.

L 150/4
(33)
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Waar toepasselĳk en gerechtvaardigd, werden bovendien
correcties toegepast voor verschillen in de kosten van
vervoer, verzekering, verpakking en kredietverlening.

(41)

De enige bekende producent/exporteur in Indonesië
voerde aan dat de normale waarde die op de gegevens in
de klacht was gebaseerd niet representatief was voor zĳn
werkelĳke normale waarde en voorts dat de Commissie,
op grond van artikel 18, lid 5, van de basisverordening
de gegevens in de klacht moet vergelĳken met gegevens
uit onafhankelĳke bronnen, zoals gepubliceerde prĳslĳsten, officiële statistieken of andere onafhankelĳke officiële gegevens.

(42)

Zoals hierboven vermeld heeft deze producent/exporteur
geen gegevens verstrekt waarop de normale waarde kon
worden gebaseerd. Er is zoveel mogelĳk getracht andere
informatiebronnen te vinden en de gegevens van de
klacht met andere te vergelĳken, zoals die van het
internet, van een onafhankelĳke importeur en van
Eurostat. In de klacht waren vĳf modellen genoemd met
een reeks prĳzen voor de normale waarde en werden
deze vergeleken met de exportprĳzen van dezelfde
modellen. Een vergelĳking van elke afzonderlĳke
normale waarde of een gewoon gemiddelde van de
normale waarden die in de klacht waren genoemd met
de gewogen gemiddelde exportprĳzen die in Eurostat
waren te vinden, zou geen zinvolle basis voor een vergelĳking zĳn geweest. Er werden geen andere gegevens
verkregen over de normale waarde of de exportprĳs die
betrouwbaarder werden geacht dan die in de klacht.

d) Dumpingmarge
(34)

(35)

De gewogen gemiddelde normale waarde van elk naar de
Gemeenschap uitgevoerd model van het betrokken
product werd overeenkomstig artikel 2, lid 11, van de
basisverordening met de gewogen gemiddelde exportprĳs af fabriek van dat model in hetzelfde handelsstadium vergeleken.
Bĳ deze vergelĳking bleek dat ringbandmechanismen
van de medewerkende producent/exporteur in het
onderzoektĳdvak niet met dumping in de Gemeenschap
zĳn ingevoerd. De definitieve dumpingmarge, in
procenten van de cif-invoerprĳs, franco grens Gemeenschap, voor inklaring, bedraagt:
— ToCheungLee Stationery Mfg. Co. Pvt. Ltd: 0,0 %

(36)

Aangezien de medewerkende producent/exporteur goed
was voor de volledige uitvoer van het betrokken product
uit India naar de Gemeenschap, werd de residuele
dumpingmarge afgestemd op de dumpingmarge die
voor de medewerkende producent/exporteur werd vastgesteld, dat wil zeggen 0,0 %.

2. Indonesië
(37)

De enige bekende producent/exporteur in Indonesië en
zĳn gelieerde importeur hebben de vragenlĳst niet
beantwoord. Deze onderneming werd overeenkomstig
artikel 18 van de basisverordening ervan in kennis
gesteld dat de bevindingen, indien zĳ geen medewerking
verleende, op de beschikbare gegevens gebaseerd zouden
worden. De onderneming heeft desondanks geen medewerking verleend aan het onderzoek. Overeenkomstig
artikel 16, lid 1, van de basisverordening werd bĳ deze
producent/exporteur geen controle ter plaatse verricht.
a) Normale waarde en exportprĳs

(38)

(39)

(40)

Omdat voor dit land geen andere betrouwbare informatie beschikbaar was, moest gebruik worden gemaakt
van de beschikbare gegevens. Het werd dienstig geacht
de berekeningen op de in de klacht vervatte gegevens te
baseren. Overeenkomstig artikel 18, lid 5, van de basisverordening, werden deze gegevens, voorzover mogelĳk,
gecontroleerd aan de hand van gegevens uit onafhankelĳke bronnen.
Voor vĳf verschillende soorten ringbandmechanismen
uit Indonesië werd de normale waarde samengesteld
door de fabricagekosten te nemen en daaraan een
redelĳk bedrag voor VAA-kosten en winst toe te voegen.
De exportprĳs werd voor elk van de vĳf types samengesteld op basis van de prĳs bĳ verkoop aan de eerste
onafhankelĳke koper in de Gemeenschap. Correcties
voor VAA-kosten en een redelĳke winst werden gebaseerd op de in de klacht vervatte gegevens.
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b) Vergelĳking
(43)

Er werden, voorzover van toepassing, correcties toegepast voor de kosten van vervoer en distributie om een
eerlĳke vergelĳking mogelĳk te maken. De correcties
werden eveneens gebaseerd op de in de klacht vervatte
en gecontroleerde gegevens.
c) Dumpingmarge

(44)

De normale waarde van elk naar de Gemeenschap uitgevoerd en onderzocht model van het betrokken product
werd, overeenkomstig artikel 2, lid 11, van de basisverordening, met de exportprĳs af fabriek van dat model
vergeleken.

(45)

Bĳ de vergelĳking bleek dat het betrokken product uit
Indonesië met dumping in de Gemeenschap was ingevoerd. De dumpingmarge, in procenten van de cifinvoerprĳs franco grens Gemeenschap, voor inklaring, is
voor alle producenten/exporteurs in Indonesië als volgt:

(46)

Alle exporteurs: 144,0 %.

D. SCHADE

1. Voorafgaande opmerking
(47)

Omdat slechts een Indiase exporteur/producent aan het
onderzoek meewerkte en de bedrĳfstak van de Gemeenschap slechts uit een onderneming bestaat, werden de
gegevens die specifiek op die ondernemingen betrekking
hadden om redenen van vertrouwelĳkheid geïndexeerd
of met een zekere marge weergegeven overeenkomstig
artikel 19 van de basisverordening.
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geen afbreuk aan de status van deze fabrikant als producent van de Gemeenschap.

2. Productie van de Gemeenschap
(48)

Het betrokken product werd niet alleen door de twee
klagende EG-producenten geproduceerd, maar ook in
Italië en Spanje. Hoewel de Italiaanse onderneming de
Commissie geen volledige gegevens deed toekomen,
bleek uit de ontvangen gegevens dat zĳ in het onderzoektĳdvak goed was voor ongeveer 10 % van de totale
productie van het betrokken product in de Gemeenschap. De Spaanse onderneming, die de Commissie
evenmin volledige gegevens deed toekomen, bleek in
2001 te verwaarlozen hoeveelheden van het betrokken
product te hebben vervaardigd en het grootste deel van
de door haar verkochte hoeveelheden uit een van de
betrokken landen te hebben ingevoerd. Laatstgenoemde
onderneming diende derhalve veel meer als een
importeur dan als een producent te worden beschouwd.

(49)

Een in het Verenigd Koninkrĳk gevestigd bedrĳf had zich
vroeger beziggehouden met de productie van een
bepaalde soort ringbandmechanismen. Deze onderneming bevestigde schriftelĳk dat zĳ de productie van dit
product enkele jaren geleden had gestaakt. Er zĳn in de
Gemeenschap geen andere producenten bekend.

(50)

Gezien het bovenstaande vormen de productie van de
klagende EG-producenten en van de andere, in Italië
gevestigde EG-producent de totale productie in de
Gemeenschap in de zin van artikel 4, lid 1, van de
basisverordening.

(52)

(53)

In november 2001, dit wil zeggen na het einde van het
onderzoektĳdvak, werd bĳ de medewerkende EG-producent, Koloman, een curator aangesteld en werd het
bedrĳf in het kader van een vereffeningsprocedure overgenomen door een Oostenrĳkse onderneming waarvan
de in het Verenigd Koninkrĳk gevestigde moedermaatschappĳ ook het Hongaarse filiaal van Koloman
verwierf.

(54)

De overnemers deelden de Commissie mede dat zĳ de
klacht verder steunden.
c) Verbruik in de Gemeenschap

3. Definitie van het begrip bedrĳfstak van de
Gemeenschap
a) Bedrĳfstak van de Gemeenschap
Een van de twee klagende producenten (Krause) heeft de
vragenlĳst niet beantwoord en werd daarom als een
niet-medewerkende producent beschouwd. Deze producent werd derhalve, hoewel hĳ de klacht had onderschreven, niet als een deel van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap beschouwd. Ten aanzien van de andere
producent (Koloman) werd vastgesteld dat deze het
betrokken product in het onderzoektĳdvak niet alleen in
de Gemeenschap had vervaardigd, maar ook in
Hongarĳe. Koloman verkocht in de Gemeenschap zowel
ringbandmechanismen die in de Gemeenschap als in
Hongarĳe waren vervaardigd en gebruikte bĳ de
productie van ringbandmechanismen in de Gemeenschap ook in Hongarĳe vervaardigde delen. Een deel van
de productie van deze producent was begin 2000
verplaatst door de overbrenging van bepaalde machines
van Oostenrĳk naar Hongarĳe. Ondanks dit feit zĳn de
kernactiviteiten van deze onderneming in de Gemeenschap gebleven, waar haar hoofdkantoor, opslagplaatsen,
verkoopkantoor en belangrĳke productie-afdelingen zĳn
gevestigd en waar zich nog veel knowhow op het gebied
van techniek en marketing bevindt. De invoer uit
Hongarĳe dient ter aanvulling van het assortiment en
doet geen afbreuk aan de status van Koloman als producent van de Gemeenschap. De in Hongarĳe vervaardigde
delen die in het eindproduct waren opgenomen bleken
slechts een klein deel van de productiekosten van het
eindproduct en, dientengevolge, van de toegevoegde
waarde uit te maken. Deze invoer doet dientengevolge

Het onderzoek bevestigde dat de enige medewerkende
EG-producent goed was voor meer dan 25 % van de
productie van ringbandmechanismen in de Gemeenschap en daarom voldeed aan de voorwaarden van
artikel 5, lid 4, van de basisverordening. Deze onderneming werd derhalve geacht de bedrĳfstak van de
Gemeenschap te vormen in de zin van artikel 4, lid 1,
van de basisverordening en zal hierna „de bedrĳfstak van
de Gemeenschap” worden genoemd.
b) Gebeurtenissen na het onderzoektĳdvak

(55)

(51)
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Het zichtbare verbruik in de Gemeenschap werd vastgesteld op basis van de omvang van de verkoop van de
bedrĳfstak van de Gemeenschap in de Gemeenschap, de
verkoop van de andere EG-producenten in de Gemeenschap, zoals in de klacht vermeld, gecorrigeerd voor het
onderzoektĳdvak, informatie van de medewerkende
producent/exporteur en de Eurostat-gegevens over de
invoer. Daarbĳ werd rekening gehouden met het feit dat
GN-code 8305 10 10 ook producten omvat waarop
deze procedure niet van toepassing is. Voor Indonesië
werd bĳ gebrek aan medewerking van de Indonesische
exporteurs gebruikgemaakt van de beste gegevens die
beschikbaar waren, in dit geval de gegevens van
Eurostat. Op basis van de gegevens in de klacht — dit
was de beste informatie die beschikbaar was — werd
ervan uitgegaan dat de gehele invoer uit Indonesië onder
de genoemde GN-code uit het betrokken product
bestond. Volgens de niet-medewerkende Indonesische
producent voerde hĳ ongeveer 15 % minder naar de
Gemeenschap uit dan de gebruikte invoercĳfers
aangaven. Deze bewering kon echter niet worden gecontroleerd en het verschil zou verklaard kunnen worden
door de omrekening van de Eurostat-cĳfers, die in ton
zĳn uitgedrukt, in stuks. Op deze basis bleek het
verbruik in de Gemeenschap van 1998 tot en met het
onderzoektĳdvak met 5 % te zĳn gestegen. Het verbruik
was van 1998 op 1999 betrekkelĳk stabiel en was
vervolgens geleidelĳk gestegen tot het aan het einde van
het onderzoektĳdvak 348 miljoen stuks bedroeg.
4. Invoer uit Indonesië

(56)

De procedure ten aanzien van India werd beëindigd.
Daarom wordt slechts de invoer uit Indonesië geanalyseerd, het enige overgebleven betrokken land.
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a) Omvang van de invoer
(57)

De omvang van de invoer van ringbandmechanismen uit
Indonesië is in de periode 1998-2000 afgenomen, en
vervolgens, van 2000 tot en met het onderzoektĳdvak,
enigszins gestegen. De invoer van dit product uit dit
land is evenwel eerst in 1997 begonnen, was reeds
aanzienlĳk in 1998 en bedroeg in het onderzoektĳdvak
32 miljoen stuks.

(64)

Het marktaandeel van ringbandmechanismen uit Indonesië bedroeg 8 à 13 %, na een afname sinds 1998 met
2 procentpunten.

De capaciteitsbenutting was in de beoordelingsperiode
derhalve stabiel.
c) Voorraden

(65)

b) Marktaandeel
(58)

8.6.2002

De eindejaarsvoorraden van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap liepen in de periode van 1998 tot en met
het onderzoektĳdvak met 12 % terug.
d) Verkoop in de Gemeenschap

(66)

c) Prĳzen

Ondanks de toename van het verbruik in de Gemeenschap liep de verkoop van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap van 1998 tot en met het onderzoektĳdvak
sterk in omvang terug, namelĳk met 25 %. De daling
vond plaats in de periode 1998-1999 (− 10 %) en in nog
sterkere mate in de periode 1999-2000 (− 15 %).

i) P r ĳ s v e r l o o p
(59)

De gewogen gemiddelde prĳzen bĳ invoer uit Indonesië
namen van 1998 tot en met het onderzoektĳdvak met
5 % af, dat wil zeggen van 105 ECU per duizend stuks
tot 99 EUR per duizend stuks. De prĳsdaling was
bĳzonder sterk in 1999 ten opzichte van 1998 toen de
prĳzen met 3 % daalden en in het onderzoektĳdvak ten
opzichte van 2000, toen de prĳzen met 2 % daalden.

e) Marktaandeel
(67)

ii) O n d e r b i e d i n g
(60)

Door het gebrek aan medewerking van de Indonesische
exporteurs vond de vergelĳking plaats aan de hand van
de gegevens van Eurostat, die werden gecorrigeerd voor
douanerechten en kosten na invoer. Deze prĳzen werden
in hetzelfde handelsstadium vergeleken met de prĳzen
van de EG-producenten af fabriek.

(61)

De prĳsonderbieding werd opnieuw onderzocht en zo
nodig gewĳzigd aan de hand van gegevens die bĳ de
aanvullende controlebezoeken werden verstrekt. De
prĳzen van ringbandmechanismen uit Indonesië bleken
de prĳzen van de bedrĳfstak van de Gemeenschap met
30 à 40 % te onderbieden. Noodzakelĳke prĳsverhogingen konden niet plaatsvinden waardoor de bedrĳfstak
van de Gemeenschap geen winst kon maken.

f) Prĳzen
(68)

(69)

a) Productie
De productie van de bedrĳfstak van de Gemeenschap
vertoonde een neergaande tendens en liep van 1998 tot
en met het onderzoektĳdvak met 25 % terug. In de
periode 1998-1999 daalde de productie aanzienlĳk
(− 15 %). Dit was ook het geval in de periode 19992000, doch daarna bleef de omvang van de productie
tot het einde van het onderzoektĳdvak stabiel.
b) Productiecapaciteit en capaciteitsbenutting
(63)

De productiecapaciteit vertoonde dezelfde tendens als de
productie en liep van 1998 tot en met het onderzoektĳdvak met 26 % terug.

De gemiddelde netto verkoopprĳs van de bedrĳfstak van
de Gemeenschap daalde in de periode van 1998 tot en
met het onderzoektĳdvak met 4 %. Deze daling was
bĳzonder uitgesproken van 1998 op 1999 (− 6 %) toen
de invoerprĳzen van ringbandmechanismen uit Indonesië aanmerkelĳk daalden, zoals in overweging 59
vermeld.
g) Rentabiliteit

5. Toestand van de bedrĳfstak van de Gemeenschap

(62)

Het marktaandeel van de bedrĳfstak van de Gemeenschap nam in de periode van 1998 tot en met het
onderzoektĳdvak met meer dan 4 procentpunten af en
volgde zodoende dezelfde trend als de omvang van de
verkoop.

De gewogen gemiddelde rentabiliteit van de bedrĳfstak
van de Gemeenschap daalde in de periode van 1998 tot
en met het onderzoektĳdvak met 10 procentpunten en
vanaf het jaar 2000 leed deze bedrĳfstak verlies. Ten
gevolge van deze ongunstige ontwikkeling werd bĳ de
onderneming die de bedrĳfstak van de Gemeenschap
vormde een curator aangesteld, zoals in overweging 53
vermeld.
h) Cashflow en het vermogen om kapitaal aan te trekken

(70)

De cashflow van de bedrĳfstak van de Gemeenschap in
verband met de verkoop van ringbandmechanismen
vertoonde grotendeels dezelfde tendens als de rentabiliteit, namelĳk een aanzienlĳke daling in de periode van
1998 tot en met het onderzoektĳdvak.

(71)

Uit het onderzoek bleek dat de bedrĳfstak van de
Gemeenschap als gevolg van zĳn financiële situatie, en
in het bĳzonder zĳn verminderde rentabiliteit, in deze
periode meer problemen ondervond bĳ het aantrekken
van kapitaal.

8.6.2002

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

6. Verplaatsing van een deel van de productie

i) Werkgelegenheid, lonen en productiviteit
(72)

Het aantal arbeidsplaatsen in de bedrĳfstak van de
Gemeenschap in verband met de productie van ringbandmechanismen liep in de periode van 1998 tot en
met het onderzoektĳdvak met 30 % terug. De totale
loonsom volgde dezelfde tendens en daalde in deze
periode met 27 %, wat neerkwam op een stĳging van het
gemiddelde loon met 5 % in de periode van 1998 tot en
met het onderzoektĳdvak. De productiviteit van de
bedrĳfstak van de Gemeenschap, per werknemer, nam in
de periode van 1998 tot en met het onderzoektĳdvak
met 8 % toe.

(78)

Teneinde na te gaan of de verslechtering van de situatie
van de bedrĳfstak van de Gemeenschap niet het gevolg
was van een wĳziging in de productiestructuur in de
Gemeenschap, werd eveneens onderzocht of de verplaatsing van een deel van de productie, als vermeld in
overweging 51 (door de overbrenging van machines van
Oostenrĳk naar Hongarĳe) begin 2000 gevolgen heeft
gehad voor de situatie van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap. Hoewel de neergaande tendens van
bepaalde schade-indicatoren door deze verplaatsing werd
versterkt (bĳvoorbeeld de productie, de productiecapaciteit en de omvang van de verkoop), gaven andere indicatoren, zoals capaciteitsbenutting en gemiddelde verkoopprĳzen, een verbetering te zien, waardoor de verliezen
afnamen. Naar raming hield ongeveer 60 % van de
productiedaling en ongeveer 80 % van de daling van de
verkoop verband met deze overbrenging van de
productie-installaties, maar zonder deze overbrenging
zou de prĳsdaling driemaal zo groot zĳn geweest en de
rentabiliteit nog 7 procentpunten lager. Gezien het
bovenstaande werd geconcludeerd dat de verslechtering
van de situatie van de bedrĳfstak van de Gemeenschap
niet het gevolg was van een wĳziging in het productiepatroon in de Gemeenschap.

(79)

Aangevoerd werd dat de kernactiviteiten van de bedrĳfstak van de Gemeenschap niet meer in de Gemeenschap
plaatsvinden, omdat de verplaatsing naar Hongarĳe tot
een daling van de productie in de Gemeenschap met
60 % leidde en tot een daling met 80 % van de verkoop.

(80)

In overweging 78 vermeld, bracht de verplaatsing niet
een dusdanige vermindering van de productie in de
Gemeenschap teweeg, maar leidde zĳ slechts tot een
daling met 15 % van de productie van deze onderneming in de Gemeenschap en tot een daling met 20 %
van de verkoop van in de Gemeenschap geproduceerde
ringbandmechanismen. De conclusie in overweging 51
betreffende de kernactiviteit van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap wordt derhalve bevestigd.

j) Investeringen en rendement van investeringen
(73)

De investeringen liepen in de periode van 1998 tot en
met het onderzoektĳdvak met 39 % terug. De daling was
bĳzonder sterk van 1999 op 2000. Het onderzoek wees
uit dat de meeste kapitaaluitgaven verband hielden met
de vervanging of het onderhoud van bestaande installaties.

(74)

Het rendement van de investeringen, dat wil zeggen de
verhouding tussen de nettowinst en de nettoboekwaarde
van de investeringen, vertoonde vrĳwel dezelfde tendens
als de rentabiliteit en werd in 2000 negatief.
k) Groei

(75)

Hoewel het verbruik in de Gemeenschap in de periode
van 1998 tot en met het onderzoektĳdvak met 5 %
toenam, daalde de omvang van de verkoop van de
bedrĳfstak van de Gemeenschap met 25 %, terwĳl de
invoer aanzienlĳk bleef. De bedrĳfstak van de Gemeenschap kon derhalve niet profiteren van de, weliswaar
beperkte, toename van de vraag in de Gemeenschap.
l) Hoogte van de dumpingmarge

(76)

De gevolgen van de feitelĳke dumpingmarge voor de
bedrĳfstak van de Gemeenschap kunnen, gezien de
omvang van de invoer en de prĳzen van de uit het
betrokken land ingevoerde producten, niet als onbeduidend worden beschouwd.
m) Herstel van de gevolgen van de invoer met dumping in het
verleden

(77)

De bedrĳfstak van de Gemeenschap is nog niet geheel
hersteld van de gevolgen van de invoer met dumping
van ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China
en Maleisië. Zoals vermeld is Verordening (EG) nr. 119/
97, waarbĳ een definitief antidumpingrecht werd ingesteld, gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2100/2000
teneinde rekening te houden met de bevindingen van
een procedure ten aanzien van de Volksrepubliek China
betreffende de absorptie van de antidumpingrechten.
Terwĳl de maatregelen ten aanzien van Maleisië in
januari 2002 vervielen, werd een herzieningsprocedure
ingeleid betreffende de invoer van ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China.
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7. Conclusie inzake de schade
(81)

De situatie van de bedrĳfstak van de Gemeenschap (rekening houdend met de verplaatsing van een deel van de
productie als vermeld in overweging 78) bleek in de
beoordelingsperiode te zĳn verslechterd.

(82)

Hoewel de antidumpingmaatregelen ten aanzien van
ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China en
Maleisië na 1998 tot een aanzienlĳke daling van de
invoer uit deze landen leidden, heeft de bedrĳfstak van
de Gemeenschap niet ten volle van deze ontwikkeling
kunnen profiteren. Vanaf 1998 wezen de meeste schadeindicatoren, zoals productie, omvang van de verkoop,
marktaandeel, winstgevendheid, rendement op investeringen, cashflow en werkgelegenheid op een negatieve
ontwikkeling. Met name de daling van de verkoopprĳzen had ongunstige gevolgen voor de rentabiliteit.
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(83)

(84)
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Terwĳl de omvang van de verkoop van de bedrĳfstak
van de Gemeenschap van 1998 tot en met het onderzoektĳdvak terugliep, werden uit Indonesië grote
hoeveelheden ingevoerd. De prĳzen van ringbandmechanismen uit Indonesië onderboden die van de bedrĳfstak
van de Gemeenschap met 30 à 40 %. Hierdoor werden
bovendien prĳsverhogingen verhinderd.

aanzien van ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China en Maleisië.
(89)

Een Indonesische producent/exporteur voerde aan dat de
invoer uit Indonesië geen schade kon hebben veroorzaakt, daar zĳ van 1999 op 2000 daalde en het marktaandeel minimaal was. Volgens dezelfde onderneming
kon de invoer uit Indonesië geen werkelĳke gevolgen
hebben voor de bedrĳfstak van de Gemeenschap daar de
productie in de Gemeenschap vĳf- à zesmaal hoger was
dan de invoer uit Indonesië.

(90)

Er wordt echter op gewezen dat de invoer uit Indonesië
van 1998 op 2000 weliswaar daalde, maar dat deze in
het onderzoektĳdvak weer enigszins steeg ten opzichte
van 2000, zonder evenwel het niveau van 1998 te
bereiken. Bovendien, zoals in overweging 58 vermeld,
hadden de ringbandmechanismen uit Indonesië in de
periode 1998 — onderzoektĳdvak een marktaandeel van
8 à 13 %, wat aanzienlĳk is en duidelĳk meer dan minimaal. Ten slotte wordt erop gewezen dat de bedrĳfstak
van de Gemeenschap duidelĳk is omschreven in overweging 52 en dat deze aanzienlĳk minder produceert dan
de Indonesische onderneming beweert.

(91)

Daarom wordt geconcludeerd dat de invoer met
dumping uit Indonesië de gevolgen van de antidumpingmaatregelen van 1997 ten aanzien van de Volksrepubliek China en Maleisië (en die in 2000 ten aanzien van
de Volksrepubliek China werden gewĳzigd) hebben afgezwakt en dat deze invoer een belangrĳke oorzaak is
geweest van de in de voorgaande alinea's beschreven
ongunstige ontwikkelingen.

De situatie van de bedrĳfstak van de Gemeenschap bleek
derhalve dermate te zĳn verslechterd dat geconcludeerd
werd dat deze bedrĳfstak aanmerkelĳke schade heeft
geleden.
Er wordt aan herinnerd dat de financiële situatie van de
onderneming die de bedrĳfstak van de Gemeenschap
vormde zo precair was dat na het onderzoektĳdvak een
curator moest worden aangesteld.

E. OORZAKELĲK VERBAND

1. Inleiding
(86)

Overeenkomstig artikel 3, leden 6 en 7, van de basisverordening werd onderzocht of de schade die de bedrĳfstak van de Gemeenschap had geleden, was veroorzaakt
door de invoer van ringbandmechanismen uit Indonesië,
gezien de omvang van die invoer en de gevolgen
daarvan voor de prĳzen in de Gemeenschap en of die
schade als aanmerkelĳk kon worden beschouwd. De
Commissie heeft eveneens onderzocht of deze schade
ook door andere factoren dan invoer met dumping kon
zĳn veroorzaakt, om te voorkomen dat schade die door
deze andere factoren was veroorzaakt aan de invoer met
dumping uit Indonesië werd toegeschreven.
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3. Gevolgen van andere factoren
a) Invoer uit andere derde landen

2. Gevolgen van de invoer met dumping
(87)

(88)

De omvang van de invoer met dumping nam van 1998
tot en met het onderzoektĳdvak met 14 % af, terwĳl het
daarmee overeenstemmende marktaandeel in de
Gemeenschap met 2 procentpunten kromp. Deze invoer
bleef echter aanzienlĳk en het marktaandeel dat daarmee
overeenstemde bedroeg in de periode 1998 — onderzoektĳdvak 8 % à 13 %. De prĳzen van de bedrĳfstak
van de Gemeenschap werden aanzienlĳk onderboden.
Het marktaandeel van de bedrĳfstak van de Gemeenschap daalde met meer dan 4 procentpunten. Terzelfder
tĳd daalden de gemiddelde prĳzen van de bedrĳfstak met
4 %. De werkelĳke prĳsdaling was in feite nog sterker,
als in overweging 78 vermeld.
In dezelfde periode, namelĳk van 1998 tot en met het
onderzoektĳdvak, verslechterde de situatie van de
bedrĳfstak van de Gemeenschap, zoals bleek uit de
daling van de omvang van de verkoop, van het marktaandeel, de prĳzen en van de winstgevendheid waardoor
ten slotte verliezen werden geleden. De bedrĳfstak van
de Gemeenschap kon dus niet echt profiteren van de
antidumpingmaatregelen die waren genomen ten

(92)

Onderzocht werd of andere factoren dan de invoer met
dumping uit Indonesië (mede) de schade konden hebben
veroorzaakt die de bedrĳfstak van de Gemeenschap heeft
geleden en met name of de invoer uit andere landen dan
Indonesië tot die situatie konden hebben bĳgedragen.

(93)

De omvang van de invoer uit andere derde landen steeg
van 1998 tot en met het onderzoektĳdvak met 17 %,
terwĳl het daarmee overeenstemmende marktaandeel
met meer dan 5 procentpunten daalde. Deze stĳging is
grotendeels veroorzaakt door de stĳging van de invoer
uit India, Hongarĳe en Thailand, terwĳl de invoer uit de
Volksrepubliek China en Maleisië ten gevolge van de in
1997 genomen antidumpingmaatregelen sterk daalde.

(94)

De gewogen gemiddelde stukprĳs bĳ invoer uit derde
landen daalde met 16 % van 1998 tot en met het onderzoektĳdvak. De prĳzen van ringbandmechanismen uit
bĳna alle derde landen daalden in deze periode behalve
de prĳzen van ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China die ten gevolge van de antidumpingmaatregelen sterk stegen, hoewel ze eerst in het onderzoektĳdvak zo hoog waren als de Hongaarse prĳzen.
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iii) H o n g a r ĳ e

i) I n d i a

(95)

Eerst werd onderzocht of de schade die de bedrĳfstak
van de Gemeenschap had geleden mede kon zĳn veroorzaakt door de invoer uit India. Hoewel de invoer uit
India van 1998 tot en met het onderzoektĳdvak sterk
was gestegen, waren de prĳzen van ringbandmechanismen uit India 2 % tot 30 % lager dan die van ringbandmechanismen uit Indonesië. Toen ringbandmechanismen in 1998 voor het eerst uit India werden ingevoerd, waren de prĳzen ervan meer dan 40 % hoger dan
van die uit Indonesië, voor een vergelĳkbare hoeveelheid. Sindsdien zĳn de prĳzen bĳ invoer uit India steeds
gedaald, maar zĳn altĳd hoger gebleven dan die uit
Indonesië (in het onderzoektĳdvak meer dan 5 % hoger).
Daarom wordt geconcludeerd dat hoewel de invoer uit
India ongunstige gevolgen heeft gehad voor de bedrĳfstak van de Gemeenschap, de nadelige gevolgen van de
invoer uit Indonesië, op zich genomen, niettemin
aanzienlĳk zĳn geweest. Indonesië was een invloedrĳke
en belangrĳke speler op de EG-markt. De hoeveelheden
die uit Indonesië werden ingevoerd waren lager dan die
welke uit India werden ingevoerd, maar nog steeds
aanzienlĳk. De Indonesische prĳzen waren nog lager dan
die van het product uit India. Voorts wordt opgemerkt
dat voorgaande analyse ernstig bemoeilĳkt werd door
het feit dat Indonesië geen medewerking verleende en
dat er daarom geen gegevens beschikbaar waren over de
modellen van het betrokken product uit Indonesië en de
marktsegmenten waarvoor zĳ zĳn bestemd.

ii) D e V o l k s r e p u b l i e k C h i n a

L 150/9

(97)

Om te bepalen of de bedrĳfstak van de Gemeenschap
schade had geleden door de invoer uit Hongarĳe, op
zich genomen, werd de omvang van de invoer uit
Hongarĳe en het prĳsniveau van het Hongaarse product
op de EG-markt onderzocht.

(98)

De invoer uit Hongarĳe van 1998 tot en met het onderzoektĳdvak werd geanalyseerd aan de hand van de gegevens die de EG-producent had verstrekt wiens fabriek in
Hongarĳe de enige in Hongarĳe was die het betrokken
product maakte.

(99)

In de beoordelingsperiode is de invoer van ringbandmechanismen uit Hongarĳe toegenomen. De prĳzen waartegen de bedrĳfstak van de Gemeenschap ringbandmechanismen uit Hongarĳe in de Gemeenschap verkocht,
daalden in de beoordelingsperiode, maar zĳ waren hoger
dan de prĳzen van ringbandmechanismen uit alle andere
derde landen en werden onderboden door de prĳzen van
ringbandmechanismen uit Indonesië.

(100) De productie van ringbandmechanismen in Hongarĳe

door de bedrĳfstak van de Gemeenschap werd geanalyseerd en vergeleken met de productie in Oostenrĳk. Het
bleek dat er weinig overeenstemming was tussen de in
Oostenrĳk en de in Hongarĳe geproduceerde modellen.

(101) Gezien het geringe aantal modellen dat zowel in

Oostenrĳk als in Hongarĳe werd vervaardigd, werd
geconcludeerd dat de productie in Hongarĳe diende ter
aanvulling van het assortiment van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap waardoor deze zĳn afnemers een grotere
keuze kon bieden; de productie in Hongarĳe had dus
geen nadelige gevolgen voor de situatie van de bedrĳfstak van de Gemeenschap.

(102) Op grond van het bovenstaande werd geconcludeerd dat

(96)

Ook werd onderzocht of de absorptie van het in 1997
op ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China
ingestelde antidumpingrecht geleid of bĳgedragen kon
hebben tot de schade die de bedrĳfstak van de Gemeenschap heeft geleden. Opgemerkt wordt dat de absorptie
van dit recht de gevolgen van dit recht voor de verkoopprĳzen waarschĳnlĳk heeft afgezwakt, maar dat dit recht
vanaf 1998 toch een belangrĳke vermindering van de
invoer uit de Volksrepubliek China tot gevolg had.
Bovendien nam de invoer uit Indonesië pas in 1997 een
aanvang, maar had in 1998 reeds ongeveer hetzelfde
niveau bereikt als de invoer uit de Volksrepubliek China.
Vervolgens daalde de invoer uit de Volksrepubliek China
sterk, terwĳl de invoer uit Indonesië tot het onderzoektĳdvak slechts weinig afnam, toen de invoer uit Indonesië meer dan driemaal zo hoog was dan de invoer uit
de Volksrepubliek China. Omdat in het onderzoektĳdvak
uit de Volksrepubliek China veel minder werd ingevoerd
dan uit Indonesië, werd geconcludeerd dat eerstgenoemde invoer niet zulke ernstige gevolgen kon hebben
gehad voor de situatie van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap als de gevolgen van de invoer met
dumping uit Indonesië.

de invoer uit Hongarĳe niet in aanmerkelĳke mate had
bĳgedragen tot de verslechtering van de situatie van de
bedrĳfstak van de Gemeenschap.
iv) T h a i l a n d

(103) Daar, zoals in Verordening (EG) nr. 2100/2000 van 29

september 2000 werd vermeld, „sommige producten
van Chinese oorsprong bĳ de nationale douaneautoriteiten werden aangegeven als zĳnde van Thaise
oorsprong, waardoor de verschuldigde antidumpingrechten werden ontdoken”, werd het dienstig geoordeeld
de gevolgen van de invoer van vanuit Thailand
verzonden ringbandmechanismen te evalueren.

(104) De invoer uit Thailand bleek in de beoordelingsperiode

aanzienlĳk te zĳn gestegen, daar zĳ eerst in 1998 met
ongeveer 1 miljoen stuks was begonnen en in het onderzoektĳdvak meer dan 23 miljoen stuks bedroeg. Bovendien bleek uit de Eurostat-gegevens dat de verkoopprĳzen van ringbandmechanismen uit Thailand doorgaans lager waren dan die van ringbandmechanismen uit
Indonesië.
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(105) Hoewel ringbandmechanismen uit Thailand ongeveer

20 % goedkoper waren dan ringbandmechanismen uit
Indonesië, werd uit Indonesië een derde meer ingevoerd
dan uit Thailand. Gezien deze veel geringere invoer uit
Thailand, werd geconcludeerd dat deze, in vergelĳking
met de invoer met dumping uit Indonesië, niet veel
invloed kon hebben gehad op de bedrĳfstak van de
Gemeenschap.

(106) Een Indonesische exporteur die geen medewerking heeft

verleend, heeft de analyse van de invoer uit Thailand in
twĳfel getrokken. De hoeveelheden die uit Indonesië
worden ingevoerd zouden relatief kleiner zĳn en de
Indonesische prĳzen zĳn hoger dan de Thaise. Er wordt
echter op gewezen dat hoewel de Thaise prĳzen lager
waren dan de Indonesische, uit Indonesië meer dan 30 %
meer wordt ingevoerd dan uit Thailand. De conclusie in
overweging 105 wordt daarom bevestigd.
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(111) Opgemerkt wordt dat de algemene prĳsdaling gezien

moet worden in het licht van voortdurende oneerlĳke
handelspraktĳken, eerst vanuit de Volksrepubliek China
en Maleisië en vervolgens vanuit Indonesië, wat van
invloed was op de EG-markt.

(112) Zoals in overweging 108 vermeld, is de markt voor

ringbandmechanismen zeer prĳsgevoelig. Omdat de
invoer uit Indonesië met dumping plaatsvond tegen
prĳzen die van 1998 tot en met het onderzoektĳdvak
lager waren dan de gemiddelde prĳs per stuk van alle
andere ingevoerde ringbandmechanismen, wordt geconcludeerd dat deze invoer, die in het onderzoektĳdvak
een aandeel van 8 à 13 % op de EG-markt had, op deze
markt druk uitoefende op de prĳzen.

(113) Ten slotte werd geanalyseerd of het prĳsgedrag van

b) Andere factoren
(107) Ook werd onderzocht of andere factoren dan de boven-

vermelde mede de oorzaak konden zĳn geweest van de
schade die de bedrĳfstak van de Gemeenschap heeft
geleden.

(108) Volgens de medewerkende importeurs was de markt

voor ringbandmechanismen zeer prĳsgevoelig en producenten moesten grote hoeveelheden verkopen om
concurrerend te zĳn. Volgens dezelfde importeurs zou
de bedrĳfstak van de Gemeenschap slechts op de EGmarkt en niet op de wereldmarkt verkopen, waardoor hĳ
meer kostenefficiënt zou kunnen werken. In dit verband
wordt erop gewezen dat de verhouding tussen de
verkoop binnen en buiten de Gemeenschap door de
bedrĳfstak van de Gemeenschap van 1998 tot en met
het onderzoektĳdvak niet aanmerkelĳk is gewĳzigd.
Niettemin, ofschoon de bedrĳfstak van de Gemeenschap
sterk op de EG-markt was gericht, heeft deze bedrĳfstak
zĳn product in 1998 met winst uitgevoerd, dus in een
periode waarin de invoer uit Indonesië reeds aanzienlĳk
was.

Krause, de niet-medewerkende EG-producent, kon
hebben bĳgedragen tot de schade die de bedrĳfstak van
de Gemeenschap had geleden. Bĳ nader onderzoek van
de gegevens over Krause bleek dat de situatie van deze
EG-producent in de beoordelingsperiode eveneens
achteruit was gegaan, met name wat verkoopprĳzen en
winstgevendheid betreft. Het lĳkt er dus op dat deze
producent niet mede de oorzaak is geweest van de
schade die de bedrĳfstak van de Gemeenschap heeft
geleden; zĳn situatie was eveneens ongunstig beïnvloed
door de invoer uit Indonesië daar hĳ, evenals de bedrĳfstak van de Gemeenschap, genoodzaakt was geweest zĳn
prĳzen te verlagen.

(114) Om de hierboven uiteengezette redenen werd geconclu-

deerd dat de druk op de prĳzen in de Gemeenschap niet
beschouwd moest worden als een normale marktontwikkeling, maar het gevolg was van de onbillĳke handelspraktĳken van Indonesië.

(115) De Indonesische autoriteiten voerden aan dat de leve-

ranties uit Indonesië uitsluitend bestemd waren geweest
voor de Italiaanse producent van ringbandmappen die
hiermee zĳn assortiment aanvulde.

(109) Een verwerkend bedrĳf voerde aan dat de schade veroor-

zaakt was door de sterke concurrentie in de sector
kantoorbenodigheden. Door deze concurrentie zouden
de verwerkende bedrĳven/distributeurs van het
betrokken product zoveel druk op de prĳzen in de
Gemeenschap hebben uitgeoefend dat deze daalden. De
invoer met dumping zou de druk op de prĳzen die de
verwerkende bedrĳven in de Gemeenschap reeds uitoefenden nog hebben versterkt, waardoor de bedrĳfstak
van de Gemeenschap schade kwam te lĳden.

(116) Deze bewering bleek echter in strĳd met de verklaring

van de niet-medewerkende Indonesische exporteur die
aanvoerde dat de enige markt waarop de Indonesische
producent goed vertegenwoordigd is, die van het
Verenigd Koninkrĳk is. Dit blĳkt ook uit Eurostat.

(117) Deze producent voerde aan dat de invoer uit Indonesië
(110) Bovendien werd onderzocht of de druk op de prĳzen

door de normale gang van zaken op de markt van
ringbandmechanismen was veroorzaakt, omdat de
prĳzen van bĳna alle leveranciers van 1998 tot en met
het onderzoektĳdvak daalden.

geen schade kon hebben veroorzaakt, daar hĳ voornamelĳk naar het Verenigd Koninkrĳk uitvoert, waar de
bedrĳfstak van de Gemeenschap weinig actief is. Deze
bewering is niet alleen in strĳd met die van de Indonesische autoriteiten, maar bovendien wordt de schade op
EG-basis geanalyseerd en niet op regionale basis.
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4. Conclusie inzake oorzakelĳk verband
(118) Gezien het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de

aanmerkelĳke schade die de bedrĳfstak van de Gemeenschap heeft geleden en die vooral tot uiting is gekomen
in de negatieve ontwikkeling van productie, omvang van
de verkoop, prĳzen, marktaandeel, winstgevendheid,
rendement op investeringen, cash flow en werkgelegenheid — waarbĳ rekening werd gehouden met de
verplaatsing van een deel van de productie naar
Hongarĳe — werd veroorzaakt door de betrokken
invoer met dumping. De invoer uit India, Thailand en de
Volksrepubliek China en de verplaatsing van een deel
van de productie buiten de Gemeenschap hadden
tezamen slechts beperkte gevolgen voor de situatie van
de bedrĳfstak van de Gemeenschap.

L 150/11

(123) Om de waarschĳnlĳke gevolgen van het al dan niet

nemen van maatregelen te beoordelen, is informatie
opgevraagd bĳ alle belanghebbenden. Er werden vragenlĳsten gezonden aan de twee klagende EG-producenten,
twee andere EG-producenten, negen onafhankelĳke
importeurs, 49 bedrĳven die het betrokken product
verwerken en een organisatie van verwerkende
bedrĳven. Een klagende EG-producent (Koloman), twee
onafhankelĳke importeurs en een verwerkend bedrĳf dat
banden had met die importeurs hebben de vragenlĳst
beantwoord. Een ander verwerkend bedrĳf heeft
opmerkingen gemaakt zonder de vragenlĳst te beantwoorden.

(124) Deze antwoorden en opmerkingen vormden de basis

voor de analyse van het algemene belang van de
Gemeenschap.

(119) De niet-medewerkende Indonesische exporteur beweerde

eveneens dat er een tegenspraak is tussen de conclusie in
overweging 118 en het feit dat er voldoende bewĳsmateriaal is om een procedure bĳ het vervallen van de antidumpingmaatregelen in te leiden ten aanzien van de
Volksrepubliek China.

2. Belang van de bedrĳfstak van de Gemeenschap

a) Opmerking vooraf
(120) Er wordt op gewezen dat een procedure bĳ het vervallen

van antidumpingmaatregelen ten doel heeft na te gaan
of het waarschĳnlĳk is dat dumping en schade zullen
worden voortgezet of opnieuw zullen optreden indien
de maatregelen vervallen. Het feit dat de schade die de
bedrĳfstak van de Gemeenschap in het onderzoektĳdvak
heeft geleden aan Indonesië wordt toegeschreven, doet
niet af aan de analyse van het toekomstige gedrag van
Chinese exporteurs op de EG-markt en de waarschĳnlĳke gevolgen daarvan voor de bedrĳfstak van de
Gemeenschap. Bovendien wordt erop gewezen dat het
Chinese marktaandeel in de laatste twee jaar van de
beoordelingsperiode zeer gering was.

(121) Op grond van deze analyse, waarbĳ een duidelĳk

onderscheid werd gemaakt tussen de gevolgen van alle
bekende factoren en van de invoer met dumping voor de
situatie van de bedrĳfstak van de Gemeenschap, wordt
geconcludeerd dat deze andere factoren niet afdoen aan
het feit dat de vastgestelde aanmerkelĳke schade moet
worden toegeschreven aan de invoer met dumping.

F. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

1. Voorafgaande opmerking
(122) Onderzocht werd of er dwingende redenen waren om in

dit bĳzondere geval in het belang van de Gemeenschap
geen maatregelen te nemen. Te dien einde en overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de basisverordening
werden de gevolgen van het al dan niet nemen van
maatregelen voor alle betrokkenen bĳ deze procedure
onderzocht op grond van het voorgelegde bewĳsmateriaal.

(125) Verschillende producenten in de Gemeenschap zĳn de

afgelopen jaren gestopt met de productie van ringbandmechanismen. Bĳ het onderzoek bleek, zoals in overweging 49 vermeld, dat van de overgebleven ondernemingen ook een in het Verenigd Koninkrĳk gevestigde
onderneming haar productie enkele jaren geleden heeft
stopgezet. De productie van de in Italië gevestigde
onderneming bleek slechts gering te zĳn — deze onderneming voerde een groot deel van de door haar
verkochte ringbandmechanismen in. De Spaanse onderneming diende veeleer als een importeur dan als een
producent te worden beschouwd, aangezien haar
productie te verwaarlozen was en zĳ meer dan 90 % van
de door haar verkochte ringbandmechanismen uit Indonesië invoerde. De twee klagende ondernemingen blĳken
de enige ondernemingen in de Gemeenschap te zĳn die
nog een aanzienlĳke hoeveelheid ringbandmechanismen
produceren.

(126) De twee klagende EG-producenten hebben in het

verleden reeds ernstige schade geleden door de invoer
van ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China
en Maleisië, zoals beschreven in Verordening (EEG) nr.
119/97 waardoor, onder meer, van 1992 tot oktober
1995, 28 % van de arbeidsplaatsen verloren ging. Zoals
in overweging 72 vermeld, is het aantal arbeidsplaatsen
bĳ de bedrĳfstak van de Gemeenschap van 1998 tot en
met het onderzoektĳdvak nogmaals met 30 % afgenomen.

(127) Gezien de aanmerkelĳke schade die de bedrĳfstak van de

Gemeenschap heeft geleden, wordt geconcludeerd dat de
productie in de Gemeenschap, indien de bedrĳfstak niet
volledig herstelt van de gevolgen van de onbillĳke
dumpingpraktĳken, waarschĳnlĳk geheel zal worden
stopgezet en dat de afnemers in hoge mate van invoer
afhankelĳk zullen worden.
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b) Financiële situatie van de bedrĳfstak van de Gemeenschap
(128) De financiële situatie van de onderneming die de

bedrĳfstak van de Gemeenschap vormt heeft zich in de
beoordelingsperiode zo negatief ontwikkeld dat, zoals in
overweging 53 vermeld, na het onderzoektĳdvak een
curator werd aangesteld. De verliezen van deze onderneming waren het gevolg van de concurrerentie met
producten die tegen dumpingprĳzen werden verkocht.
Uit het feit dat de medewerkende EG-producent is overgenomen, blĳkt dat de productie van ringbandmechanismen in de Gemeenschap een herstructurering ondergaat en dat veel moeite wordt gedaan om deze bedrĳfstak te laten voortbestaan en winstgevend te maken.
c) Mogelĳke gevolgen van het al dan niet nemen van maatregelen voor de bedrĳfstak van de Gemeenschap

(129) Door antidumpingmaatregelen zouden de marktvoor-

waarden in de Gemeenschap weer billĳk worden, waardoor de bedrĳfstak van de Gemeenschap het verloren
marktaandeel weer kan herwinnen en, door een verhoging van de capaciteitsbenutting, zĳn kostprĳs kan
verlagen en zĳn winstgevendheid verhogen. De maatregelen zullen naar verwachting positieve gevolgen hebben
voor het prĳsniveau van de bedrĳfstak van de Gemeenschap. Tot slot wordt verwacht dat de bedrĳfstak van de
Gemeenschap, door een stĳging van de productie en van
de omvang van de verkoop enerzĳds en de verdere
daling van de kostprĳs anderzĳds, eventueel gecombineerd met een matige prĳsstĳging, in staat zal zĳn zĳn
financiële situatie te verbeteren.

(130) Worden

daarentegen geen antidumpingmaatregelen
genomen, dan is het waarschĳnlĳk dat de bedrĳfstak van
de Gemeenschap zĳn prĳzen verder zal moeten verlagen
en/of verder marktaandeel zal verliezen. Beide scenario's
leiden waarschĳnlĳk tot een verslechtering van de financiële situatie van de bedrĳfstak van de Gemeenschap.
Voorts wordt het dan waarschĳnlĳk dat de productie
van ringbandmechanismen in de Gemeenschap op vrĳ
korte termĳn zal worden gestaakt.

(131) Omdat de bedrĳfstak van de Gemeenschap bovendien

niet uitsluitend het betrokken product vervaardigt, maar
ook andere producten die ongeveer eenderde van zĳn
omzet uitmaken, is het zeer waarschĳnlĳk dat het sluiten
van de productielĳnen voor ringbandmechanismen het
voortbestaan van de gehele fabriek in gevaar zal brengen
en zal leiden tot de sluiting van alle productielĳnen,
hetgeen ook ongunstige gevolgen zal hebben voor de
werkgelegenheid en investeringen.
d) Mogelĳke verplaatsing van de productie van de bedrĳfstak
van de Gemeenschap

(132) Onderzocht werd of antidumpingmaatregelen als niet in

het belang van de Gemeenschap beschouwd konden
worden, gezien de verplaatsing van een deel van de
productie van de bedrĳfstak van de Gemeenschap buiten
de Gemeenschap. De mogelĳkheid van een verdere
verplaatsing van de productie buiten de Gemeenschap
werd eveneens onderzocht.

(133) Op de eerste plaats, zoals in overweging 78 vermeld,

kon de bedrĳfstak van de Gemeenschap zĳn verliezen
beperken door de verplaatsing van een deel zĳn
productie-installaties in 2000. Deze verplaatsing was een
strategisch besluit om de gevolgen van dumping tegen te
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gaan. Bovendien is het waarschĳnlĳk dat deze verplaatsing, die tot een verbetering van de financiële situatie
heeft geleid, onrechtstreeks tot gevolg had dat dit bedrĳf
aantrekkelĳker werd voor de nieuwe investeerder die het
onlangs heeft overgenomen.
(134) Voorts heeft de Commissie voldoende bevestiging

ontvangen dat de bedrĳfstak van de Gemeenschap niet
van plan is opnieuw een deel van de productie buiten de
Gemeenschap te verplaatsen. Bovendien is een dergelĳke
verplaatsing onwaarschĳnlĳk omdat de herstructurering,
gecombineerd met antidumpingmaatregelen, de bedrĳfstak van de Gemeenschap opnieuw winstgevend zouden
moeten maken.
3. Belang van de importeurs

(135) Sommige importeurs, die echter geen ringbandmecha-

nismen uit Indonesië aankochten, merkten op dat het
overschakelen op andere leveranciers met extra kosten
gepaard zou gaan of overgangsproblemen zou veroorzaken. De importeurs wezen er met name op dat zĳ na
de antidumpingmaatregelen van 1997 reeds gedwongen
waren geweest van leverancier te veranderen en dat zĳ
dit niet weer opnieuw wilden doen.

(136) Antidumpingmaatregelen hebben echter niet ten doel

importeurs of verwerkende bedrĳven te dwingen van
leverancier te veranderen, maar om concurrentievervalsing in de Gemeenschap tegen te gaan. De importeurs
erkenden dat een aantal andere derde landen gemakkelĳk ringbandmechanismen konden produceren en het
leek niet moeilĳk dit product in een land aan te kopen
ten aanzien waarvan geen antidumpingmaatregelen
golden. Voorts konden zĳ ook ringbandmechanismen
verhandelen die in de Gemeenschap waren gemaakt. Het
zoeken naar andere leveranciers veroorzaakt waarschĳnlĳk slechts problemen van tĳdelĳke aard die waarschĳnlĳk niet opwegen tegen de voordelen van antidumpingmaatregelen voor de bedrĳfstak van de Gemeenschap.
4. Belang van de verwerkende bedrĳven en de
consument
a) Verwerkende bedrĳven

(137) Zowel de medewerkende onafhankelĳke importeurs als

het verwerkende bedrĳf (de producent van ringbandmappen) voerden aan dat antidumpingmaatregelen
ernstige nadelige gevolgen voor de financiële situatie van
verwerkende bedrĳven zouden hebben.

(138) De mogelĳke gevolgen van de antidumpingmaatregelen

ten aanzien van Indonesië voor de productiekosten van
de verwerkende bedrĳven werden onderzocht. Er werd
een raming gemaakt van de gevolgen voor een verwerkend bedrĳf dat uitsluitend gebruik zou maken van ringbandmechanismen uit Indonesië. In dit, meest ongunstige, geval zouden de maatregelen ten aanzien van
Indonesië leiden tot een stĳging van de productiekosten
met ongeveer 4 %. Zoals reeds werd vermeld, is dit een
volledig hypothetisch scenario omdat geen enkel verwerkend bedrĳf dat aan het onderzoek meewerkte het
betrokken product uitsluitend in Indonesië aankocht.
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(139) Gezien het bovenstaande werd geconcludeerd dat de

gevolgen van antidumpingmaatregelen voor verwerkende bedrĳven te verwaarlozen zouden zĳn. Gezien het
gebrek aan medewerking van andere verwerkende
bedrĳven kan meer in het algemeen worden gesteld dat
de gevolgen voor de kosten voor alle andere verwerkende bedrĳven eveneens te verwaarlozen zullen zĳn.

(140) Het medewerkende verwerkende bedrĳf voerde aan dat

het de afgelopen drie jaar een deel van zĳn productie
buiten de Gemeenschap moet verplaatsen en drie
fabrieken had moeten sluiten nadat antidumpingmaatregelen waren genomen ten aanzien van ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China en Maleisië. Indien
nu antidumpingmaatregelen ten aanzien van ringbandmechanismen uit Indonesië zouden worden genomen,
zou hĳ, door de daaruit voortvloeiende verhoging van
de productiekosten, opnieuw gedwongen zĳn de
productie van ringbandmappen buiten de Gemeenschap
te verplaatsen en/of de betrokken fabrieken te sluiten.
Dit zou voor het geheel van zĳn activiteiten gevolgen
kunnen hebben, dus ook voor de vervaardiging van
andere producten, waarvan de productie-installaties ook
verplaatst zouden worden, waardoor veel arbeidsplaatsen in de Gemeenschap verloren zouden gaan.

(141) Een algemene opmerking is dat het risico dat stroomaf-

waartse bedrĳven, ten gevolge van antidumpingmaatregelen, zich elders vestigen, beperkt wordt doordat een
deel van de afnemers van ringbandmappen bedrĳven
zĳn en dat het voor deze afnemers van wezenlĳk belang
is dat de producenten van ringbandmappen niet te ver
weg zĳn, flexibel op de vraag kunnen reageren en de
markt goed kennen. Bĳ het onderzoek bleek dat de
voornaamste criteria voor de afnemers van ringbandmappen de prĳs zĳn, kwaliteit en service, alsmede een
spoedige levering. Zoals in de overwegingen 137 en 138
reeds vermeld, werd bovendien vastgesteld dat de financiële gevolgen van de antidumpingmaatregelen voor de
stroomafwaartse bedrĳven te verwaarlozen waren. Dat
slechts één ringbandmappenproducent volledig medewerking verleende aan het onderzoek, schĳnt ten slotte
de conclusie te bevestigen dat antidumpingmaatregelen
geen doorslaggevende gevolgen voor de verwerkende
bedrĳven zullen hebben.

(142) Bovendien hebben sommige belanghebbenden erop

gewezen dat de verplaatsing van verschillende verwerkende bedrĳven in de laatste jaren het gevolg was van de
hoge productiekosten in de Gemeenschap. Dit bevestigt
dat het naar elders verplaatsen van productie-eenheden
gezien moet worden in de ruimere context van de algemene kostenstructuur waarop, zoals reeds vermeld, antidumpingmaatregelen een te verwaarlozen invloed
hebben.

(143) In verband met de specifieke situatie van het medewer-

kend verwerkend bedrĳf bleek uit het onderzoek dat
hoewel dit bedrĳf een deel van zĳn productie tussen
1998 en het onderzoektĳdvak, dit wil zeggen na de
instelling van antidumpingmaatregelen ten aanzien van
ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China en
Maleisië, buiten de Gemeenschap had verplaatst, dit
bedrĳf juist na de instelling van die antidumpingmaatregelen van leverancier veranderde en de ringbandmechanismen bĳ de medewerkende importeurs betrok die op
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hun beurt vanaf 1998 hoofdzakelĳk uit India begonnen
in te voeren, in plaats van uit de Volksrepubliek China.
Het is derhalve moeilĳk om een verband te leggen tussen
de verplaatsing van de productie van ringbandmappen
buiten de Gemeenschap door dat bedrĳf en de instelling
van de antidumpingmaatregelen ten aanzien van de
Volksrepubliek China en Maleisië. Bovendien hebben
antidumpingmaatregelen, zoals in overweging 139
vermeld, een te verwaarlozen invloed op de productiekosten van verwerkende bedrĳven.
(144) De hierboven genoemde verplaatsing van een deel van

de productie bleek eerder het gevolg van de extern
gerichte strategie van bedoeld bedrĳf dat in de laatste
jaren een aantal ondernemingen heeft verworven. Deze
strategie leidde uiteindelĳk tot een consolidering en
herstructurering van de verschillende eenheden van de
groep, waarvan sommige werden gesloten. De verplaatsing van enkele productie-eenheden buiten de Gemeenschap moet gezien worden als een onderdeel van deze
strategie die ten doel heeft de positie van dit bedrĳf op
de EG-markt te versterken en zĳn aanwezigheid in OostEuropa te ontwikkelen.

(145) Op grond van het bovenstaande en gezien de te

verwaarlozen gevolgen die antidumpingrechten waarschĳnlĳk voor het betrokken verwerkend bedrĳf zullen
hebben, is het weinig waarschĳnlĳk dat antidumpingmaatregelen ten aanzien van ringbandmechanismen uit
Indonesië, op zich, ertoe leiden dat nog meer eenheden
voor de productie van ringbandmappen buiten de
Gemeenschap worden verplaatst.

(146) In verband met de sluiting van fabrieken en het risico op

verdere sluitingen ten gevolge van antidumpingmaatregelen ten aanzien van ringbandmechanismen uit Indonesië werd vastgesteld dat het medewerkende verwerkende bedrĳf de laatste drie jaren drie fabrieken heeft
gesloten toen de maatregelen ten aanzien van ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China en Maleisië
van kracht waren. Rekening houdend met de te verwaarlozen gevolgen van antidumpingmaatregelen voor de
productiekosten en de financiële situatie van het verwerkend bedrĳf in kwestie, zoals in overweging 144
vermeld, is het weinig waarschĳnlĳk dat de maatregelen
ten aanzien van ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China en Maleisië, op zich, tot de sluiting van die
fabrieken hebben geleid en dat antidumpingmaatregelen
ten aanzien van ringbandmechanismen uit Indonesië tot
de sluiting van nog meer fabrieken zullen leiden.
b) De consument

(147) Het betrokken product wordt in de detailhandel niet

verkocht. Consumentenorganisaties hebben zich in het
kader van deze procedure niet aangemeld.

(148) Het medewerkende verwerkende bedrĳf voerde ook aan

dat antidumpingmaatregelen de prĳs voor de eindgebruiker van ringbandmappen, de consument, zouden
verhogen. Gezien bovenstaande uiteenzetting over de
gevolgen voor de producenten van ringbandmappen is
het niet waarschĳnlĳk dat de consument van ringbandmappen met een aanzienlĳke prĳsstĳging geconfronteerd zal worden.
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(149) Bovendien bleek bĳ het onderzoek dat het medewer-

kende verwerkende bedrĳf zĳn producten hoofdzakelĳk
aan distributeurs verkoopt. In het ergste geval, wanneer
een kostenstĳging voor de verwerkende bedrĳven geheel
aan de eindconsument wordt doorberekend, zou dit tot
een prĳsstĳging van ten hoogste 4 % van de consumentenprĳs leiden. Het is echter weinig waarschĳnlĳk dat dit
zal gebeuren, daar het in het algemeen zo is dat elke
schakel in de distributieketen een deel van de kostenstĳging voor zĳn rekening neemt om zĳn concurrentievermogen te handhaven.
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belang van de verwerkende bedrĳven dat de bedrĳfstak
van de Gemeenschap zĳn productie van ringbandmechanismen staakt. Het enige medewerkende verwerkende
bedrĳf heeft immers in de periode van 1998 tot en met
het onderzoektĳdvak 20 à 50 % van zĳn ringbandmechanismen bĳ de bedrĳfstak van de Gemeenschap aangekocht. Indien de bedrĳfstak van de Gemeenschap zĳn
productie van ringbandmechanismen definitief zou
staken, zouden de verwerkende bedrĳven zeer afhankelĳk worden van invoer.
(154) Indien maatregelen worden genomen, blĳven er nog

(150) Op basis van bovenstaande werd geoordeeld dat de

gevolgen voor de bedrĳven die ringbandmechanismen
verwerken en voor de consumenten van ringbandmappen niet zodanig waren dat dit een dwingende reden
was om geen antidumpingmaatregelen te nemen; de
negatieve gevolgen van antidumpingmaatregelen zullen
waarschĳnlĳk niet opwegen tegen de positieve gevolgen
voor de bedrĳfstak van de Gemeenschap.

c) Gevolgen voor het concurrentievermogen
(151) Ook werd onderzocht of de bedrĳfstak van de Gemeen-

schap, na het nemen antidumpingmaatregelen ten
aanzien van ringbandmechanismen uit Indonesië, van
een dominante positie op de EG-markt zou kunnen
profiteren, met name gezien de antidumpingmaatregelen
die in 1997 werden genomen ten aanzien van ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China en Maleisië en
de herstructurering van de bedrĳfstak van de Gemeenschap.

(152) Op de eerste plaats wordt eraan herinnerd dat de

bedrĳfstak van de Gemeenschap in het onderzoektĳdvak
slechts een marktaandeel van 10 à 15 % had. De twee
klagende EG-producenten zouden tezamen in het onderzoektĳdvak een marktaandeel van 32 à 37 % hebben
gehad. Zelfs indien de door Koloman ingevoerde ringbandmechanismen bĳ dit marktaandeel zouden zĳn
opgeteld, zou dit in het onderzoektĳdvak 47 à 52 % zĳn
geweest. Bovendien wordt erop gewezen dat de
Commissie weliswaar een procedure heeft ingeleid voor
de herziening van de maatregelen die van toepassing zĳn
op ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China,
maar dat deze procedure geen betrekking heeft op
Maleisië. Daarnaast kunnen nog steeds ringbandmechanismen uit India worden ingevoerd. Het wordt derhalve
weinig waarschĳnlĳk geacht dat antidumpingmaatregelen ten aanzien van Indonesië tot ongunstige gevolgen
voor de concurrentie op de EG-markt zullen leiden. Na
het nemen van antidumpingmaatregelen ten aanzien van
ringbandmechanismen uit zowel de Volksrepubliek
China als Maleisië heeft de bedrĳfstak van de Gemeenschap geen dominante positie verworven, ook al werden
destĳds uit andere derde landen geen ringbandmechanismen ingevoerd.

(153) Zoals reeds in overweging 130 vermeld, is het anderzĳds

waarschĳnlĳk dat, indien geen antidumpingmaatregelen
worden genomen, de productie van ringbandmechanismen in de Gemeenschap op korte termĳn niet meer
zal kunnen worden voortgezet. Het is zeker niet in het

steeds talrĳke andere leveranciers. Ringbandmechanismen worden of kunnen worden aangekocht bĳ de
bedrĳfstak van de Gemeenschap, bĳ andere EG-producenten, in India en in Hongkong. Bovendien zal met de
invoer uit Maleisië waarschĳnlĳk opnieuw worden
begonnen daar de antidumpingmaatregelen ten aanzien
van ringbandmechanismen uit dat land onlangs
vervielen. Bovendien is gebleken dat antidumpingmaatregelen op ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek
China en Maleisië niet tot een tekort aan dit product
hebben geleid. Ten slotte bleken de gevolgen van de
maatregelen voor de verwerkende bedrĳven te verwaarlozen, waardoor het betrokken product zeer waarschĳnlĳk nog uit Indonesië zal worden ingevoerd.
5. Conclusie inzake het belang van de Gemeenschap

(155) Gezien het bovenstaande wordt geconcludeerd dat er

zĳn geen dwingende reden geen antidumpingrechten in
te stellen.

G. DEFINITIEVE MAATREGELEN

1. Schademarge
(156) Gezien de conclusies inzake dumping, schade, oorza-

kelĳk verband en belang van de Gemeenschap dienen
definitieve antidumpingmaatregelen te worden genomen
om te voorkomen dat de bedrĳfstak van de Gemeenschap door invoer met dumping schade blĳft lĳden.

(157) De Commissie heeft overeenkomstig artikel 9, lid 4, van

de basisverordening onderzocht hoe hoog het recht
moest zĳn om de schade weg te nemen die de bedrĳfstak van de Gemeenschap door invoer met dumping lĳdt.
Geoordeeld werd dat een prĳs moest worden berekend
die gebaseerd was op de productiekosten van de EGproducenten waaraan een redelĳk bedrag voor winst was
toegevoegd.

(158) Een winstmarge van 5 % op de omzet werd als een

redelĳk minimum beschouwd, rekening houdend met de
noodzaak van investeringen op lange termĳn en, in het
bĳzonder, de winst die de bedrĳfstak van de Gemeenschap redelĳkerwĳze had kunnen maken indien geen
invoer met dumping had plaatsgevonden.

(159) Gezien het gebrek aan medewerking werd geoordeeld

dat de schademarge gelĳk moest zĳn aan het verschil
tussen deze berekende prĳs en de cif-prĳzen, na toepassing van correcties, als in overweging 60 vermeld.
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(160) De aldus vastgestelde schademarge bedroeg 42,3 % voor Indonesië.

2. Definitieve antidumpingmaatregelen
(161) Gezien het bovenstaande en overeenkomstig artikel 9, lid 4, van de basisverordening zouden de

definitieve antidumpingrechten voor Indonesië normalerwĳze gelĳk moeten zĳn aan de schademarge.

(162) In verband met de parallelle antisubsidieprocedure wordt er evenwel op gewezen dat in artikel 24, lid

1, van Verordening (EG) nr. 2026/97 van de Raad (1) (hierna de „basis-antisubsidieverordening”
genoemd) en artikel 14, lid 1, van de basisverordening is bepaald dat „op geen enkel product zowel
antidumpingrechten als compenserende rechten worden geheven ter verhelping van een zelfde
situatie die door dumping of de toekenning van uitvoersubsidies is ontstaan”. In het kader van dit
onderzoek werd vastgesteld dat antidumpingrechten dienen te worden ingesteld op het betrokken
product uit Indonesië en dat het derhalve noodzakelĳk is te bepalen of en in welke mate de
subsidiemarge en de dumpingmarge het gevolg zĳn van een zelfde situatie.

(163) In het kader van de parallelle antisubsidieprocedure werd, overeenkomstig artikel 15, lid 1, van de

basis-antisubsidieverordening, een compenserend recht van 10 % ingesteld dat met de subsidiemarge
overeenstemde. Sommige onderzochte Indonesische regelingen waren exportsubsidies in de zin van
artikel 3, lid 4, onder a), van de basis-antisubsidieverordening. Deze subsidies waren als zodanig
onvermĳdelĳk van invloed op de exportprĳs van de Indonesische producenten/exporteurs en hadden
een hogere dumpingmarge ten gevolge. Dit betekent dat de voor de Indonesische producenten
vastgestelde dumpingmarges ten dele aan de exportsubsidies moeten worden toegeschreven. De
schademarge was echter aanzienlĳk lager dan de dumpingmarge, zelfs na de correctie om rekening te
houden met de exportsubsidies. In deze omstandigheden wordt het niet passend geacht zowel een
compenserend recht als een antidumpingrecht in te stellen dat geheel met de vastgestelde subsidieen dumpingmarge overeenstemt. De hoogte van de twee rechten tezamen mag niet hoger zĳn dan de
schademarge. Daar een deel van de schademarge van 42,3 % gedekt wordt door het compenserende
recht van 10 %, bedraagt de resterende schademarge 32,3 %.
Onderneming

Indonesië:
alle ondernemingen

Exportsubsidiemarge

Totale subsidie
marge

Schademarge

Compenserend
recht

Antidumpingrecht

Totaal recht

5%

10 %

42,3 %

10 %

32,3 %

42,3 %

(164) Aangevoerd werd dat dit in strĳd was met artikel 14, lid 1, van de basisverordening daar van geen

product zowel antidumpingrechten als compenserende rechten mogen worden geheven om een
zelfde situatie te verhelpen die ten gevolge van dumping of de toekenning van exportsubsidies is
ontstaan. Als in de overwegingen 162 en 163 vermeld, zĳn de rechten gecorrigeerd overeenkomstig
artikel 14, lid 1, van de basisverordening. Dit argument moest dus worden afgewezen.

(165) Om binnen de termĳn te blĳven die is vastgesteld bĳ artikel 6, lid 9, van de basisverordening, dient

deze verordening in werking te treden op de dag van haar publicatie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op de invoer van bepaalde ringbandmechanismen,
ingedeeld onder GN-code ex 8305 10 00 (Taric-codes: 8305 10 00*10 en 8305 10 00*20), van oorsprong
uit Indonesië. In het kader van deze verordening bestaan ringbandmechanismen uit twee rechthoekige
stalen platen of draden waarin ten minste vier halve ringen van staaldraad zĳn bevestigd die met een stalen
dekplaatje worden samengehouden. Het mechanisme kan worden geopend hetzĳ door aan de halve ringen
te trekken hetzĳ door een klein stalen trekkermechanisme te bedienen dat aan het ringbandmechanisme is
bevestigd.
(1) PB L 288 van 21.10.1997, blz. 1.
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2.
Het definitieve antidumpingrecht dat van toepassing is op de nettoprĳs, franco grens Gemeenschap,
vóór inklaring, bedraagt voor producten uit:
Definitief recht
(%)

Land

Indonesië

32,3

3.

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

4.

De procedure ten aanzien van ringbandmechanismen uit India wordt beëindigd.
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 Luxemburg, 4 juni 2002.
Voor de Raad
De voorzitter
R. DE RATO Y FIGAREDO

8.6.2002

8.6.2002

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 150/17

VERORDENING (EG) Nr. 977/2002 VAN DE RAAD
van 4 juni 2002
tot instelling van een definitief compenserend recht op bepaalde ringbandmechanismen uit Indonesië en tot beëindiging van de antisubsidieprocedure ten aanzien van bepaalde ringbandmechanismen uit India
van beide overheden werden voor overleg uitgenodigd
om de inhoud van de klacht te bespreken en om in
onderling overleg tot een oplossing te komen. De
Commissie heeft overleg gepleegd met vertegenwoordigers van beide overheden in Brussel. Zĳ heeft nota
genomen van de opmerkingen die deze vertegenwoordigers over de beweringen in de klacht heeft gemaakt
betreffende de invoer van gesubsidieerde producten en
de door de bedrĳfstak van de Gemeenschap geleden
aanmerkelĳke schade. Als gevolg van dit overleg werd
een aantal in de klacht genoemde regelingen niet in het
onderzoek opgenomen.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2026/97 van de Raad van 6
oktober 1997 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap
zĳn (1), en met name op artikel 15,
Gezien het voorstel dat de Commissie na raadpleging van het
Raadgevend Comité heeft ingediend,
Overwegende hetgeen volgt:

(5)

De Commissie heeft de EG-producenten, de producenten/exporteurs, de haar bekende belanghebbende
importeurs en verwerkende bedrĳven, de vertegenwoordigers van de betrokken exportlanden en de indieners
van de klacht officieel van de inleiding van de procedure
in kennis gesteld. Belanghebbenden werden in de gelegenheid gesteld om, binnen de in het bericht van inleiding genoemde termĳn, hun standpunt schriftelĳk
bekend te maken en te verzoeken om te worden
gehoord.

(6)

De Commissie heeft vragenlĳsten gezonden aan alle haar
bekende belanghebbenden en alle andere ondernemingen die zich binnen de in het bericht van inleiding
genoemde termĳn kenbaar hadden gemaakt. Deze
vragenlĳsten werden beantwoord door de Indiase overheid, een EG-producent, een producent/exporteur in
India en zĳn gelieerde exporteur buiten de Gemeenschap
en twee importeurs in de Gemeenschap, alsmede door
een verwerkend bedrĳf dat banden had met deze
importeurs.

A. PROCEDURE

1. Huidig onderzoek
(1)

(2)

(3)

(4)

Op 18 mei 2001 heeft de Commissie door middel van
een bericht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (2) de inleiding aangekondigd van een antisubsidieprocedure betreffende de invoer in de Gemeenschap
van bepaalde ringbandmechanismen van oorsprong uit
India en Indonesië en is zĳ met een onderzoek
begonnen.
De procedure werd ingeleid naar aanleiding van een
klacht die op 3 april 2001 was ingediend door de
volgende EG-producenten: Koloman Handler GmbH,
Oostenrĳk („Koloman”) en Krause GmbH & Co. KG,
Duitsland („Krause”), die tezamen goed zĳn voor een
groot deel, namelĳk ongeveer 90 %) van de productie
van ringbandmechanismen in de Gemeenschap. Het bĳ
de klacht gevoegde bewĳsmateriaal over de subsidiëring
van genoemd product en de aanmerkelĳke schade die
daardoor was ontstaan werd voldoende geacht om een
procedure in te leiden.
De inleiding van een parallelle antidumpingprocedure
betreffende hetzelfde product uit dezelfde landen werd
op dezelfde dag bekendgemaakt in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen (3).
Voordat de procedure werd ingeleid heeft de Commissie,
overeenkomstig artikel 10, lid 9, van Verordening (EG)
nr. 2026/97 van de Raad (hierna de „basisverordening”
genoemd), de Indiase en Indonesische overheid in kennis
gesteld van het feit dat zĳ een met bewĳsmateriaal
gestaafde klacht had ontvangen over de invoer van
gesubsidieerde ringbandmechanismen uit India en Indonesië en over de aanmerkelĳke schade die de bedrĳfstak
van de Gemeenschap daardoor leed. Vertegenwoordigers

(1) PB L 288 van 21.10.1997, blz. 1.
(2) PB C 147 van 18.5.2001, blz. 4.
(3) PB C 147 van 18.5.2001, blz. 2.

De Commissie heeft alle informatie verzameld en geverifieerd die zĳ voor de vaststelling van subsidiëring,
schade, oorzakelĳk verband en belang van de Gemeenschap noodzakelĳk achtte. Bĳ de Indiase overheid en de
hiernavolgende ondernemingen werden controles
verricht:
a) EG-producent
— Koloman Handler GmbH, Oostenrĳk
b) Producenten/exporteurs in India
— ToCheungLee Stationery Mfg Co. Pvt. Ltd,
Tiruvallore
c) Gelieerde exporteurs buiten de Gemeenschap (in Hongkong)
— ToCheungLee (BVI) Limited/World Wide Stationery Mfg. Co, Ltd (houdstermaatschappĳ)
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trekken, hetzĳ door een klein stalen trekkermechanisme
te bedienen dat aan het ringbandmechanisme is bevestigd. De ringen kunnen verschillende vormen hebben.
De meest voorkomende zĳn rond, rechthoekig of Dvormig.

d) Onafhankelĳke importeurs
— Bensons International Systems Ltd, Verenigd
Koninkrĳk
— Bensons International Systems BV, Nederland
e) Verwerkend bedrĳf
— Esselte, Verenigd Koninkrĳk.
(7)

Het onderzoek naar subsidiëring en schade had betrekking op de periode van 1 april 2000 tot en met 31
maart 2001 („onderzoektĳdvak”). Voor de analyse van
de trends die relevant zĳn voor de schadebeoordeling
heeft de Commissie gegevens over de periode van 1
januari 1998 tot het einde van het onderzoektĳdvak
onderzocht („beoordelingsperiode”).

(13)

Ringbandmechanismen worden voor het opbergen van
verschillende soorten documenten of papieren gebruikt.
Zĳ worden onder meer gebruikt door de fabrikanten van
ringbandmappen en voor softwarehandleidingen en
technische handleidingen, foto- en postzegelalbums,
catalogi en brochures.

(14)

In het onderzoektĳdvak werden in de Gemeenschap
honderden modellen ringbandmechanismen verkocht.
Deze modellen varieerden in omvang, vorm, aantal
ringen, grootte van de basisplaat en in het systeem voor
het openen van de ringen (manueel opentrekken of met
trekkermechanisme). Omdat geen duidelĳk onderscheid
kon worden gemaakt tussen die modellen, die in wezen
dezelfde fysieke en technische kenmerken bezitten en die
in zekere mate onderling verwisselbaar zĳn, heeft de
Commissie besloten alle ringbandmechanismen in het
kader van deze procedure als een enkel product te
beschouwen.

2. Voorlopige maatregelen
(8)

Omdat bepaalde aspecten van schade, oorzakelĳk
verband en het belang van de Gemeenschap, met name
vanwege de herstructurering van de klagende bedrĳven,
verder onderzocht moesten worden, werden geen voorlopige compenserende maatregelen genomen ten
aanzien van ringbandmechanismen uit India en Indonesië.
3. Vervolg van de procedure

(9)

Alle partĳen werden in kennis gesteld van het besluit
geen voorlopige maatregelen te nemen. De Commissie is
verder gegaan met het verzamelen en verifiëren van alle
gegevens die zĳ voor haar definitieve bevindingen nodig
had. Zĳ heeft met name controles ter plaatse verricht bĳ
een bedrĳf in de Gemeenschap dat ringbandmechanismen verwerkte en bĳ twee onafhankelĳke importeurs
in de Gemeenschap.

(10)

Alle partĳen werden in kennis gesteld van de voornaamste gegevens en overwegingen op basis waarvan de
Commissie voornemens was de aanbeveling te doen
definitieve compenserende maatregelen te nemen. Zĳ
konden hierover binnen een bepaalde termĳn opmerkingen maken. De mondelinge en schriftelĳke opmerkingen van de belanghebbenden werden onderzocht en
de bevindingen werden zo nodig dienovereenkomstig
gewĳzigd.

2. Soortgelĳk product
(15)

De Commissie stelde vast dat in India vervaardigde en
verkochte ringbandmechanismen en die welke uit India
naar de Gemeenschap werden uitgevoerd in wezen
dezelfde fysieke en technische kenmerken hadden en
voor dezelfde doeleinden werden gebruikt.

(16)

De Commissie stelde bovendien vast dat er geen verschil
was tussen de fysieke en technische basiskenmerken en
gebruiksmogelĳkheden van de uit India in de Gemeenschap ingevoerde ringbandmechanismen en die welke
door de indieners van de klacht in de Gemeenschap
werden vervaardigd en verkocht.

(17)

Gezien het gebrek aan medewerking van Indonesische
producenten heeft de Commissie zich overeenkomstig
artikel 28 van de basisverordening gebaseerd op de
beschikbare gegevens. Wegens het ontbreken van andere
informatie voor dit land achtte de Commissie het dienstig de in de klacht verstrekte gegevens te gebruiken,
volgens welke de in Indonesië vervaardigde en aldaar
verkochte of naar de Gemeenschap uitgevoerde ringbandmechanismen en de ringbandmechanismen die
door de klagende producenten in de Gemeenschap
worden vervaardigd en aldaar verkocht soortgelĳke
producten zĳn.

(18)

Geconcludeerd werd dat de door de bedrĳfstak van de
Gemeenschap vervaardigde en in de Gemeenschap
verkochte ringbandmechanismen, de uit India en Indonesië naar de Gemeenschap uitgevoerde ringbandmechanismen en die welke in India en Indonesië worden
vervaardigd en aldaar verkocht soortgelĳke producten
zĳn in de zin van artikel 1, lid 5, van de basisverordening.

B. BETROKKEN PRODUCT EN SOORTGELĲK PRODUCT

1. Betrokken product
(11)

(12)

De procedure heeft betrekking op bepaalde ringbandmechanismen (hierna ook „betrokken product” genoemd)
die onder GN-code ex 8305 10 00 zĳn ingedeeld. Dit
onderzoek is niet van toepassing op onder dezelfde GNcode vallende hendel-boogmechanismen.
Ringbandmechanismen bestaan uit twee rechthoekige
stalen platen of draden waarin tenminste vier halve
ringen van staaldraad zĳn bevestigd die met een stalen
dekplaatje worden samengehouden. Het mechanisme
kan worden geopend, hetzĳ door aan de halve ringen te
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onderzoektĳdvak waren de douaneberichten 53/97,
133/94 en 126/94 van toepassing op die regeling. In
hoofdstuk 9 van het document in- en uitvoerbeleid
1997/2002 en in het handboek van procedures zĳn
nadere gegevens te vinden over deze regeling.

In het onderzoektĳdvak was op het betrokken product
het conventionele douanerecht van 2,7 % voor 2000 en
2001 van toepassing. In het kader van het systeem van
algemene preferenties kwam het betrokken product uit
India en Indonesië in aanmerking voor een vermindering
van 100 % van het conventionele douanerecht dat in
2000 en 2001 verschuldigd was. Tengevolge hiervan
was zowel in 2000 als in 2001 een recht van 0 % van
toepassing.
C. SUBSIDIES

ii) V o o r w a a r d e n
(25)

1. India
a) Inleiding
(20)

Aan de hand van de gegevens in de klacht en de
antwoorden op de vragenlĳst van de Commissie hebben
de diensten van de Commissie de volgende regelingen
onderzocht op grond waarvan exportsubsidies zouden
zĳn verleend:
— de regeling exportproductiezones/exportgeoriënteerde bedrĳven (de EPZ/EGB-regeling),
— de regeling „duty entitlement passbook” (de DEPBregeling),
— de regeling exportbevordering-kapitaalgoederen (de
EK-regeling),
— de regeling vrĳstelling vennootschapsbelasting (de
VV-regeling).

(21)

De drie eerstgenoemde regelingen zĳn gebaseerd op de
Wet Buitenlandse Handel (ontwikkeling en regulering)
van 1992 die op 7 augustus 1992 in werking is
getreden. Volgens deze wet kan de Indiase overheid
berichten uitvaardigen over het in- en uitvoerbeleid.
Deze worden samengevat in documenten inzake het „inen uitvoerbeleid” die om de vĳf jaar worden uitgegeven
en jaarlĳks worden bĳgewerkt. Het document „in- en
uitvoerbeleid” dat relevant is voor het onderzoektĳdvak
van onderhavige procedure heeft betrekking op de jaren
1997 tot en met 2002.

(22)

Laatstgenoemde regeling, de regeling vrĳstelling
vennootschapsbelasting, is gebaseerd op de Wet
Vennootschapsbelasting van 1961 die jaarlĳks bĳ de
begrotingswet wordt gewĳzigd.

(23)

Een bedrĳf heeft de vragenlĳst voor producenten/exporteurs beantwoord. Een buiten de Gemeenschap gevestigd
bedrĳf dat banden heeft met deze producent/exporteur
heeft ook de vragenlĳst beantwoord. Volgens de invoergegevens van Eurostat was de producent/exporteur in
India goed voor de gehele uitvoer van het betrokken
product vanuit India naar de Gemeenschap.
b) De regeling exportproductiezones/exportgeörienteerde
bedrĳven (EPZ/EGB-regeling)

(24)
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Ondernemingen die zich ertoe verbinden hun gehele
productie van goederen uit te voeren kunnen gebruikmaken van de EPZ/EGB-regeling. Is deze regeling
eenmaal toegekend, dan komt de betrokken onderneming voor bepaalde voordelen in aanmerking. Er zĳn
zeven erkende EPZ's in India. EGB's kunnen overal in
India zĳn gevestigd. Zĳ staan onder toezicht van de
douane overeenkomstig afdeling 65 van de Douanewet.
Hoewel bedrĳven in EPZ's en EGB's in het algemeen
verplicht zĳn hun gehele productie uit te voeren, staat de
Indiase overheid deze bedrĳven op bepaalde voorwaarden toch toe een deel van hun productie op de
binnenlandse markt te verkopen. De medewerkende
producent/exporteur heeft de status van exportgeoriënteerd bedrĳf.

iii) T o e p a s s i n g i n d e p r a k t ĳ k
(26)

Bedrĳven die de EGB-status wensen te verkrĳgen of die
zich in een EPZ wensen te vestigen, dienen bĳ de
bevoegde autoriteiten een aanvraag in die gegevens bevat
over onder meer de geplande productie, de geraamde
waarde van de uitvoer, de behoeften aan ingevoerde en
binnenlandse goederen voor de volgende vĳf jaar. Indien
de aanvraag wordt aanvaard, worden de aan deze
aanvaarding verbonden voorwaarden aan de onderneming medegedeeld. In een EPZ gevestigde ondernemingen en EGB's mogen zelf bepalen welke producten
zĳ vervaardigen. De erkenning als in een EPZ gevestigde
onderneming of als EGB geldt voor een periode van vĳf
jaar en kan worden verlengd.

(27)

In EPZ's gevestigde bedrĳven en EGB's kunnen de
volgende voordelen ontvangen:
i) vrĳstelling van invoerrechten op alle soorten
goederen (waaronder kapitaalgoederen, grondstoffen
en consumptiegoederen) die zĳ voor of in verband
met hun productie nodig hebben, voorzover deze
niet voorkomen op de negatieve invoerlĳst;
ii) vrĳstelling van accĳns op in het binnenland aangekochte goederen;

i) R e c h t s g r o n d

iii) vrĳstelling van de vennootschapsbelasting die
volgens afdeling 10A of 10B van de Wet Vennootschapsbelasting verschuldigd is voor een periode van
tien jaar;

De EPZ/EGB-regeling die in 1965 werd ingevoerd is een
beleidsinstrument ter bevordering van de export. In het

iv) terugbetaling van de centrale omzetbelasting op
goederen die plaatselĳk werden aangekocht;
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v) de onderneming mag voor 100 % in buitenlandse
handen zĳn;

(35)

Het voordeel voor dit bedrĳf werd berekend door het
bedrag aan onbetaalde douanerechten te nemen dat
normalerwĳze op de ingevoerde kapitaalgoederen
verschuldigd was geweest en dit bedrag om te slaan over
een periode van zeven jaar, daar dit de termĳn is die
door het bedrĳf en de betrokken sector als de normale
afschrĳvingstermĳn voor de ingevoerde kapitaalgoederen
wordt beschouwd. Aan het aldus berekende, aan het
onderzoektĳdvak toe te rekenen bedrag werd voor het
onderzoektĳdvak rente toegevoegd om het gehele voordeel van deze regeling voor de ontvanger vast te stellen.
Daar het verkregen voordeel neerkomt op een eenmalige
gift werd de commerciële rente van 10 % aangerekend
die in India in het onderzoektĳdvak van toepassing was.
Dit bedrag werd vervolgens aan de gehele uitvoer in het
onderzoektĳdvak toegerekend.

(36)

Het aldus berekende voordeel bedroeg 2,42 %.

vi) faciliteiten om een deel van de productie op de
binnenlandse markt af te zetten.
(28)

De importeur dient op de voorgeschreven wĳze een
boekhouding te voeren van de ingevoerde goederen, het
ge- en verbruik van die goederen en van de uitgevoerde
goederen. Deze boekhouding wordt, op diens verzoek,
regelmatig gecontroleerd door het Commissariaat voor
de Ontwikkeling.

(29)

De importeur moet een minimaal nettobedrag aan
deviezen verdienen (een percentage van de export) en de
exportprestaties moeten in overeenstemming zĳn met de
voorwaarden van de vergunning. Alle activiteiten van
een EGB of een in een EPZ gevestigd bedrĳf moeten
plaatsvinden onder douanetoezicht.

Vrĳstelling van douanerechten bĳ de invoer van grondstoffen en consumptiegoederen:

iv) C o n c l u s i e s o v e r d e E P Z / E G B - r e g e l i n g
(30)

In onderhavig geval werd de EGB-regeling gebruikt voor
de invoer van kapitaalgoederen, grondstoffen en
consumptiegoederen en de aanschaf van goederen op de
binnenlandse markt. De Commissie heeft onderzocht in
hoeverre deze concessies tot compenserende maatregelen aanleiding gaven.

(31)

Het bleek dat de EPZ/EGB-regeling het toekennen van
subsidies inhoudt, daar de concessies op grond van de
regeling een financiële bĳdrage van de Indiase overheid
vormen — die inkomsten derft waarop zĳ normalerwĳze recht had — waardoor de ontvangers een voordeel
verkrĳgen.

(32)

De schorsing van de rechten op kapitaalgoederen heeft
dezelfde werking als een vrĳstelling daar, zolang aan de
exportvoorwaarden wordt voldaan, het uitsluitend van
de betrokken onderneming afhangt of en wanneer de
betrokken goederen het douanetoezicht zullen verlaten.

(33)

Deze subsidie is rechtens afhankelĳk van exportprestaties in de zin van artikel 3, lid 4, onder a), van de
basisverordening, aangezien zĳ niet kan worden
verkregen zonder dat de onderneming zich ertoe
verbindt te exporteren. Zĳ wordt derhalve als een specifieke subsidie beschouwd die tot compenserende maatregelen aanleiding geeft.

(37)

De Indiase producent/exporteur heeft van de EGB-regeling gebruikgemaakt om vrĳstelling te verkrĳgen van de
douanerechten bĳ de invoer van grondstoffen en
consumptiegoederen.

(38)

Bĳ de controle ter plaatse werd de aard en de hoeveelheid van deze ingevoerde goederen nagegaan. Het bedrĳf
kon voor alle in het onderzoektĳdvak ingevoerde grondstoffen duidelĳk aantonen dat er een verband was met
de hoeveelheid uitgevoerde eindproducten en dat er niet
meer inputs waren ingevoerd dan bĳ de productie van
de exportproducten waren gebruikt.

(39)

Deze ingevoerde goederen komen daarom in aanmerking voor de uitzondering in punt i) van de lĳst met
voorbeelden van uitvoersubsidies in bĳlage I van de
basisverordening, daar alle goederen die vrĳ van rechten
waren ingevoerd in het exportproduct waren verwerkt
en er geen teveel aan invoerrechten was kwĳtgescholden.

Vrĳstelling van accĳnzen op goederen die in het eigen
land zĳn aangekocht:
(40)

De Indiase producent/exporteur heeft de EGB-regeling
gebruikt om vrĳstelling te verkrĳgen van de accĳnzen op
goederen die in het eigen land zĳn aangekocht.

(41)

De accĳzen die door een niet-EGB (dat wil zeggen een
bedrĳf dat niet de bĳzondere status van EGB heeft
verkregen) worden betaald, worden evenwel als een
terugbetaalbare post geboekt (op grond van de
CENVAT/MODVAT-regeling) en gebruikt bĳ de betaling
van accĳnzen bĳ de verkoop in het eigen land. De
vrĳstelling van een EGB van accĳnzen betekent dus geen
extra inkomstenderving voor de Indiase overheid. Het
EGB heeft geen extra voordelen verkregen.

v) B e r e k e n i n g v a n h e t s u b s i d i e p e r c e n t a g e

Schorsing van de invoerrechten bĳ de aanschaf van kapitaalgoederen:
(34)

De Indiase producent/exporteur heeft van de EGB-regeling gebruikgemaakt om de schorsing van de rechten te
verkrĳgen die normalerwĳze bĳ de invoer van kapitaalgoederen verschuldigd was.
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Terugbetaling van de centrale omzetbelasting op plaatselĳk aangeschafte goederen:
(42)

(43)

De Indiase producent/exporteur heeft de EGB-regeling
gebruikt om terugbetaling te verkrĳgen van de centrale
omzetbelasting op plaatselĳk aangeschafte goederen.
Deze terugbetaling komt neer op het toekennen van een
subsidie, daar de overheid hierdoor inkomsten derft en
de ontvanger een voordeel verkrĳgt.
Het voordeel werd berekend door het bedrag te nemen
van de terugbetaalbare omzetbelasting op plaatselĳke
aankopen in het onderzoektĳdvak. De Indiase producent/exporteur bleek zĳn plaatselĳke aankopen bĳna
uitsluitend te doen in de staat waarin hĳ is gevestigd
(Tamil Nadu) en de centrale omzetbelasting is uitsluitend
van toepassing op interstatale transacties. Het bedrag aan
centrale omzetbelasting dat deze onderneming terugbetaald kon krĳgen bedroeg daarom slechts 0,01 %.
c) De regeling vrĳstelling vennootschapsbelasting (VV-regeling)

afgetrokken. Deze subsidie is dus specifiek en geeft tot
compenserende maatregelen aanleiding.

v) B e r e k e n i n g v a n h e t s u b s i d i e p e r c e n t a g e
(49)

Daar de Indiase producent/exporteur een EGB is, kwam
hĳ op grond van afdeling 10B van de Wet Vennootschapsbelasting in aanmerking voor een vrĳstelling van
de vennootschapsbelasting en heeft hĳ in het onderzoektĳdvak om aftrek verzocht. Het voordeel werd berekend
door het bedrag te nemen dat op de winst verschuldigd
zou zĳn geweest indien geen aftrek was toegepast.

(50)

Het aldus berekende voordeel bedroeg 0,15 %.

d) Andere subsidieregelingen
(51)

i) R e c h t s g r o n d
(44)

De Wet Vennootschapsbelasting van 1961 is de rechtsgrond van de VV-regeling. Deze wet omschrĳft de beginselen van de belastingheffing en van de verschillende
vrĳstellingen/verminderingen die kunnen worden aangevraagd. Bedrĳven kunnen onder meer vrĳstellingen
aanvragen op grond van de afdelingen 10A, 10B en
80HHC van de wet die voorzien in de vrĳstelling van de
vennootschapsbelasting op exportwinsten.

(52)

Vrĳstelling op grond van afdeling 10A kan worden
aangevraagd door ondernemingen die in vrĳhandelszones zĳn gevestigd, vrĳstelling op grond van afdeling
10B door exportgerichte bedrĳven en vrĳstelling op
grond van afdeling 80HHC door alle exportondernemingen.
iii) T o e p a s s i n g i n d e p r a k t ĳ k

(46)

De aanvraag voor een aftrek op de vennootschapsbelasting voor winsten op exportproducten wordt bĳ de jaarlĳkse belastingaangifte ingediend.
iv) C o n c l u s i e s o v e r d e V V - r e g e l i n g

(47)

Op grond van de VV-regeling verleent de Indiase overheid een financiële bĳdrage aan een bedrĳf, waardoor zĳ
inkomsten derft omdat zĳ de directe belastingen niet
ontvangt die normalerwĳze verschuldigd zĳn. Deze
financiële bĳdrage is een voordeel voor de ontvanger die
hierdoor minder vennootschapsbelasting betaalt.

(48)

De VV-regeling is rechtens afhankelĳk van exportprestaties in de zin van artikel 3, lid 4, onder a), van de
basisverordening, daar slechts door uitvoer verkregen
inkomsten van de belastbare inkomsten kunnen worden

Bĳ het onderzoek is gebleken dat de producent/exporteur geen gebruik heeft gemaakt van een van de andere
onderzochte regelingen. Daarom behoeft niet te worden
onderzocht of deze tot compenserende maatregelen
aanleiding geven.

e) Percentage van de tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidies

ii) V o o r w a a r d e n
(45)
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De tot compenserende maatregelen aanleiding gevende
subsidies werden overeenkomstig de basisverordening,
uitgedrukt in procenten van de waarde en bedroegen
voor de onderzochte producent/exporteur 2,5 %. Dit
percentage ligt onder de minimale waarde en de subsidiemarge voor India moet daarom als te verwaarlozen
worden beschouwd.

2. Indonesië

a) Inleiding
(53)

Naar aanleiding van het in overweging 4 genoemde
overleg besloten de diensten van de Commissie het
onderzoek tot twee regelingen te beperken, namelĳk de
BKPM en de Cakung EPZ. Zĳ hebben de Indonesische
overheid een vragenlĳst gezonden, waarop echter geen
enkel antwoord is ontvangen. Daarom werd bĳ de Indonesische overheid geen controle verricht. De enige
producent/exporteur in Indonesië die bĳ de Commissie
bekend was, heeft de vragenlĳst niet beantwoord,
ondanks een verlenging van de daartoe vastgestelde
termĳn. Gezien dit gebrek aan medewerking werd deze
onderneming medegedeeld dat de voorlopige bevindingen op de beschikbare gegevens zouden worden
gebaseerd overeenkomstig artikel 28, lid 1, van de basisverordening wat ertoe zou kunnen leiden, als in artikel
28, lid 6, bepaald, dat de resultaten voor haar minder
gunstig zouden kunnen zĳn dan wanneer zĳ wel medewerking had verleend. Overeenkomstig artikel 26, lid 1,
van de basisverordening werd bĳ deze producent/exporteur geen controle ter plaatse verricht.
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Overeenkomstig artikel 28 van de basisverordening
moesten subsidiëring en exportprĳzen worden vastgesteld aan de hand van de beschikbare gegevens. De
Commissie heeft het dienstig geoordeeld haar bevindingen te baseren op de gegevens in de klacht en op de
gegevens die zĳ had verkregen in het kader van een
vorige antisubsidieprocedure betreffende Indonesië (1).
Overeenkomstig artikel 28, lid 5, werden deze gegevens,
indien mogelĳk, ook gecontroleerd aan de hand van
gegevens uit onafhankelĳke bronnen.

producent/exporteur en de Indonesische overheid geen
medewerking verleenden, kon niet worden vastgesteld in
welke mate hĳ van deze regeling gebruik heeft gemaakt.

c) Indonesische zones onder douanetoezicht — exportproductiezone Cakung
(62)

Uit het adres van de niet-medewerkende producent/
exporteur blĳkt dat hĳ gevestigd is in de exportproductiezone Cakung — een gebied dat bekend staat onder de
naam „douanetoezichtzone Nusantara”. De onderneming
heeft dit bevestigd. Bedrĳven die in een dergelĳke zone
zĳn gevestigd komen voor voordelen in aanmerking
waarvoor andere bedrĳven gewoonlĳk niet in aanmerking komen. Deze bedrĳven zĳn met name vrĳgesteld
van invoerrechten op goederen die bĳ de productie van
uitgevoerde eindproducten zĳn gebruikt.

(63)

Daar de producent/exporteur geen medewerking heeft
verleend, heeft hĳ geen gegevens verstrekt waaruit bleek
dat hĳ geen gebruik heeft gemaakt van de voordelen die
gewoonlĳk in een dergelĳke zone worden toegekend.
Om het gebrek aan medewerking niet te belonen en
omdat de exporteur inderdaad in een EPZ bleek te zĳn
gevestigd, is de Raad gerechtigd ervan uit te gaan dat van
de daarvoor geldende voordelen gebruik is gemaakt.

(64)

Overeenkomstig de bevindingen van het vorige onderzoek is de regeling voor de terugbetaling of kwĳtschelding van rechten die voor een dergelĳke zone geldt een
financiële bĳdrage van de overheid, daar deze hierdoor
inkomsten derft en de ontvanger een voordeel verkrĳgt.

(65)

Een dergelĳke regeling voor de terugbetaling of kwĳtschelding van rechten is een subsidie die rechtens afhankelĳk is van exportprestaties in de zin van artikel 3, lid
4, onder a), van de basisverordening, daar deze terugbetaling of kwĳtschelding niet kan worden verkregen
indien de onderneming zich niet tot export verplicht.
Deze subsidie is dus specifiek en geeft aanleiding tot
compenserende maatregelen.

(66)

Doordat de producent/exporteur geen medewerking
verleende, kon niet worden vastgesteld of de door hem
ingevoerde producten onder de uitzondering vallen die
zĳn vermeld in de bĳlagen bĳ de basisverordening: er
kon niet worden vastgesteld of de ingevoerde goederen
in de exportproducten zĳn verwerkt en dat geen te hoog
bedrag werd terugbetaald of kwĳtgescholden.

b) BKPM-regelingen
(55)

Volgens de klacht heeft de betrokken producent/exporteur gebruikgemaakt van voordelen die worden verstrekt
door de dienst Coördinatie Investeringen (BKPM), een
overheidsinstantie die belast is met de planning en
bevordering van investeringen.

(56)

Bĳ het bovengenoemde vorige onderzoek is gebleken dat
de BKPM goedkeuring verleent voor zowel buitenlandse
(PMA) als binnenlandse (PMDN) investeringen. Ondernemingen die door de BKPM als PMA- of PMDN-ondernemingen zĳn erkend, zĳn vrĳgesteld van rechten en
heffingen op de invoer van kapitaalgoederen (machines,
uitrusting, onderdelen en hulpuitrusting) en grondstoffen.

(57)

De BKPM-regelingen zĳn subsidieregelingen, daar de
ontvanger door de financiële bĳdrage van de Indonesische overheid, in de vorm van gederfde rechten, rechtstreeks een voordeel verkrĳgt.

(58)

De regelingen zĳn geen regelingen voor de teruggave of
kwĳtschelding van rechten overeenkomstig de bĳlagen I,
II en II bĳ de basisverordening, daar bĳ het productieproces geen kapitaalgoederen worden verbruikt en er
geen verplichting is het grondstofbevattende eindproduct
uit te voeren.

(59)

De BKPM-regelingen zĳn rechtens niet afhankelĳk van
exportprestaties of het gebruik van binnenlandse in
plaats van buitenlandse goederen.

(60)

De voorwaarden om voor de voordelen in aanmerking
te komen worden door de BKPM vastgesteld en lĳken
vaak te worden bĳgewerkt. De BKPM-subsidies zĳn
uitdrukkelĳk tot bepaalde ondernemingen beperkt,
waarbĳ bepaalde sectoren zĳn uitgesloten. De subsidieverlenende autoriteiten hebben een zekere discretionaire
bevoegdheid bĳ het beoordelen van de subsidieaanvragen: het verlenen van de subsidies gebeurt niet automatisch.

(61)

De BKPM-regelingen zĳn daarom niet in overeenstemming met artikel 3, lid 2, onder b), van de basisverordening, waarin is bepaald dat de subsidieverlenende
instantie objectieve criteria moet hanteren die neutraal
zĳn, die bepaalde ondernemingen niet ten opzichte van
andere begunstigen en die economisch van aard en horizontaal van toepassing zĳn. Deze regelingen worden dus
specifiek geacht in de zin van artikel 3, lid 2, onder a),
van de basisverordening, daar zĳ slechts voor bepaalde
ondernemingen beschikbaar zĳn. Doordat de betrokken

(1) Verordening (EG) nr. 978/2000 (PB L 113 van 12.5.2000, blz.
1).
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d) Conclusies inzake subsidiëring
(67)

Uit de beschikbare gegevens, overeenkomstig artikel 28
van de basisverordening, blĳkt dat de niet-medewerkende producent/exporteur gebruik kon maken van tot
compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidies. Het lĳkt redelĳk ervan uit te gaan dat hĳ inderdaad
gebruik heeft gemaakt van deze subsidies. Voor de vaststelling van maatregelen wordt ervan uitgegaan, zoals in
het vorige onderzoek, dat een deel (50 %) binnenlandse
subsidies en het andere deel (50 %) exportsubsidies zĳn,
daar slechts een van de twee regelingen, de EPZ-regeling,
als een exportsubsidie werd beschouwd.
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Geoordeeld wordt dat het gebrek aan medewerking het
resultaat is van het gebruik van en voordeel bĳ tot
compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidies boven het percentage dat voor Indonesië als minimaal wordt beschouwd. Om te voorkomen dat een
gebrek aan medewerking wordt beloond en gezien de in
de klacht vervatte gegevens en de resultaten van het
vorige onderzoek, wordt de volgende voorlopige subsidiemarge vastgesteld, in procenten van de invoerprĳs, cif
grens Gemeenschap, vóór inklaring, voor alle producenten/exporteurs in Indonesië:

Gemeenschap beschouwd. Ten aanzien van de andere
producent (Koloman) werd vastgesteld dat deze het
betrokken product in het onderzoektĳdvak niet alleen in
de Gemeenschap had vervaardigd, maar ook in
Hongarĳe. Koloman verkocht in de Gemeenschap zowel
ringbandmechanismen die in de Gemeenschap als in
Hongarĳe waren vervaardigd en gebruikte bĳ de
productie van ringbandmechanismen in de Gemeenschap ook in Hongarĳe vervaardigde delen. Een deel van
de productie van deze producent was begin 2000
verplaatst door de overbrenging van bepaalde machines
van Oostenrĳk naar Hongarĳe. Ondanks dit feit zĳn de
kernactiviteiten van deze onderneming in de Gemeenschap gebleven, waar haar hoofdkantoor, opslagplaatsen,
verkoopkantoor en belangrĳke productieafdelingen zĳn
gevestigd en waar zich nog veel knowhow op het gebied
van techniek en marketing bevindt. De invoer uit
Hongarĳe dient ter aanvulling van het assortiment van
deze producent en doet geen afbreuk aan de status van
Koloman als producent van de Gemeenschap. De in
Hongarĳe vervaardigde delen die in het eindproduct
waren opgenomen bleken slechts een klein deel van de
productiekosten van het eindproduct en, dientengevolge,
van de toegevoegde waarde uit te maken. Deze invoer
doet dientengevolge geen afbreuk aan de status van deze
fabrikant als producent van de Gemeenschap.

alle exporteurs: 10,0 %.
D. SCHADE

1. Voorafgaande opmerking
(69)

Omdat slechts een Indiase exporteur/producent aan het
onderzoek medewerkte en de bedrĳfstak van de
Gemeenschap slechts uit een onderneming bestaat,
werden de gegevens die specifiek op die ondernemingen
betrekking hadden om redenen van vertrouwelĳkheid
geïndexeerd of met een zekere marge weergegeven overeenkomstig artikel 29 van de basisverordening.
2. Productie van de Gemeenschap

(70)

Het betrokken product werd niet alleen door de twee
klagende EG-producenten geproduceerd, maar ook in
Italië en Spanje. Hoewel de Italiaanse onderneming de
Commissie geen volledige gegevens deed toekomen,
bleek uit de ontvangen gegevens dat zĳ in het onderzoektĳdvak goed was voor ongeveer 10 % van de totale
productie van het betrokken product in de Gemeenschap. De Spaanse onderneming, die de Commissie
evenmin volledige gegevens deed toekomen, bleek in
2001 te verwaarlozen hoeveelheden van het betrokken
product te hebben vervaardigd en het grootste deel van
de door haar verkochte hoeveelheden uit een van de
betrokken landen te hebben ingevoerd. Laatstgenoemde
onderneming diende derhalve veel meer als een
importeur dan als een producent te worden beschouwd.

(71)

Een in het Verenigd Koninkrĳk gevestigd bedrĳf had zich
vroeger beziggehouden met de productie van een
bepaalde soort ringbandmechanismen. Deze onderneming bevestigde schriftelĳk dat zĳ de productie van dit
product enkele jaren geleden had gestaakt. Er zĳn in de
Gemeenschap geen andere producenten bekend.

(72)

Gezien het bovenstaande vormen de productie van de
klagende EG-producenten en van de andere, in Italië
gevestigde EG-producent de totale productie in de
Gemeenschap in de zin van artikel 9, lid 1, van de
basisverordening.
3. Definitie van het begrip bedrĳfstak van de
Gemeenschap
a) Bedrĳfstak van de Gemeenschap

(73)

Een van de twee klagende producenten (Krause) heeft de
vragenlĳst niet beantwoord en werd daarom als een
niet-medewerkende producent beschouwd. Deze producent werd derhalve, hoewel hĳ de klacht had onderschreven, niet als een deel van de bedrĳfstak van de
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(74)

Het onderzoek bevestigde dat de enige medewerkende
EG-producent goed was voor meer dan 25 % van de
productie van ringbandmechanismen in de Gemeenschap en daarom voldeed aan de voorwaarden van
artikel 10, lid 8, van de basisverordening. Deze onderneming werd derhalve geacht de bedrĳfstak van de
Gemeenschap te vormen in de zin van artikel 9, lid 1,
van de basisverordening en zal hierna „de bedrĳfstak van
de Gemeenschap” worden genoemd.

b) Gebeurtenissen na het onderzoektĳdvak
(75)

In november 2001, dit wil zeggen na het einde van het
onderzoektĳdvak, werd bĳ de medewerkende EG-producent, Koloman, een curator aangesteld en werd het
bedrĳf in het kader van een vereffeningsprocedure overgenomen door een Oostenrĳkse onderneming waarvan
de in het Verenigd Koninkrĳk gevestigde moedermaatschappĳ ook het Hongaarse filiaal van Koloman
verwierf.

(76)

De overnemers deelden de Commissie mede dat zĳ de
klacht verder steunden.

c) Verbruik in de Gemeenschap
(77)

Het zichtbare verbruik in de Gemeenschap werd vastgesteld op basis van de omvang van de verkoop van de
bedrĳfstak van de Gemeenschap in de Gemeenschap, de
verkoop van de andere EG-producenten in de Gemeenschap, zoals in de klacht vermeld, gecorrigeerd voor het
onderzoektĳdvak, informatie van de medewerkende
producent/exporteur en de Eurostat-gegevens over de
invoer. Daarbĳ werd rekening gehouden met het feit dat
GN-code 8305 10 00 ook producten omvat waarop
deze procedure niet van toepassing is. Voor Indonesië
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werd bĳ gebrek aan medewerking van de Indonesische
exporteurs gebruikgemaakt van de beste gegevens die
beschikbaar waren, in dit geval de gegevens van
Eurostat. Op basis van de gegevens in de klacht — dit
was de beste informatie die beschikbaar was — werd
ervan uitgegaan dat de gehele invoer uit Indonesië onder
de genoemde GN-code uit het betrokken product
bestond. Volgens de niet-medewerkende Indonesische
producent voerde hĳ ongeveer 15 % minder naar de
Gemeenschap uit dan de gebruikte invoercĳfers
aangaven. Deze bewering kon echter niet worden gecontroleerd en het verschil zou verklaard kunnen worden
door de omrekening van de Eurostat-cĳfers, die in ton
zĳn uitgedrukt, in stuks. Op deze basis bleek het
verbruik in de Gemeenschap van 1998 tot en met het
onderzoektĳdvak met 5 % te zĳn gestegen. Het verbruik
was van 1998 op 1999 betrekkelĳk stabiel en was
vervolgens geleidelĳk gestegen tot het aan het einde van
het onderzoektĳdvak 348 miljoen stuks bedroeg.

(83)

De procedure ten aanzien van India werd beëindigd.
Daarom wordt slechts de invoer uit Indonesië geanalyseerd, het enige overgebleven betrokken land.

a) Productie
(84)

De omvang van de invoer van ringbandmechanismen uit
Indonesië is in de periode 1998-2000 afgenomen, en
vervolgens, van 2000 tot en met het onderzoektĳdvak,
enigszins gestegen. De invoer van dit product uit dit
land is evenwel eerst in 1997 begonnen, was reeds
aanzienlĳk in 1998 en bedroeg in het onderzoektĳdvak
32 miljoen stuks.

De productie van de bedrĳfstak van de Gemeenschap
vertoonde een neergaande tendens en liep van 1998 tot
en met het onderzoektĳdvak met 25 % terug. In de
periode 1998-1999 daalde de productie aanzienlĳk
(–15 %). Dit was ook het geval in de periode 19992000, doch daarna bleef de omvang van de productie
tot het einde van het onderzoektĳdvak stabiel.
b) Productiecapaciteit en capaciteitsbenutting

(85)

De productiecapaciteit vertoonde dezelfde tendens als de
productie en liep van 1998 tot en met het onderzoektĳdvak met 26 % terug.

(86)

De capaciteitsbenutting was in de beoordelingsperiode
derhalve stabiel.

a) Omvang van de invoer
(79)

De prĳsonderbieding werd opnieuw onderzocht en zo
nodig gewĳzigd aan de hand van gegevens die bĳ de
aanvullende controlebezoeken werden verstrekt. De
prĳzen van ringbandmechanismen uit Indonesië bleken
de prĳzen van de bedrĳfstak van de Gemeenschap met
30 à 40 % te onderbieden. Noodzakelĳke prĳsverhogingen konden niet plaatsvinden waardoor de bedrĳfstak
van de Gemeenschap geen winst kon maken.
5. Toestand van de bedrĳfstak van de Gemeenschap

4. Invoer uit Indonesië
(78)
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c) Voorraden
(87)

De eindejaarsvoorraden van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap liepen in de periode van 1998 tot en met
het onderzoektĳdvak met 12 % terug.

b) Marktaandeel
(80)

Het marktaandeel van ringbandmechanismen uit Indonesië bedroeg 8 à 13 %, na een afname sinds 1998 met
2 procentpunten.

d) Verkoop in de Gemeenschap
(88)

c) Prĳzen
i) P r ĳ s v e r l o o p
(81)

De gewogen gemiddelde prĳzen bĳ invoer uit Indonesië
namen van 1998 tot en met het onderzoektĳdvak met
5 % af, dat wil zeggen van 105 ecu per duizend stuks tot
99 EUR per duizend stuks. De prĳsdaling was bĳzonder
sterk in 1999 ten opzichte van 1998 toen de prĳzen
met 3 % daalden en in het onderzoektĳdvak ten
opzichte van 2000, toen de prĳzen met 2 % daalden.
ii) O n d e r b i e d i n g

(82)

Door het gebrek aan medewerking van de Indonesische
exporteurs vond de vergelĳking plaats aan de hand van
de gegevens van Eurostat, die werden gecorrigeerd voor
douanerechten en kosten na invoer. Deze prĳzen werden
in hetzelfde handelsstadium vergeleken met de prĳzen
van de EG-producenten af fabriek.

Ondanks de toename van het verbruik in de Gemeenschap liep de verkoop van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap van 1998 tot en met het onderzoektĳdvak
sterk in omvang terug, namelĳk met 25 %. De daling
vond plaats in de periode 1998-1999 (–10 %) en in nog
sterkere mate in de periode 1999-2000 (–15 %).
e) Marktaandeel

(89)

Het marktaandeel van de bedrĳfstak van de Gemeenschap nam in de periode van 1998 tot en met het
onderzoektĳdvak met meer dan 4 procentpunten af en
volgde zodoende dezelfde trend als de omvang van de
verkoop.
f) Prĳzen

(90)

De gemiddelde nettoverkoopprĳs van de bedrĳfstak van
de Gemeenschap daalde in de periode van 1998 tot en
met het onderzoektĳdvak met 4 %. Deze daling was
bĳzonder uitgeproken van 1998 op 1999 (–6 %), toen
de invoerprĳzen van ringbandmechanismen uit Indonesië aanmerkelĳk daalden, zoals in overweging 81
vermeld.
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g) Rentabiliteit
(91)

overweging 73 (door de overbrenging van machines van
Oostenrĳk naar Hongarĳe) begin 2000 gevolgen heeft
gehad voor de situatie van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap. Hoewel de neergaande tendens van
bepaalde schade-indicatoren door deze verplaatsing werd
versterkt (bĳvoorbeeld de productie, de productiecapaciteit en de omvang van de verkoop), gaven andere indicatoren, zoals capaciteitsbenutting en gemiddelde verkoopprĳzen, een verbetering te zien, waardoor de verliezen
afnamen. Naar raming hield ongeveer 60 % van de
productiedaling en ongeveer 80 % van de daling van de
verkoop verband met deze overbrenging van de
productie-installaties, maar zonder deze overbrenging
zou de prĳsdaling driemaal zo groot zĳn geweest en de
rentabiliteit nog 7 procentpunten lager. Gezien het
bovenstaande werd geconcludeerd dat de verslechtering
van de situatie van de bedrĳfstak van de Gemeenschap
niet het gevolg was van een wĳziging in het productiepatroon in de Gemeenschap.

De gewogen gemiddelde rentabiliteit van de bedrĳfstak
van de Gemeenschap daalde in de periode van 1998 tot
en met het onderzoektĳdvak met 10 procentpunten en
vanaf het jaar 2000 leed deze bedrĳfstak verlies. Ten
gevolge van deze ongunstige ontwikkeling werd bĳ de
onderneming die de bedrĳfstak van de Gemeenschap
vormt een curator aangesteld, zoals in overweging 75
vermeld.
h) Cashflow en het vermogen om kapitaal aan te trekken

(92)

De cashflow van de bedrĳfstak van de Gemeenschap in
verband met de verkoop van ringbandmechanismen
vertoonde grotendeels dezelfde trend als de rentabiliteit,
namelĳk een aanzienlĳke daling in de periode van 1998
tot en met het onderzoektĳdvak.

(93)

Uit het onderzoek bleek dat de bedrĳfstak van de
Gemeenschap als gevolg van zĳn financiële situatie, en
in het bĳzonder zĳn verminderde rentabiliteit, in deze
periode meer problemen ondervond bĳ het aantrekken
van kapitaal.
i) Werkgelegenheid, lonen en productiviteit

(94)

Het aantal arbeidsplaatsen in de bedrĳfstak van de
Gemeenschap in verband met de productie van ringbandmechanismen liep in de periode van 1998 tot en
met het onderzoektĳdvak met 30 % terug. De totale
loonsom volgde dezelfde tendens en daalde in deze
periode met 27 %, wat neerkwam op een stĳging van het
gemiddelde loon met 5 % in de periode van 1998 tot en
met het onderzoektĳdvak. De productiviteit van de
bedrĳfstak van de Gemeenschap, per werknemer, nam in
de periode van 1998 tot en met het onderzoektĳdvak
met 8 % toe.
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(99)

Aangevoerd werd dat de hoofdactiviteiten van de
bedrĳfstak van de Gemeenschap niet meer in de
Gemeenschap zĳn, omdat de verplaatsing naar Hongarĳe
tot een daling van de productie in de Gemeenschap met
60 % leidde en tot een daling van de verkoop in de
Gemeenschap met 80 %.

(100) Zoals in overweging 98 vermeld, leidde de verplaatsing

niet tot een dergelĳke vermindering van de productie
van de bedrĳfstak van de Gemeenschap: zĳ leidde slechts
tot een daling van de productie in de Gemeenschap met
15 % en tot een daling van de verkoop met 20 % van in
de Gemeenschap geproduceerde producten. De conclusie
in overweging 73 over de kernactiviteit van de bedrĳfstak van de Gemeenschap wordt derhalve bevestigd.

j) Investeringen en rendement van investeringen
(95)

(96)

De investeringen liepen in de periode van 1998 tot en
met het onderzoektĳdvak met 39 % terug. De daling was
bĳzonder sterk van 1999 op 2000. Het onderzoek wees
uit dat de meeste kapitaaluitgaven verband hielden met
de vervanging of het onderhoud van bestaande installaties.

(101) De situatie van de bedrĳfstak van de Gemeenschap (reke-

Het rendement van de investeringen, dat wil zeggen de
verhouding tussen de nettowinst en de nettoboekwaarde
van de investeringen, vertoonde vrĳwel dezelfde tendens
als de rentabiliteit en werd in 2000 negatief.

(102) Hoewel de antidumpingmaatregelen ten aanzien van

k) Groei
(97)

Hoewel het verbruik in de Gemeenschap in de periode
van 1998 tot en met het onderzoektĳdvak met 5 %
toenam, liep de verkoop van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap met 25 % in omvang terug, terwĳl de
invoer aanzienlĳk bleef. De bedrĳfstak van de Gemeenschap kon derhalve niet profiteren van de, weliswaar
beperkte, toename van de vraag in de Gemeenschap.
6. Verplaatsing van een deel van de productie

(98)

Teneinde na te gaan of de verslechtering van de situatie
van de bedrĳfstak van de Gemeenschap niet het gevolg
was van een wĳziging in de productiestructuur in de
Gemeenschap, werd eveneens onderzocht of de verplaatsing van een deel van de productie, als vermeld in

7. Conclusie inzake schade

ning houdend met de verplaatsing van een deel van de
productie als vermeld in overweging 98) bleek in de
beoordelingsperiode te zĳn verslechterd.

ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China en
Maleisië na 1998 tot een aanzienlĳke daling van de
invoer uit deze landen leidden, heeft de bedrĳfstak van
de Gemeenschap niet ten volle van deze ontwikkeling
kunnen profiteren. Vanaf 1998 wezen de meeste schadeindicatoren, zoals productie, omvang van de verkoop,
marktaandeel, winstgevendheid, rendement op investeringen, cashflow en werkgelegenheid op een negatieve
ontwikkeling. Met name de daling van de verkoopprĳzen had ongunstige gevolgen voor de rentabiliteit.

(103) Terwĳl de omvang van de verkoop van de bedrĳfstak

van de Gemeenschap van 1998 tot en met het onderzoektĳdvak terugliep, werden uit Indonesië grote
hoeveelheden ingevoerd. De prĳzen van ringbandmechanismen uit Indonesië onderboden die van de bedrĳfstak
van de Gemeenschap met 30 à 40 %. Hierdoor werden
bovendien prĳsverhogingen verhinderd.
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(104) De situatie van de bedrĳfstak van de Gemeenschap bleek

derhalve dermate te zĳn verslechterd dat geconcludeerd
werd dat deze bedrĳfstak aanmerkelĳke schade heeft
geleden.

(105) Er wordt aan herinnerd dat de financiële situatie van de

onderneming die de bedrĳfstak van de Gemeenschap
vormde zo precair was dat na het onderzoektĳdvak een
curator moest worden aangesteld.

E. OORZAKELĲK VERBAND

1. Inleiding
(106) Overeenkomstig artikel 8, leden 6 en 7, van de basisver-

ordening werd onderzocht of de schade die de bedrĳfstak van de Gemeenschap had geleden, was veroorzaakt
door de invoer van ringbandmechanismen uit Indonesië,
gezien de omvang van die invoer en de gevolgen
daarvan voor de prĳzen in de Gemeenschap en of die
schade als aanmerkelĳk kon worden beschouwd. De
Commissie heeft eveneens onderzocht of deze schade
ook door andere factoren dan de invoer van gesubsidieerde producten kon zĳn veroorzaakt, om te voorkomen
dat schade die door deze andere factoren was veroorzaakt aan de invoer van gesubsidieerde producten uit
Indonesië werd toegeschreven.
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productie in de Gemeenschap vĳf- à zesmaal hoger was
dan de invoer uit Indonesië.
(110) Er wordt echter op gewezen dat de invoer uit Indonesië

van 1998 op 2000 weliswaar daalde, maar dat deze in
het onderzoektĳdvak weer enigszins steeg ten opzichte
van 2000, zonder evenwel het niveau van 1998 te
bereiken. Bovendien, zoals in overweging 80 vermeld,
hadden de ringbandmechanismen uit Indonesië in de
periode 1998 — onderzoektĳdvak een marktaandeel van
8 à 13 %, wat aanzienlĳk is en duidelĳk meer dan minimaal. Tenslotte wordt erop gewezen dat de bedrĳfstak
van de Gemeenschap duidelĳk is omschreven in overweging 74 en dat deze aanzienlĳk minder produceert dan
de Indonesische onderneming beweert.

(111) Daarom wordt geconcludeerd dat de invoer van gesubsi-

dieerde producten uit Indonesië de gevolgen van de
antidumpingmaatregelen van 1997 ten aanzien van de
Volksrepubliek China en Maleisië (en die in 2000 ten
aanzien van de Volksrepubliek China werden gewĳzigd)
hebben afgezwakt en dat deze invoer een belangrĳke
oorzaak is geweest van de in de voorgaande alinea's
beschreven ongunstige ontwikkelingen.
3. Gevolgen van andere factoren
a) Invoer uit andere derde landen

(112) Onderzocht werd of andere factoren dan de invoer van

2. Gevolgen van de invoer van gesubsidieerde
producten
(107) De omvang van de invoer van gesubsidieerde producten

nam van 1998 tot en met het onderzoektĳdvak met
14 % af, terwĳl het daarmee overeenstemmende marktaandeel in de Gemeenschap met 2 procentpunten
kromp. Deze invoer bleef echter aanzienlĳk en het
marktaandeel dat daarmee overeenstemde bedroeg in de
periode 1998 — onderzoektĳdvak 8 à 13 %. De prĳzen
van de bedrĳfstak van de Gemeenschap werden
aanzienlĳk onderboden. Het marktaandeel van de
bedrĳfstak van de Gemeenschap daalde met meer dan 4
procentpunten. Terzelfdertĳd daalden de gemiddelde
prĳzen van de bedrĳfstak met 4 %. De werkelĳke prĳsdaling was in feite nog sterker; zoals in overweging 98
vermeld.

(108) In dezelfde periode, namelĳk van 1998 tot en met het

onderzoektĳdvak, verslechterde de situatie van de
bedrĳfstak van de Gemeenschap, zoals bleek uit de
daling van de omvang van de verkoop, van het marktaandeel, de prĳzen en van de winstgevendheid waardoor
tenslotte verliezen werden geleden. De bedrĳfstak van de
Gemeenschap kon dus niet echt profiteren van bovengenoemde maatregelen ten aanzien van de Volksrepubliek
China en Maleisië.

(109) Een Indonesische producent/exporteur voerde aan dat de

invoer uit Indonesië geen schade kon hebben veroorzaakt, daar hĳ van 1999 op 2000 daalde en het marktaandeel minimaal was. Volgens dezelfde onderneming
kon de invoer uit Indonesië geen werkelĳke gevolgen
hebben voor de bedrĳfstak van de Gemeenschap daar de

gesubsidieerde producten uit Indonesië (mede) de schade
konden hebben veroorzaakt die de bedrĳfstak van de
Gemeenschap heeft geleden en met name of de invoer
uit andere landen dan Indonesië tot die situatie kon
hebben bĳgedragen.

(113) De omvang van de invoer uit andere derde landen steeg

van 1998 tot en met het onderzoektĳdvak met 17 %,
terwĳl het daarmee overeenstemmende marktaandeel
met meer dan 5 procentpunten steeg. Deze stĳging is
grotendeels veroorzaakt door de stĳging van de invoer
uit India, Hongarĳe en Thailand, terwĳl de invoer uit de
Volksrepubliek China en Maleisië ten gevolge van de in
1997 genomen antidumpingmaatregelen sterk daalde.

(114) De gewogen gemiddelde stukprĳs bĳ invoer uit derde

landen daalde met 16 % van 1998 tot en met het onderzoektĳdvak. De prĳzen van ringbandmechanismen uit
bĳna alle derde landen daalden in deze periode behalve
de prĳzen van ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China die tengevolge van de antidumpingmaatregelen sterk stegen, hoewel ze eerst in het onderzoektĳdvak zo hoog waren als de Hongaarse prĳzen.

i) I n d i a
(115) Eerst werd onderzocht of de schade die de bedrĳfstak

van de Gemeenschap had geleden mede kon zĳn veroorzaakt door de invoer uit India. Hoewel de invoer uit
India van 1998 tot en met het onderzoektĳdvak sterk
was gestegen, werden de prĳzen van ringbandmechanismen uit India met 2 tot 30 % onderboden door de
prĳzen van ringbandmechanismen uit Indonesië. Toen
in 1998 voor het eerst ringbandmechanismen uit India

8.6.2002

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

werden ingevoerd, waren de prĳzen ervan meer dan
40 % hoger dan die van ringbandmechanismen uit Indonesië, voor een vergelĳkbare hoeveelheid. Sindsdien zĳn
de prĳzen bĳ invoer uit India steeds gedaald, maar zĳn
altĳd hoger gebleven dan de Indonesische prĳzen (in het
onderzoektĳdvak meer dan 5 % hoger). Daarom wordt
geconcludeerd dat hoewel de invoer uit India ongunstige
gevolgen heeft gehad voor de bedrĳfstak van de
Gemeenschap, de nadelige gevolgen van de invoer uit
Indonesië, op zich genomen, niettemin aanzienlĳk zĳn
geweest. Indonesië was een invloedrĳke en belangrĳke
speler op de EG-markt. Uit Indonesië werd minder ingevoerd dan uit India, maar het ging nog steeds om
aanzienlĳke hoeveelheden. De Indonesische prĳzen
onderboden de prĳzen van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap nog sterker dan de Indiase prĳzen. Voorts
wordt opgemerkt dat voorgaande analyse ernstig
bemoeilĳkt werd door het feit dat Indonesië geen medewerking verleende waardoor er geen gegevens beschikbaar waren over de modellen van het betrokken product
uit Indonesië en de marktsegmenten waarvoor zĳ waren
bestemd.

ii) D e V o l k s r e p u b l i e k C h i n a
(116) Ook werd onderzocht of de absorptie van het in 1997

op ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China
ingestelde antidumpingrecht geleid of bĳgedragen kon
hebben tot de schade die de bedrĳfstak van de Gemeenschap heeft geleden. Opgemerkt wordt dat de gevolgen
van de in 1997 ingestelde maatregelen voor de verkoopprĳzen waarschĳnlĳk werden afgezwakt door de
absorptie van het recht, maar dat dit recht vanaf 1998
toch tot een belangrĳke vermindering van de invoer uit
de Volksrepubliek China heeft geleid. Met de invoer uit
Indonesië werd eerst in 1997 begonnen, maar deze
invoer had in 1998 reeds ongeveer hetzelfde niveau
bereikt als de invoer uit de Volksrepubliek China.
Vervolgens daalde de invoer uit de Volksrepubliek China
sterk, terwĳl de invoer uit Indonesië tot het onderzoektĳdvak slechts weinig afnam, toen de invoer uit Indonesië meer dan driemaal zo hoog was dan de invoer uit
de Volksrepubliek China. Omdat in het onderzoektĳdvak
uit de Volksrepubliek China veel minder werd ingevoerd
dan uit Indonesië, werd geconcludeerd dat eerstgenoemde invoer niet zulke ernstige gevolgen kon hebben
gehad voor de situatie van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap als de gevolgen van de invoer van gesubsidieerde producten uit Indonesië.
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(118) De invoer uit Hongarĳe van 1998 tot en met het onder-

zoektĳdvak werd geanalyseerd aan de hand van de gegevens die de EG-producent had verstrekt wiens fabriek in
Hongarĳe de enige in Hongarĳe was die het betrokken
product maakte.

(119) In de beoordelingsperiode is de invoer van ringbandme-

chanismen uit Hongarĳe toegenomen. De prĳzen waartegen de bedrĳfstak van de Gemeenschap ringbandmechanismen uit Hongarĳe in de Gemeenschap verkocht,
daalden in de beoordelingsperiode, maar zĳ waren hoger
dan de prĳzen van ringbandmechanismen uit alle andere
derde landen en werden onderboden door de prĳzen van
ringbandmechanismen uit Indonesië.

(120) De productie van ringbandmechanismen in Hongarĳe

door de bedrĳfstak van de Gemeenschap werd geanalyseerd en vergeleken met de productie in Oostenrĳk. Het
bleek dat er weinig overeenstemming was tussen de in
Oostenrĳk en de in Hongarĳe geproduceerde modellen.

(121) Gezien het geringe aantal modellen dat zowel in

Oostenrĳk als in Hongarĳe werd vervaardigd, werd
geconcludeerd dat de productie in Hongarĳe diende ter
aanvulling van het assortiment van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap waardoor deze zĳn afnemers een grotere
keuze kon bieden; de productie in Hongarĳe had dus
geen nadelige gevolgen voor de situatie van de bedrĳfstak van de Gemeenschap.

(122) Op grond van het bovenstaande werd geconcludeerd dat

de invoer uit Hongarĳe niet in aanmerkelĳke mate had
bĳgedragen tot de verslechtering van de situatie van de
bedrĳfstak van de Gemeenschap.

iv) T h a i l a n d
(123) Daar, zoals in Verordening (EG) nr. 2100/2000 (1) werd

vermeld, sommige producten van Chinese oorsprong bĳ
de nationale douaneautoriteiten werden aangegeven als
zĳnde van Thaise oorsprong, waardoor de verschuldigde
antidumpingrechten werden ontdoken, werd het dienstig
geoordeeld de gevolgen van de invoer van vanuit Thailand verzonden ringbandmechanismen te evalueren.

(124) De invoer uit Thailand bleek in de beoordelingsperiode

aanzienlĳk te zĳn gestegen, daar zĳ eerst in 1998 met
ongeveer 1 miljoen stuks was begonnen en in het onderzoektĳdvak meer dan 23 miljoen stuks bedroeg. Bovendien bleek uit de Eurostat-gegevens dat de verkoopprĳzen van ringbandmechanismen uit Thailand doorgaans lager waren dan die van ringbandmechanismen uit
Indonesië.

(125) Hoewel ringbandmechanismen uit Thailand ongeveer

iii) H o n g a r ĳ e
(117) Om te bepalen of de bedrĳfstak van de Gemeenschap

schade had geleden door de invoer uit Hongarĳe, op
zich genomen, werd de omvang van de invoer uit
Hongarĳe en het prĳsniveau van het Hongaarse product
op de EG-markt onderzocht.

20 % goedkoper waren dan ringbandmechanismen uit
Indonesië, werd uit Indonesië eenderde meer ingevoerd
dan uit Thailand. Gezien deze veel geringere invoer uit
Thailand, werd geconcludeerd dat deze, in vergelĳking
met de invoer van gesubsidieerde producten uit Indonesië, niet veel invloed kon hebben gehad op de bedrĳfstak van de Gemeenschap.

(1) PB L 250 van 5.10.2000, blz. 1.
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(126) Een Indonesische exporteur die geen medewerking heeft

verleend, heeft de analyse van de invoer uit Thailand in
twĳfel getrokken. De hoeveelheden die uit Indonesië
worden ingevoerd zouden relatief kleiner zĳn en de
Indonesische prĳzen zĳn hoger dan de Thaise. Er wordt
echter op gewezen dat hoewel de Thaise prĳzen lager
waren dan de Indonesische, uit Indonesië meer dan 30 %
meer wordt ingevoerd dan uit Thailand. De conclusie in
overweging 125 wordt daarom bevestigd.

b) Andere factoren
(127) Ook werd onderzocht of andere factoren dan de boven-

vermelde mede de oorzaak konden zĳn geweest van de
schade die de bedrĳfstak van de Gemeenschap heeft
geleden.

(128) Volgens de medewerkende importeurs was de markt

voor ringbandmechanismen zeer prĳsgevoelig en producenten moesten grote hoeveelheden verkopen om
concurrerend te zĳn. Volgens dezelfde importeurs zou
de bedrĳfstak van de Gemeenschap slechts op de EGmarkt en niet op de wereldmarkt verkopen, waardoor hĳ
meer kostenefficiënt zou kunnen werken. In dit verband
wordt erop gewezen dat de verhouding tussen de
verkoop binnen en buiten de Gemeenschap door de
bedrĳfstak van de Gemeenschap van 1998 tot en met
het onderzoektĳdvak niet aanmerkelĳk is gewĳzigd.
Niettemin, ofschoon de bedrĳfstak van de Gemeenschap
sterk op de EG-markt was gericht, heeft deze bedrĳfstak
zĳn product in 1998 met winst uitgevoerd, dus in een
periode waarin de invoer uit Indonesië reeds aanzienlĳk
was.

(129) Een verwerkend bedrĳf voerde aan dat de schade veroor-

zaakt was door de sterke concurrentie in de sector
kantoorbenodigdheden. Door deze concurrentie zouden
de verwerkende bedrĳven/distributeurs van het
betrokken product zoveel druk op de prĳzen in de
Gemeenschap hebben uitgeoefend dat deze daalden. De
invoer van gesubsidieerde producten zou de druk op de
prĳzen die de verwerkende bedrĳven in de Gemeenschap
reeds uitoefenden nog hebben versterkt, waardoor de
bedrĳfstak van de Gemeenschap schade kwam te lĳden.
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chanismen, wordt geconcludeerd dat deze invoer, die in
het onderzoektĳdvak een aandeel van 8 à 13 % op de
EG-markt had, op deze markt druk uitoefende op de
prĳzen.
(133) Tenslotte werd geanalyseerd of het prĳsgedrag van

Krause, de niet-medewerkende EG-producent, kon
hebben bĳgedragen tot de schade die de bedrĳfstak van
de Gemeenschap had geleden. Bĳ nader onderzoek van
de gegevens over Krause bleek dat de situatie van deze
EG-producent in de beoordelingsperiode eveneens
achteruit was gegaan, met name wat verkoopprĳzen en
winstgevendheid betreft. Het lĳkt er dus op dat deze
producent niet mede de oorzaak is geweest van de
schade die de bedrĳfstak van de Gemeenschap heeft
geleden; zĳn situatie was eveneens ongunstig beïnvloed
door de invoer uit Indonesië daar hĳ, evenals de bedrĳfstak van de Gemeenschap, genoodzaakt was geweest zĳn
prĳzen te verlagen.

(134) Om de hierboven uiteengezette redenen werd geconclu-

deerd dat de druk op de prĳzen in de Gemeenschap niet
beschouwd moest worden als een normale marktontwikkeling, maar het gevolg was van de onbillĳke handelspraktĳken van Indonesië.

(135) De Indonesische autoriteiten voerden aan dat de leve-

ranties uit Indonesië uitsluitend bestemd waren geweest
voor de Italiaanse producent van ringbandmappen die
hiermee zĳn assortiment aanvulde.

(136) Deze bewering bleek echter in strĳd met de verklaring

van de niet-medewerkende Indonesische exporteur die
aanvoerde dat de enige markt waarop de Indonesische
producent goed vertegenwoordigd is, die van het
Verenigd Koninkrĳk is. Dit blĳkt ook uit Eurostat.

(137) Deze producent voerde aan dat de invoer uit Indonesië

geen schade kon hebben veroorzaakt, daar hĳ voornamelĳk naar het Verenigd Koninkrĳk uitvoert, waar de
bedrĳfstak van de Gemeenschap weinig actief is. Deze
bewering is niet alleen in strĳd met die van de Indonesische autoriteiten, maar bovendien wordt de schade op
EG-basis geanalyseerd en niet op regionale basis.

(130) Bovendien werd onderzocht of de druk op de prĳzen

door de normale gang van zaken op de markt van
ringbandmechanismen was veroorzaakt, omdat de
prĳzen van bĳna alle leveranciers van 1998 tot en met
het onderzoektĳdvak daalden.

(131) Opgemerkt wordt dat de algemene prĳsdaling gezien

moet worden in het licht van voortdurende oneerlĳke
handelspraktĳken, eerst vanuit de Volksrepubliek China
en Maleisië en vervolgens vanuit Indonesië, wat van
invloed was op de EG-markt.

(132) Zoals in overweging 128 vermeld, is de markt voor

ringbandmechanismen zeer prĳsgevoelig. Omdat de
producten uit Indonesië gesubsidieerd bleken te zĳn en
tegen prĳzen werden verkocht die van 1998 tot en met
het onderzoektĳdvak lager waren dan de gemiddelde
prĳs per stuk van alle andere ingevoerde ringbandme-

4. Conclusie inzake oorzakelĳk verband
(138) Gezien het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de

aanmerkelĳke schade die de bedrĳfstak van de Gemeenschap heeft geleden en die vooral tot uiting is gekomen
in de negatieve ontwikkeling van productie, omvang van
de verkoop, prĳzen, marktaandeel, winstgevendheid,
rendement op investeringen, cashflow en werkgelegenheid — waarbĳ rekening werd gehouden met de
verplaatsing van een deel van de productie naar
Hongarĳe — werd veroorzaakt door de betrokken
invoer van gesubsidieerde producten. De invoer uit
India, Thailand en de Volksrepubliek China en de
verplaatsing van een deel van de productie buiten de
Gemeenschap hadden tezamen slechts beperkte gevolgen
voor de situatie van de bedrĳfstak van de Gemeenschap.
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(139) De niet-medewerkende Indonesische exporteur beweerde

eveneens dat er een tegenspraak is tussen de conclusie in
overweging 138 en het feit dat er voldoende bewĳsmateriaal is om een procedure bĳ het vervallen van de antidumpingmaatregelen in te leiden ten aanzien van de
Volksrepubliek China.

(140) Er wordt op gewezen dat een procedure bĳ het vervallen

van antidumpingmaatregelen ten doel heeft na te gaan
of het waarschĳnlĳk is dat dumping en schade zullen
worden voortgezet of opnieuw zullen optreden indien
de maatregelen vervallen. Het feit dat de schade die de
bedrĳfstak van de Gemeenschap in het onderzoektĳdvak
heeft geleden aan Indonesië wordt toegeschreven, doet
niet af aan de analyse van het toekomstige gedrag van
Chinese exporteurs op de EG-markt en de waarschĳnlĳke gevolgen daarvan voor de bedrĳfstak van de
Gemeenschap. Bovendien wordt erop gewezen dat het
Chinese marktaandeel in de laatste twee jaar van de
beoordelingsperiode zeer gering was.

(141) Op grond van deze analyse, waarbĳ een duidelĳk

onderscheid werd gemaakt tussen de gevolgen van alle
bekende factoren en van de invoer van gesubsidieerde
producten voor de situatie van de bedrĳfstak van de
Gemeenschap, wordt geconcludeerd dat deze andere
factoren niet afdoen aan het feit dat de vastgestelde
aanmerkelĳke schade moet worden toegeschreven aan
de invoer van gesubsidieerde producten.

L 150/29

beantwoord. Een ander verwerkend bedrĳf heeft
opmerkingen gemaakt zonder de vragenlĳst te beantwoorden.
(144) Deze antwoorden en opmerkingen vormden de basis

voor de analyse van het algemene belang van de
Gemeenschap.

2. Belang van de bedrĳfstak van de Gemeenschap
a) Opmerking vooraf
(145) Verschillende producenten in de Gemeenschap zĳn de

afgelopen jaren gestopt met de productie van ringbandmechanismen. Bĳ het onderzoek bleek, zoals in overweging 71 vermeld, dat van de overgebleven ondernemingen ook een in het Verenigd Koninkrĳk gevestigde
onderneming haar productie enkele jaren geleden heeft
stopgezet. De productie van de in Italië gevestigde
onderneming bleek slechts gering te zĳn — deze onderneming voerde een groot deel van de door haar
verkochte ringbandmechanismen in. De Spaanse onderneming diende veeleer als een importeur dan als een
producent te worden beschouwd, aangezien haar
productie te verwaarlozen was en zĳ meer dan 90 % van
de door haar verkochte ringbandmechanismen uit Indonesië invoerde. De twee klagende ondernemingen blĳken
de enige ondernemingen in de Gemeenschap te zĳn die
nog een aanzienlĳke hoeveelheid ringbandmechanismen
produceren.

(146) De twee klagende EG-producenten hebben in het

F. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

1. Voorafgaande opmerking
(142) Onderzocht werd of er dwingende redenen waren om in

dit bĳzondere geval in het belang van de Gemeenschap
geen maatregelen te nemen. Te dien einde en overeenkomstig artikel 31, lid 1, van de basisverordening
werden de gevolgen van het al dan niet nemen van
maatregelen voor alle betrokkenen bĳ deze procedure
onderzocht op grond van het voorgelegde bewĳsmateriaal.

(143) Om de waarschĳnlĳke gevolgen van het al dan niet

nemen van maatregelen te beoordelen, is informatie
opgevraagd bĳ alle belanghebbenden. Er werden vragenlĳsten gezonden aan de twee klagende EG-producenten,
twee andere EG-producenten, negen onafhankelĳke
importeurs, 49 bedrĳven die het betrokken product
verwerken en een organisatie van verwerkende
bedrĳven. Een klagende EG-producent (Koloman), twee
onafhankelĳke importeurs en een verwerkend bedrĳf dat
banden had met die importeurs hebben de vragenlĳst

verleden reeds ernstige schade geleden door de invoer
van ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China
en Maleisië, zoals beschreven in Verordening (EG) nr.
119/97 (1) waardoor, onder meer, van 1992 tot oktober
1995, 28 % van de arbeidsplaatsen verloren ging. Zoals
in overweging 94 vermeld, is het aantal arbeidsplaatsen
bĳ de bedrĳfstak van de Gemeenschap van 1998 tot en
met het onderzoektĳdvak nogmaals met 30 % afgenomen.

(147) Gezien de aanmerkelĳke schade die de bedrĳfstak van de

Gemeenschap heeft geleden, wordt geconcludeerd dat de
productie in de Gemeenschap, indien de bedrĳfstak niet
volledig herstelt van de gevolgen van de onbillĳke subsidiepraktĳken, waarschĳnlĳk geheel zal worden stopgezet
en dat de afnemers in hoge mate van invoer afhankelĳk
zullen worden.
b) Financiële situatie van de bedrĳfstak van de Gemeenschap

(148) De financiële situatie van de onderneming die de

bedrĳfstak van de Gemeenschap vormt heeft zich in de
beoordelingsperiode zo negatief ontwikkeld dat, zoals in
overweging 75 vermeld, na het onderzoektĳdvak een
curator werd aangesteld. De verliezen van deze onderneming waren het gevolg van de concurrerentie met gesubsidieerde producten. Uit het feit dat de medewerkende
EG-producent is overgenomen blĳkt dat de productie
van ringbandmechanismen in de Gemeenschap een
herstructurering ondergaat en dat veel moeite wordt
gedaan om deze bedrĳfstak te laten voortbestaan en
winstgevend te maken.

(1) PB L 22 van 24.1.1997, blz. 1.

L 150/30

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

c) Mogelĳke gevolgen van het al dan niet nemen van maatregelen voor de bedrĳfstak van de Gemeenschap
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gecombineerd met compenserende maatregelen, de
bedrĳfstak van de Gemeenschap opnieuw winstgevend
zouden moeten maken.

(149) Door compenserende maatregelen zouden de markt-

voorwaarden in de Gemeenschap weer billĳk worden,
waardoor de bedrĳfstak van de Gemeenschap het
verloren marktaandeel weer kan herwinnen en, door een
verhoging van de capaciteitsbenutting, zĳn kostprĳs kan
verlagen en zĳn winstgevendheid verhogen. De maatregelen zullen naar verwachting positieve gevolgen hebben
voor het prĳsniveau van de bedrĳfstak van de Gemeenschap. Tot slot wordt verwacht dat de bedrĳfstak van de
Gemeenschap, door een stĳging van de productie en van
de omvang van de verkoop enerzĳds en de verdere
daling van de kostprĳs anderzĳds, eventueel gecombineerd met een matige prĳsstĳging, in staat zal zĳn zĳn
financiële situatie te verbeteren.

(150) Worden daarentegen geen compenserende maatregelen

genomen, dan is het waarschĳnlĳk dat de bedrĳfstak van
de Gemeenschap zĳn prĳzen verder zal moeten verlagen
en/of verder marktaandeel zal verliezen. Beide scenario's
leiden waarschĳnlĳk tot een verslechtering van de financiële situatie van de bedrĳfstak van de Gemeenschap.
Voorts wordt het dan waarschĳnlĳk dat de productie
van ringbandmechanismen in de Gemeenschap op vrĳ
korte termĳn zal worden gestaakt.

(151) Omdat de bedrĳfstak van de Gemeenschap bovendien

niet uitsluitend het betrokken product vervaardigt, maar
ook andere producten die ongeveer eenderde van zĳn
omzet uitmaken, is het zeer waarschĳnlĳk dat het sluiten
van de productielĳnen voor ringbandmechanismen het
voortbestaan van de gehele fabriek in gevaar zal brengen
en zal leiden tot de sluiting van alle productielĳnen,
hetgeen ook ongunstige gevolgen zal hebben voor de
werkgelegenheid en investeringen.
d) Mogelĳke verplaatsing van de productie van de bedrĳfstak
van de Gemeenschap

(152) Onderzocht werd of maatregelen als niet in het belang

van de Gemeenschap beschouwd konden worden,
gezien de verplaatsing van een deel van de productie van
de bedrĳfstak van de Gemeenschap buiten de Gemeenschap. De mogelĳkheid van een verdere verplaatsing van
de productie buiten de Gemeenschap werd eveneens
onderzocht.

(153) Zoals in overweging 98 vermeld, kon de bedrĳfstak van

de Gemeenschap zĳn verliezen beperken door de
verplaatsing van een deel zĳn productie-installaties in
2000. Deze verplaatsing was een strategisch besluit om
de gevolgen van de invoer van gesubsidieerde producten
tegen te gaan. Bovendien is het waarschĳnlĳk dat deze
verplaatsing, die tot een verbetering van de financiële
situatie heeft geleid, onrechtstreeks tot gevolg had dat dit
bedrĳf aantrekkelĳker werd voor de nieuwe investeerder
die het onlangs heeft overgenomen.

(154) Voorts heeft de Commissie voldoende bevestiging

ontvangen dat de bedrĳfstak van de Gemeenschap niet
van plan is opnieuw een deel van de productie buiten de
Gemeenschap te verplaatsen. Bovendien is een dergelĳke
verplaatsing onwaarschĳnlĳk omdat de herstructurering,

3. Belang van de importeurs
(155) Sommige importeurs, die echter geen ringbandmecha-

nismen uit Indonesië aankochten, merkten op dat het
overschakelen op andere leveranciers met extra kosten
gepaard zou gaan of overgangsproblemen zou veroorzaken. De importeurs wezen er met name op dat zĳ na
de antidumpingmaatregelen van 1997 reeds gedwongen
waren geweest van leverancier te veranderen en dat zĳ
dit niet weer opnieuw wilden doen.

(156) Compenserende maatregelen hebben echter niet ten doel

importeurs of verwerkende bedrĳven te dwingen van
leverancier te veranderen, maar om concurrentievervalsing in de Gemeenschap tegen te gaan. De importeurs
erkenden dat een aantal andere derde landen gemakkelĳk ringbandmechanismen kon produceren en het leek
niet moeilĳk dit product in een land aan te kopen ten
aanzien waarvan geen compenserende maatregelen
golden. Voorts konden zĳ ook ringbandmechanismen
verhandelen die in de Gemeenschap waren gemaakt. Het
zoeken naar andere leveranciers veroorzaakt waarschĳnlĳk slechts problemen van tĳdelĳke aard die waarschĳnlĳk niet opwegen tegen de voordelen van compenserende maatregelen voor de bedrĳfstak van de Gemeenschap.

4. Belang van de verwerkende bedrĳven en de
consument

a) Verwerkende bedrĳven
(157) Zowel de medewerkende onafhankelĳke importeurs als

het verwerkende bedrĳf (de producent van ringbandmappen) voerden aan dat compenserende maatregelen
ernstige nadelige gevolgen voor de financiële situatie van
verwerkende bedrĳven zouden hebben.

(158) De mogelĳke gevolgen van de compenserende maatre-

gelen ten aanzien van Indonesië voor de productiekosten
van de verwerkende bedrĳven werden onderzocht. Er
werd een raming gemaakt van de gevolgen voor een
verwerkend bedrĳf dat uitsluitend gebruik zou maken
van ringbandmechanismen uit Indonesië. In dit, meest
ongunstige, geval zouden de maatregelen ten aanzien
van Indonesië leiden tot een stĳging van de productiekosten met ongeveer 1,3 %. Zoals reeds werd vermeld, is
dit een volledig hypothetisch scenario omdat geen enkel
verwerkend bedrĳf dat aan het onderzoek medewerkte
het betrokken product uitsluitend in Indonesië aankocht.

(159) Gezien het bovenstaande werd geconcludeerd dat de

gevolgen van compenserende rechten voor verwerkende
bedrĳven te verwaarlozen zouden zĳn. Gezien het
gebrek aan medewerking van andere verwerkende
bedrĳven kan meer in het algemeen worden gesteld dat
de gevolgen voor de kosten voor alle andere verwerkende bedrĳven eveneens te verwaarlozen zullen zĳn.
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(160) Het medewerkende verwerkende bedrĳf voerde aan dat

het de afgelopen drie jaar een deel van zĳn productie
buiten de Gemeenschap had moeten verplaatsen en drie
fabrieken had moeten sluiten nadat antidumpingmaatregelen waren genomen ten aanzien van ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China en Maleisië; indien
nu compenserende maatregelen ten aanzien van Indonesië zouden worden genomen, zou het, door de daaruit
voortvloeiende verhoging van de productiekosten,
opnieuw gedwongen zĳn de productie van ringbandmappen buiten de Gemeenschap te verplaatsen en/of de
betrokken fabrieken te sluiten. Dit zou voor het geheel
van zĳn activiteiten gevolgen kunnen hebben, dus ook
voor de vervaardiging van andere producten, waarvan de
productie-installaties ook verplaatst zouden worden,
waardoor veel arbeidsplaatsen in de Gemeenschap
verloren zouden gaan.
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buiten de Gemeenschap door dat bedrĳf en de instelling
van de antidumpingmaatregelen ten aanzien van de
Volksrepubliek China en Maleisië. Bovendien hebben
compenserende rechten, zoals in overweging 159
vermeld, een te verwaarlozen invloed op de productiekosten van verwerkende bedrĳven.
(164) De hierboven genoemde verplaatsing van een deel van

de productie bleek eerder het gevolg van de extern
gerichte strategie van bedoeld bedrĳf dat in de laatste
jaren een aantal ondernemingen heeft verworven. Deze
strategie leidde uiteindelĳk tot een consolidering en
herstructurering van de verschillende eenheden van de
groep, waarvan sommige werden gesloten. De verplaatsing van enkele productie-eenheden buiten de Gemeenschap moet gezien worden als een onderdeel van deze
strategie die ten doel heeft de positie van dit bedrĳf op
de EG-markt te versterken en zĳn aanwezigheid in OostEuropa te ontwikkelen.

(161) Een algemene opmerking is dat het risico dat stroomaf-

waartse bedrĳven, tengevolge van compenserende maatregelen, zich elders vestigen, beperkt wordt doordat een
deel van de afnemers van ringbandmappen bedrĳven
zĳn en dat het voor deze afnemers van wezenlĳk belang
is dat de producenten van ringbandmappen niet te ver
weg zĳn, flexibel op de vraag kunnen reageren en de
markt goed kennen. Bĳ het onderzoek bleek dat de
voornaamste criteria voor de afnemers van ringbandmappen de prĳs zĳn, kwaliteit en service, alsmede een
spoedige levering. Zoals in de overwegingen 157 en 158
reeds vermeld, werd bovendien vastgesteld dat de financiële gevolgen van de compenserende maatregelen voor
de stroomafwaartse bedrĳven te verwaarlozen waren.
Dat slechts één ringbandmappenproducent volledig
medewerking verleende aan het onderzoek, schĳnt ten
slotte de conclusie te bevestigen dat compenserende
maatregelen geen doorslaggevende gevolgen voor de
verwerkende bedrĳven zullen hebben.

(162) Bovendien hebben sommige belanghebbenden erop

gewezen dat de verplaatsing van verschillende verwerkende bedrĳven in de laatste jaren het gevolg was van de
hoge productiekosten in de Gemeenschap. Dit bevestigt
dat het naar elders verplaatsen van productie-eenheden
gezien moet worden in de ruimere context van de algemene kostenstructuur waarop, zoals reeds vermeld,
compenserende maatregelen een te verwaarlozen invloed
hebben.

(165) Op grond van het bovenstaande en gezien de te

verwaarlozen gevolgen die rechten waarschĳnlĳk voor
het betrokken verwerkend bedrĳf zullen hebben, is het
weinig waarschĳnlĳk dat compenserende maatregelen
ten aanzien van ringbandmechanismen uit Indonesië, op
zich, ertoe leiden dat nog meer eenheden voor de
productie van ringbandmappen buiten de Gemeenschap
worden verplaatst.

(166) In verband met de sluiting van fabrieken en het risico op

verdere sluitingen tengevolge van compenserende maatregelen ten aanzien van ringbandmechanismen uit Indonesië werd vastgesteld dat het medewerkende verwerkende bedrĳf de laatste drie jaren drie fabrieken heeft
gesloten toen de maatregelen ten aanzien van ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China en Maleisië
van kracht waren. Rekening houdend met de te verwaarlozen gevolgen van compenserende maatregelen voor de
productiekosten en de financiële situatie van het verwerkend bedrĳf in kwestie, zoals in overweging 164
vermeld, is het weinig waarschĳnlĳk dat de maatregelen
ten aanzien van ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China en Maleisië, op zich, tot de sluiting van die
fabrieken hebben geleid en dat compenserende maatregelen ten aanzien van ringbandmechanismen uit Indonesië tot de sluiting van nog meer fabrieken zullen
leiden.

b) De consument
(163) In verband met de specifieke situatie van het medewer-

kend verwerkend bedrĳf bleek uit het onderzoek dat
hoewel dit bedrĳf een deel van zĳn productie tussen
1998 en het onderzoektĳdvak, dit wil zeggen na de
instelling van antidumpingmaatregelen ten aanzien van
ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China en
Maleisië, buiten de Gemeenschap had verplaatst, dit
bedrĳf juist na de instelling van die antidumpingmaatregelen van leverancier veranderde en de ringbandmechanismen bĳ de medewerkende importeurs betrok die op
hun beurt vanaf 1998 hoofdzakelĳk uit India begonnen
in te voeren, in plaats van uit de Volksrepubliek China.
Het is derhalve moeilĳk om een verband te leggen tussen
de verplaatsing van de productie van ringbandmappen

(167) Het betrokken product wordt in de detailhandel niet

verkocht. Consumentenorganisaties hebben zich in het
kader van deze procedure niet aangemeld.

(168) Het medewerkende verwerkende bedrĳf voerde ook aan

dat compenserende maatregelen de prĳs voor de eindgebruiker van ringbandmappen, de consument, zouden
verhogen. Gezien bovenstaande uiteenzetting over de
gevolgen voor de producenten van ringbandmappen is
het niet waarschĳnlĳk dat de consument van ringbandmappen met een aanzienlĳke prĳsstĳging geconfronteerd zal worden.
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(169) Bovendien bleek bĳ het onderzoek dat het medewer-

kende verwerkende bedrĳf zĳn producten hoofdzakelĳk
aan distributeurs verkoopt. In het ergste geval, wanneer
een kostenstĳging voor de verwerkende bedrĳven geheel
aan de eindconsument wordt doorberekend, zou dit tot
een prĳsstĳging van ten hoogste 4 % van de consumentenprĳs leiden. Het is echter weinig waarschĳnlĳk dat dit
zal gebeuren, daar het in het algemeen zo is dat elke
schakel in de distributieketen een deel van de kostenstĳging voor zĳn rekening neemt om zĳn concurrentievermogen te handhaven.

(170) Op basis van het bovenstaande werd geoordeeld dat de

gevolgen voor de bedrĳven die ringbandmechanismen
verwerken en voor de consumenten van ringbandmappen niet zodanig waren dat dit een dwingende reden
was om geen compenserende maatregelen te nemen,
waarvan de negatieve gevolgen waarschĳnlĳk niet zullen
opwegen tegen de positieve gevolgen voor de bedrĳfstak
van de Gemeenschap.

c) Gevolgen voor het concurrentievermogen
(171) Ook werd onderzocht of de bedrĳfstak van de Gemeen-

schap, na het nemen van compenserende maatregelen
ten aanzien van ringbandmechanismen uit Indonesië,
van een dominante positie op de EG-markt zou kunnen
profiteren, met name gezien de antidumpingmaatregelen
die in 1997 werden genomen ten aanzien van ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China en Maleisië en
de herstructurering van de bedrĳfstak van de Gemeenschap.

mechanismen staakt. Het enige medewerkende verwerkende bedrĳf heeft immers in de periode van 1998 tot
en met het onderzoektĳdvak dussen 20 en 50 % van zĳn
ringbandmechanismen bĳ de bedrĳfstak van de Gemeenschap aangekocht. Indien deze bedrĳfstak zĳn productie
van ringbandmechanismen definitief zou staken, zouden
de verwerkende bedrĳven zeer afhankelĳk worden van
invoer.
(174) Indien maatregelen worden genomen, blĳven er nog

steeds talrĳke andere leveranciers. Ringbandmechanismen worden of kunnen worden aangekocht bĳ de
bedrĳfstak van de Gemeenschap, bĳ andere EG-producenten, in India en in Hongkong. Bovendien zal met de
invoer uit Maleisië waarschĳnlĳk opnieuw worden
begonnen daar de antidumpingmaatregelen ten aanzien
van ringbandmechanismen uit dat land onlangs
vervielen. Bovendien is gebleken dat antidumpingmaatregelen op ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek
China en Maleisië niet tot een tekort aan dit product
hebben geleid. Ten slotte bleken de gevolgen van de
maatregelen voor de verwerkende bedrĳven te verwaarlozen, waardoor het betrokken product zeer waarschĳnlĳk nog uit Indonesië zal worden ingevoerd.
5. Conclusie over het belang van de Gemeenschap

(175) Op grond van het bovenstaande wordt geconcludeerd

dat er geen dwingende redenen zĳn geen compenserende rechten in te stellen.

G. DEFINITIEVE MAATREGELEN

(172) Op de eerste plaats wordt eraan herinnerd dat de

bedrĳfstak van de Gemeenschap in het onderzoektĳdvak
slechts een marktaandeel tussen 10 en 15 % had. De
twee klagende EG-producenten zouden tezamen in het
onderzoektĳdvak een marktaandeel tussen 32 en 37 %
hebben gehad. Zelfs indien de door Koloman ingevoerde
ringbandmechanismen bĳ dit marktaandeel worden
opgeteld, zou dit in het onderzoektĳdvak van 47 tot
52 % zĳn geweest. Bovendien wordt erop gewezen dat
de Commissie weliswaar een procedure heeft ingeleid
voor de herziening van de maatregelen die van toepassing zĳn op ringbandmechanismen uit de Volksrepubliek China, maar dat deze procedure geen betrekking
heeft op Maleisië. Daarnaast kunnen nog steeds ringbandmechanismen uit India worden ingevoerd. Het
wordt derhalve weinig waarschĳnlĳk geacht dat
compenserende maatregelen ten aanzien van Indonesië
tot ongunstige gevolgen voor de concurrentie op de
EG-markt zullen leiden. Na het nemen van antidumpingmaatregelen ten aanzien van ringbandmechanismen uit
zowel de Volksrepubliek China als Maleisië heeft de
bedrĳfstak van de Gemeenschap geen dominante positie
verworven, ook al werden destĳds uit andere derde
landen geen ringbandmechanismen ingevoerd.

(173) Zoals reeds in overweging 150 vermeld, is het anderzĳds

waarschĳnlĳk dat, indien geen compenserende maatregelen worden genomen, de productie van ringbandmechanismen in de Gemeenschap op korte termĳn niet
meer zal kunnen worden voortgezet. Het is zeker niet in
het belang van de verwerkende bedrĳven dat de bedrĳfstak van de Gemeenschap zĳn productie van ringband-

8.6.2002

1. Schademarge
(176) Gezien de conclusies inzake subsidiëring, schade, oorza-

kelĳk verband en belang van de Gemeenschap dient een
definitief compenserend recht te worden vastgesteld dat
hoog genoeg is om een einde te maken aan de schade
die de bedrĳfstak van de Gemeenschap door de invoer
van gesubsidieerde producten lĳdt.

(177) De Commissie heeft overeenkomstig artikel 15, lid 1,

van de basisverordening onderzocht hoe hoog het recht
moest zĳn om de schade weg te nemen die de bedrĳfstak van de Gemeenschap door de invoer van gesubsidieerde producten lĳdt. Geoordeeld werd dat een prĳs
moest worden berekend die gebaseerd was op de
productiekosten van de EG-producenten waaraan een
redelĳk bedrag voor winst was toegevoegd.

(178) Een winstmarge van 5 % op de omzet werd als een

redelĳk minimum beschouwd, rekening houdend met de
noodzaak van investeringen op lange termĳn en, in het
bĳzonder, de winst die de bedrĳfstak van de Gemeenschap redelĳkerwĳze had kunnen maken indien geen
gesubsidieerde producten waren ingevoerd.

(179) Gezien het gebrek aan medewerking werd geoordeeld

dat de schademarge gelĳk moest zĳn aan het verschil
tussen deze berekende prĳs en de cif-prĳzen, na toepassing van correcties, als in overweging 82 vermeld.

(180) De aldus vastgestelde schademarge bedroeg 42,3 % voor

Indonesië.
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2. Definitieve compenserende maatregelen
(181) Gezien het bovenstaande en overeenkomstig artikel 15,

lid 2, van de basisverordening dient het definitieve
compenserende recht met de schademarge overeen te
stemmen, daar deze lager was dan de subsidiemarge.
Daarom is het volgende recht van toepassing:
Indonesië (alle ondernemingen): 10,0 %.

worden geopend hetzĳ door aan de halve ringen te trekken
hetzĳ door een klein stalen trekkermechanisme te bedienen dat
aan het ringbandmechanisme is bevestigd.
2.
Het definitieve compenserende recht dat van toepassing is
op de nettoprĳs, franco grens Gemeenschap, vóór inklaring,
bedraagt voor producten uit:

(182) Om binnen de termĳn te blĳven die is vastgesteld bĳ

artikel 11, lid 9, van de basisverordening, dient deze
verordening in werking te treden op de dag van haar
publicatie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Er wordt een definitief compenserend recht ingesteld op
bepaalde ringbandmechanismen, ingedeeld onder GN-code
ex 8305 10 00
(Taric-codes
8305 10 00 10
en
8305 10 00 20), van oorsprong uit Indonesië. In het kader van
deze verordening bestaan ringbandmechanismen uit twee
rechthoekige stalen platen of draden waarop ten minste vier
halve ringen van staaldraad zĳn bevestigd die met een stalen
dekplaatje worden samengehouden. Het mechanisme kan
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Definitief recht
(%)

Land

Indonesië

10,0

3.
Tenzĳ anders vermeld, zĳn de bepalingen inzake douanerechten van toepassing.
4.
De procedure ten aanzien van ringbandmechanismen uit
India wordt beëindigd.
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 Luxemburg, 4 juni 2002.
Voor de Raad
De voorzitter
R. DE RATO Y FIGAREDO
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VERORDENING (EG) Nr. 978/2002 VAN DE COMMISSIE
van 7 juni 2002
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 8 juni 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 juni 2002.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(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 7 juni 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de
bepaling van de invoerprĳzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire
invoerwaarde

0702 00 00

052
999
052
220
628
999
052
999
052
388
528
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999
052
624
999
052
400
999

35,8
35,8
95,2
143,3
156,8
131,8
81,1
81,1
71,2
64,0
58,8
64,7
88,7
113,3
115,0
85,8
83,1
71,6
76,8
120,4
105,3
95,6
166,2
247,3
206,8
355,8
273,0
314,4

0707 00 05

0709 90 70
0805 50 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 10 00

0809 20 95

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bĳ Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie (PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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BESCHIKKING Nr. 979/2002/EGKS VAN DE COMMISSIE
van 3 juni 2002
tot wĳziging van Beschikking nr. 1758/2000/EGKS tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaalde warmgewalste platte producten van niet-gelegeeerd staal uit de
Volksrepubliek China, India en Roemenië, en tot intrekking van een verbintenis ten aanzien van
bepaalde exporteurs in Roemenië
B. VRĲWILLIGE INTREKKING VAN DE VERBINTENIS

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

(3)

Gelet op Beschikking nr. 2277/96/EGKS van de Commissie van
28 november 1996 betreffende beschermende maatregelen
tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zĳn van de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (1) (de basisbeschikking), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Beschikking nr. 435/2001/
EGKS (2), inzonderheid op de artikelen 8 en 9,
Na overleg met het Raadgevend Comité,
Overwegende hetgeen volgt:
A. VORIGE PROCEDURE

Naar aanleiding van een onderzoek dat werd ingeleid
middels een bericht in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen (3) stelde de Commissie bĳ Beschikking
nr. 1758/2000/EGKS (4) een definitief antidumpingrecht
in op de invoer van bepaalde warmgewalste platte
producten van niet-gelegeerd staal uit de Volksrepubliek
China, India en Roemenië, en aanvaardde zĳ een verbintenis van bepaalde exporteurs in India en Roemenië en
ging zĳ over tot de definitieve inning van de voorlopig
ingestelde rechten.

(1)

De verbintenis van de Roemeense ondernemingen vormt
een gezamenlĳke verbintenis die werd ondertekend door
Sidex SA, de producent/exporteur, en werd medeondertekend door tien handelaren die alleen het betrokken
product dat werd vervaardigd door Sidex SA verkopen.

(2)

Land

„Roemenië

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

PB
PB
PB
PB

L
L
C
L

308 van 29.11.1996, blz. 11.
63 van 3.3.2001, blz. 14.
133 van 13.5.1999, blz. 17.
202 van 10.8.2000, blz. 21.

De Commissie werd medegedeeld dat de Roemeense
onderneming Sidex SA is overgenomen door de LNMgroep en haar naam heeft gewĳzigd in Ispat Sidex SA.
Ispat-Sidex SA deelde de Commissie mede de vroeger
door Sidex SA ondertekende verbintenis te willen
intrekken. Omdat deze verbintenis een collectieve aangelegenheid was, betekent dit dat ook de partĳen die de
verbintenis mede hebben ondertekend deze intrekken.
De naam van Sidex SA dient derhalve te worden
geschrapt van de lĳst van ondernemingen waarvan de
producten zĳn vrĳgesteld van het antidumpingrecht
overeenkomstig artikel 1, lid 3, van Beschikking 1758/
2000/EGKS en de namen van Sidex SA en de medeondertekenaars Sidex Trading SRL, Metalexportimport SA,
Metanef SA, Metagrimex Business Group SA, Uzinsider
SA, Uzinexport SA, Shiral Trading Impex SRL, Metaltrade International '97 SRL, Romilexim Trading Limited
SRL en Metal SA dienen te worden geschrapt van de lĳst
van ondernemingen waarvan verbintenissen zĳn
aanvaard in artikel 2, lid 1, van Beschikking 1758/2000/
EGKS,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1
De verbintenissen die zĳn aangeboden door de volgende ondernemingen en zĳn aanvaard bĳ Beschikking 1758/2000/EGKS
in verband met deze antidumpingprocedure worden hierbĳ
ingetrokken:

Onderneming

Aanvullende Taric-code

Sidex SA, Galati

A069

Sidex Trading SRL, Galati

A179

Metalexportimport SA, Bucarest

A179

Metanef SA, Bucarest

A179

Metagrimex Business Group SA, Bucarest

A179

Uzinsider SA, Bucarest

A179

Uzinexport SA, Bucarest

A179

Shiral Trading Impex SRL, Bucarest

A179

Metaltrade International '97 SRL, Bucarest

A179

Romilexim Trading Limited SRL, Bucarest

A179

Metal SA, Galati

A179”
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Artikel 2
In artikel 1 van Beschikking nr. 1758/2000/EGKS wordt lid 3 vervangen door de volgende tekst:
„3.
Het recht is niet van toepassing op de invoer van het betrokken product uit India wanneer dit
werd vervaardigd door Steel Authority of India Ltd en wanneer de goederen bĳ uitvoer rechtstreeks
worden geleverd (d.w.z. verzonden en gefactureerd) aan de importeur in de Gemeenschap door dat
bedrĳf en indien aan de voorwaarde van artikel 2, lid 2, is voldaan.”
Artikel 3
In artikel 2 van Beschikking nr. 1758/2000/EGKS wordt de tabel in lid 1 vervangen door de volgende tekst:
Land

„India

Onderneming

Aanvullende Taric-code

Steel Authority of India Ltd, New Delhi

A178”

Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Deze beschikking is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 3 juni 2002.
Voor de Commissie
Pascal LAMY

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 980/2002 VAN DE COMMISSIE
van 4 juni 2002
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2082/2000 tot bekrachtiging van Eurocontrolnormen
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Deze wijzigingen van de Eurocontrol-normen vallen
onder het toepassingsgebied van Richtlijn 93/65/EEG en
dragen bij tot de harmonisatie van de nationale luchtverkeersafhandelingssystemen van de lidstaten, met name
wat betreft de overdracht van vluchten tussen verkeersleidingscentra (OLDI) en de afhandeling van luchtverkeersstromen (ADEXP).

(5)

Deze wijzigingen omvatten met name een omschrijving
van de capaciteit van de apparatuur van de vlucht en zijn
noodzakelijk om een vlotte en veilige tenuitvoerlegging
van verschillende programma’s ter vergroting van die
capaciteit te waarborgen.

(6)

Verordening (EG) nr. 2082/2000 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het conform artikel
6, lid 1, van Richtlijn 93/65/EEG opgerichte comité,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 93/65/EEG van de Raad van 19 juli 1993
betreffende de vaststelling en het gebruik van compatibele technische normen en specificaties voor de aanschaf van apparatuur
en van systemen voor luchtverkeersafhandeling (1), laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 97/15/EG (2) van de Commissie en met
name op artikel 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bij Richtlijn 97/15/EG, gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2082/2000 van de Commissie (3), tot bekrachtiging
van Eurocontrol-normen en tot wijziging van Richtlijn
93/65/EEG betreffende de vaststelling en het gebruik van
compatibele technische normen en specificaties voor de
aanschaf van apparatuur en van systemen voor luchtverkeersafhandeling, zijn de Eurocontrol-normen bekrachtigd voor On-Line Data Interchange (OLDI), editie 1.0,
en voor Air Traffic Services Data Exchange Presentation
(presentatie van ATS-gegevensuitwisseling) (ADEXP),
editie 1.0.
Bij Verordening (EG) nr. 2082/2000 zijn twee recentere
versies van beide Eurocontrol-normen bekrachtigd,
namelijk OLDI, editie 2.2, en ADEXP, editie 2.0, alsook
een nieuwe Eurocontrol-norm, meer bepaald Flight Data
Exchange - Interface Control Document (FDE-ICD).
Eurocontrol heeft sindsdien wijzigingen aangebracht aan
OLDI, editie 2.2, en ADEXP, editie 2.0.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 2082/2000 worden
gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 4 juni 2002.
Voor de Commissie
Loyola DE PALACIO

Vice-voorzitter

(1) PB L 187 van 29.7.1993, blz. 52.
(2) PB L 95 van 10.4.1997, blz. 16.
(3) PB L 254 van 9.10.2000, blz. 1.
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BĲLAGE
De bĳlagen I en II worden als volgt gewĳzigd:
1. Bĳlage I wordt als volgt gewĳzigd:
a) Punt 6.2.2 wordt vervangen door het volgende:
„6.2.2.

Inhoud van het bericht
Het ABI-bericht zal de volgende gegevens bevatten:
— Berichttype
— Berichtnummer
— Vliegtuigidentificatie
— SSR-modus en -code (indien beschikbaar)
— Luchthaven van vertrek
— Geschatte gegevens
— Luchthaven van bestemming
— Vliegtuignummer en -type
— Vluchttype
— Capaciteit en status van de apparatuur
— Route (optioneel)
— Overige vluchtplangegevens (optioneel).
OPMERKING: Regels voor invoegen van gegevens, structuren en inhoud van velden worden gespecificeerd in
bĳlage A.”.

b) De punten 6.2.5.1 en 6.2.5.2 worden vervangen door:
„6.2.5.1.

I C A O
(ABIE/L001-AMM253/A7012-LMML-BNE/1221F350-EGBB-9/B757/M-15/N0480F390 UB4 BNE
UB4 BPK UB3 HON-80/N-81/W/EQ Y/NO)

6.2.5.2.

A D E X P
TITLE ABI -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 001 -ARCID AMM253
-SSRCODE A7012 - ADEP LMML -COORDATA -PTID BNE -TO 1221 -TFL F350 -ADES EGBB
-ARCTYP B757 -FLTTYP N -BEGIN EQCST -EQPT W/EQ -EQPT Y/NO -END EQCST-ROUTE
N0480F390 UB4 BNE UB4 BPK UB3 HON)”.

c) Punt 6.3.2. wordt vervangen door het volgende:
„6.3.2.

Inhoud van het bericht
Het ACT-bericht zal de volgende gegevens bevatten:
— Berichttype
— Berichtnummer
— Vliegtuigidentificatie
— SSR-modus en -code
— Luchthaven van vertrek
— Geschatte gegevens
— Luchthaven van bestemming
— Vliegtuignummer en -type
— Vluchttype
— Capaciteit en status van de apparatuur
— Route (optioneel)
— Overige vluchtplangegevens (optioneel).
OPMERKING: Regels voor invoegen van gegevens, structuren en inhoud van velden worden gespecificeerd in
bĳlage A.”.
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d) De punten 6.3.5.1 en 6.3.5.2 worden vervangen door:
„6.3.5.1.

I C A O
(ACTE/L005-AMM253/A7012-LMML-BNE/1226F350-EGBB-9/B757/M-15/N0480F390 UB4 BNE
UB4 BPK UB3 HON-80/N-81/W/EQ Y/NO)

6.3.5.2.

A D E X P
-TITLE ACT -REFDATA -SENDER –FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 005 –ARCID AMM253
-SSRCODE A7012 -ADEP LMML -COORDATA -PTID BNE -TO 1226 -TFL F350 –ADES EGBB
-ARCTYP B757 -FLTTYP N-BEGIN EQCST-EQPT W/EQ -EQPT Y/NO -END EQCST-ROUTE
N0480F390 UB4 BNE UB4 BPK UB3 HON”.

e) Punt 7.3.2. wordt vervangen door het volgende:
„7.3.2.

Inhoud van het bericht
Het REV-bericht zal de volgende gegevens bevatten:
— Berichttype
— Berichtnummer
— Vliegtuigidentificatie
— Luchthaven van vertrek
— Geschatte gegevens en/of coördinatiepunt
— Luchthaven van bestemming
— Berichtreferentie (optioneel)
— SSR-modus en -code (optioneel)
— Route (optioneel)
— Capaciteit en status van de apparatuur (optioneel).
OPMERKING: Regels voor invoegen van gegevens, structuren en inhoud van velden worden gespecificeerd in
bĳlage A.”.

f) De punten 7.3.3.1.2, 7.3.3.1.3 en 7.3.3.1.4 worden vervangen door:
„7.3.3.1.2.

De volgende elementen zullen zĳn onderworpen aan herzieningen:
— ETO bĳ het COP;
— overdrachtsniveau(s);
— SSR-code;
— capaciteit en status van de apparatuur.

7.3.3.1.3.

Een REV-bericht zal worden verzonden als:
— de ETO bĳ het COP meer dan een bilateraal overeengekomen waarde verschilt van die in het
vorige bericht, afgerond op de dichtst bĳgelegen gehele getalswaarde;
— er sprake is van een wĳziging in het (de) overdrachtsniveau(s), de SSR-code of de capaciteit en
status van de apparatuur.

7.3.3.1.4.

Indien bilateraal overeengekomen zal een REV-bericht worden verzonden als zich een verandering
in een van onderstaande onderdelen voordoet:
— COP;
— route.
OPMERKING: Operationele regels kunnen vereisen dat aanpassingen die na ACT plaatsvinden, zĳn onderworpen aan voorafgaande coördinatie tussen de betrokken eenheden.”.

g) De punten 7.3.3.2.1 en 7.3.3.2.2 worden vervangen door:
„7.3.3.2.1.

I C A O-structuur
Alle herzieningsberichten bevatten de veldtypen 3, 7, 13, 14 en 16. De volgende regels zĳn van
toepassing:
— een wĳziging in de ETO bĳ het COP of het/de overdrachtsniveau(s) zal worden verwerkt door
de opname van de herziene gegevens in veld 14;
— een wĳziging in de SSR-code zal worden opgenomen als elementen b) en c) in veld 7.
Alle overige aanpassingen zullen worden opgenomen als veld 22-gegevens na de eerste vĳf velden.
De volgende regels zĳn van toepassing:
— velden die worden opgenomen in de veld 22-structuur kunnen ten opzichte van elkaar in
willekeurige volgorde staan;
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— een wĳziging in het COP zal worden opgenomen als veld 14-gegeven in veld 22-structuur (zie
bĳlage B „Speciale vereisten voor routeverwerking”);
— routewĳzigingen zullen worden opgenomen als veld 15-gegevens in de veld 22-structuur.
Regels voor de coördinatie van zulke wĳzigingen, met inbegrip van directe routebepalingen,
worden gespecificeerd in bĳlage B „Speciale vereisten voor routeverwerking”;
— capaciteit en status van de apparatuur; alleen die capaciteit(en) welke wordt (worden) gewĳzigd,
wordt (worden) opgenomen. In een bericht betreffende de wĳziging van een capaciteit, dat
resulteert in de noodzaak om gegevens betreffende de aanvullende capaciteit op te nemen als
aangegeven in bĳlage A, punt A.30, wordt die aanvullende capaciteit opgenomen.
7.3.3.2.2.

A D E X P-structuur
Alle herzieningsberichten in ADEXP-structuur zullen de volgende primaire velden bevatten: TITLE
REFDATA ARCID ADEP ADES. De volgende regels zĳn van toepassing:
— een wĳziging in de ETO bĳ het COP of de (het) overdrachtsniveau(s) zal worden verwerkt door
de opname van de herziene gegevens in het primaire veld COORDATA;
— het primaire veld COP wordt opgenomen tenzĳ een wĳziging van de ETO of de (het)
overdrachtsniveau(s) het gebruik van het primaire veld COORDATA noodzakelĳk maakt.
Dergelĳke berichten zullen het COP omvatten waardoor de vlucht momenteel gecoördineerd
wordt, of, indien het COP gewĳzigd is, het COP waardoor de vlucht voorheen gecoördineerd
was;
— wĳzigingen van het COP worden opgenomen in het primaire veld COORDATA (zie bĳlage B
„Speciale vereisten voor routeverwerking”). Dergelĳke berichten zullen ook het primaire veld
COP omvatten zoals hierboven aangegeven;
— routewĳzigingen worden opgenomen in het primaire veld ROUTE. Regels voor de coördinatie
van zulke wĳzigingen, met inbegrip van directe routebepalingen, worden gespecificeerd in
bĳlage B „Speciale vereisten voor routeverwerking”;
— een wĳziging in de SSR-code wordt aangegeven door de opname van het primaire veld
SSRCODE;
— een wĳziging van de capaciteit en status van de apparatuur wordt aangegeven in het primaire
veld EQCST; alleen die capaciteit(en) welke wordt (worden) gewĳzigd, wordt (worden) opgenomen. In een bericht betreffende de wĳziging van een capaciteit, dat resulteert in de noodzaak
om gegevens betreffende de aanvullende capaciteit op te nemen als aangegeven in bĳlage A,
punt A.30, wordt die aanvullende capaciteit opgenomen.”.

h) De punten 7.3.5.1 en 7.3.5.2 worden vervangen door:
„7.3.5.1.

I C A O
a) (REVE/L002-AMM253-LMML-BNE/1226F310-EGBB)
b) (REVE/L010-AMM253/A2317-LMML-BNE/1226F310-EGBB)
c) (REVE/L019-AMM253-LMML-BNE/1237F350-EGBB-81/W/NO)
d) (REVBC/P873-BAF4486-EBMB-NEBUL/2201F250-LERT-81/W/NO U/EQ).

7.3.5.2.

A D E X P
a) -TITLE REV -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 002 -ARCID AMM253
-ADEP LMML -COORDATA -PTID BNE -TO 1226 -TFL F310 -ADES EGBB
b) -TITLE REV -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 010 -ARCID AMM253
-ADEP LMML -COP BNE -ADES EGBB -SSRCODE A2317
c) -TITLE REV -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 019 -ARCID AMM253
-ADEP LMML -COP BNE -ADES EGBB -BEGIN EQCST -EQPT W/NO -END EQCST
d) -TITLE REV -REFDATA -SENDER -FAC BC -RECVR -FAC P -SEQNUM 873 -ARCID BAF4486
-ADEP EBMB -COP NEBUL -ADES LERT -BEGIN EQCST -EQPT Y/NO -EQPT U/EQ -END
EQCST”.

i) Bĳlage A wordt als volgt gewĳzigd:
— Aan het einde van de inhoudsopgave worden de volgende items A.29 en A.30 toegevoegd:
„A.29.
Vluchttype
A.30.
Capaciteit en status van de apparatuur”.
— Het volgende punt A.2.2 bis wordt toegevoegd:
„A.2.2 bis. In bepaalde omstandigheden, wanneer geen geschikt ICAO-veldtype bestaat, wordt een pseudoICAO-veldtypenummer gebruikt. Dergelĳke nummers zĳn een uit twee cĳfers bestaand getal, gelĳk
aan of groter dan 80.”.
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— Punt A.14 wordt vervangen door het volgende:
„A.14.

Dit veld maakt het mogelĳk om in gespecificeerde berichten vluchtplangegevens op te nemen die
normaal niet worden opgenomen in het kader van de coördinatieprocedure en niet elders in deze
bĳlage worden beschreven. De opname van de volgende items zoals beschreven in referentie 1,
aanhangsel 2, veldtypen 8 en 18, is toegestaan:
— vluchtregels;
— registratiemarkeringen;
— naam van de luchtvaartmaatschappĳ;
— reden voor speciale behandeling door ATS;
— type;
— prestaties;
— naam van de luchthaven van vertrek en bestemming en van de alternatieve luchthavens;
— opmerkingen (tekst in gewone taal).

A.14.1.

I C A O
Veldtype 8, element a) „Vluchtregels” in veldtype 22-structuur.
Eén of meer van de volgende veldtype 18-elementen in veldtype 22-structuur:
REG, OPR, STS, TYP, PER, DEP, DEST, ALTN, RALT, RMK.

A.14.2.

A D E X P
Primaire velden: „fltrul”, „depz”, „destz”, „opr”, „per”, „reg”, „rmk”, „altrnt1”, „altrnt2”, „sts” en
„typz”.”.

— De volgende punten A.29 en A.30 worden toegevoegd:
„A.29.

Vluchttype
Dit item wordt verwerkt in het vluchtplan of in equivalente gegevens uit een alternatieve bron. De
letter „X” wordt gebruikt wanneer het vluchttype niet is opgenomen in het vluchtplan of om andere
redenen onbekend is.

A.29.1.

I C A O
Het vluchttype wordt opgenomen als één enkele letter in de veldtype 22-structuur met gebruikmaking van het pseudo-veldtypenummer 80.

A.29.2.

A D E X P
Primair veld „flttyp”.

A.30.

Capaciteit en status van de apparatuur
In dit item worden de capaciteit en status aangegeven van de apparatuur die hetzĳ verplicht is voor
vluchten in bepaalde luchtruimen of op gespecificeerde routes, hetzĳ een significant effect heeft op
de levering van ATC-diensten. De aanwezigheid van bedoelde capaciteit wordt aangegeven in het
vluchtplan, maar kan incorrect blĳken te zĳn of gewĳzigd worden in de loop van de vlucht. In het
item „Capaciteit en status van de apparatuur” wordt de huidige status gespecificeerd.
De status van de volgende apparatuur wordt vermeld:
— RVSM-capaciteit;
— 8,33 kHz RTF-apparatuur.
De status van de volgende apparatuur wordt vermeld bĳ staatsvluchten zoals gespecificeerd in het
„Vluchttype” in het vluchtplan waarvoor 8,33 kHz RTF-apparatuur, voorzover bekend is, niet
beschikbaar is:
— UHF-apparatuur.

A.30.1.

I C A O
De gegevens worden opgenomen in veldtype 22-structuur met gebruikmaking van het pseudoveldtypenummer 81.
Voor elke capaciteit worden twee elementen opgenomen:
— de capaciteit van de apparatuur, uitgedrukt met één enkele letter zoals gespecificeerd in
veldtype 10 „Apparatuur” in het ICAO-vluchtplan (zie referentie 1, aanhangsel 3), onmiddellĳk
gevolgd door
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— een scheidingsteken — schuine streep (/), onmiddellĳk gevolgd door
— de status, uitgedrukt met twee letters.
De status wordt uitgedrukt met behulp van de volgende indicatoren zoals van toepassing op de
vlucht:
a) EQ betekent dat de vlucht over de apparatuur beschikt en dat die klaar is voor gebruik tĳdens de
vlucht;
b) NO betekent dat de vlucht niet over de apparatuur beschikt of dat de apparatuur om een andere
reden niet kan worden gebruikt tĳdens de vlucht;
c) UN betekent dat de capaciteit niet bekend is.
De eerste capaciteitsgroep wordt direct na de op het veldnummer volgende schuine streep ingevoegd. De volgende groepen worden gescheiden door een spatie. De volgorde van de groepen is
willekeurig.
A.30.2.

A D E X P
Primair veld „EQCST”.”

2. In bĳlage II wordt bĳlage A als volgt gewĳzigd:
a) Aan punt A.2 worden de volgende items toegevoegd:
Hulpterm

Gebruik in
primair veld

Gebruikt in
subveld

Syntaxis

Semantiek

„eqptcode

1 {ALPHANUM} 2

Code waarmee de capaciteit
van apparatuur wordt
aangegeven. Kan identiek
zĳn aan de equipmentcode.

eqpt

eqptstatus

2 {ALPHA} 2

Een tweeletterige code
waarmee de status van de
vliegtuigcapaciteit
wordt
aangegeven.

eqpt”

Gebruikt in
hulpveld

b) Aan punt A.3 wordt het volgende item toegevoegd:
ADEXP
primair veld

Type

„eqcst

b

Syntaxis

Semantiek

'-' ''BEGIN'' ''EQCST'' 1 {eqpt}
'-' ''END'' ''EQCST''

Lĳst van codes waarmee de capaciteit van apparatuur wordt aangegeven, telkens gevolgd door een
statuswaarde waarmee de huidige
status van de capaciteit wordt
aangegeven.”

c) Aan punt A.4 wordt het volgende item toegevoegd:
Subveld

„eqpt

Type

b

Syntaxis

Semantiek

'-' ''EQPT'' eqptcode !
'/' ! eqptstatus

Code waarmee de
capaciteit van apparatuur wordt aangegeven, gevolgd door
een
statuswaarde
waarmee de huidige
status van de capaciteit wordt aangegeven.

Gebruikt in
primair veld

eqcst”

Gebruikt in
subveld
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VERORDENING (EG) Nr. 981/2002 VAN DE COMMISSIE
van 7 juni 2002
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 537/2002 betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer van maïs, van herkomst uit
derde landen, in Portugal
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 537/2002 van de Commissie (5),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 775/2002 (6), is een
openbare inschrijving geopend voor de vaststelling van
de verlaging van het recht bij invoer van maïs, van
herkomst uit derde landen, in Portugal. De laatste deelinschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 537/2002
moet op een later tijdstip worden vastgesteld.

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000 (2), inzonderheid op artikel 12, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

De Gemeenschap heeft er zich ingevolge de in het kader
van de multilaterale handelsbesprekingen van de
Uruguayronde gesloten landbouwovereenkomst toe
verbonden een bepaalde hoeveelheid maïs in Portugal in
te voeren.
Verordening (EG) nr. 1839/95 van de Commissie van 26
juli 1995 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de tariefcontingenten voor de invoer van maïs
en sorgho in Spanje enerzijds en maïs in Portugal anderzijds (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
2235/2000 (4), bevat bepalingen omtrent het beheer van
deze bijzondere invoerregelingen. De voor de uitvoering
van de openbare inschrijving vereiste specifieke aanvullende bepalingen zijn vastgesteld, met name die met
betrekking tot het stellen en het vrijgeven van de zekerheid die de handelaren moeten stellen om te garanderen
dat zij hun verplichtingen nakomen, in het bijzonder de
verplichting tot verwerking of gebruik van het ingevoerde product op de Portugese markt.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 537/2002 wordt
gelezen:
„2.
De inschrijving blijft geopend tot en met 27 juni
2002. Tijdens de geldigheidsduur ervan wordt wekelijks
een deelinschrijving gehouden waarvoor de hoeveelheden
en de uiterste data voor de indiening van de offertes in het
bericht van inschrijving worden vastgesteld.”.
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, 7 juni 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.
PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.
PB L 177 van 28.7.1995, blz. 4.
PB L 256 van 10.10.2000, blz. 13.

(5) PB L 82 van 26.3.2002, blz. 3.
(6) PB L 123 van 9.5.2002, blz. 21.

8.6.2002

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

L 150/45

VERORDENING (EG) Nr. 982/2002 VAN DE COMMISSIE
van 7 juni 2002
tot vaststelling van de handelsnorm voor champignons
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28
oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 545/2002 (2), en met name op artikel
2, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Champignons behoren tot de in bijlage I bij Verordening
(EG) nr. 2200/96 vermelde producten waarvoor normen
moeten worden vastgesteld. Ter wille van de transparantie van de wereldmarkt moet in dit verband rekening
worden gehouden met de norm die voor champignons is
aanbevolen door de Werkgroep voor normalisatie van
bederfelijke voedingsmiddelen en voor kwaliteitsbevordering van de Economische Commissie voor Europa van de
Verenigde Naties (UN/ECE).

(2)

De toepassing van deze norm moet ertoe leiden dat
producten van onbevredigende kwaliteit niet meer op de
markt komen, dat de productie zo wordt gestuurd dat
aan de eisen van de consument tegemoet wordt
gekomen, en dat handelsrelaties op basis van eerlijke
concurrentie worden vergemakkelijkt, en zo de rentabiliteit van de productie wordt vergroot.

(3)

De normen zijn van toepassing op alle handelsstadia. Het
vervoer over grote afstanden, de opslag voor een zekere
duur of de verschillende behandelingen die de producten
ondergaan, kunnen kwaliteitsverlies veroorzaken als
gevolg van de biologische ontwikkeling en de min of
meer bederfelijke aard van de producten. Bij de toepas-

sing van de norm in de handelsstadia na de verzending,
moet derhalve met dit kwaliteitsverlies rekening worden
gehouden.
(4)

Voor de producten van de klasse „Extra”, die met bijzondere zorg moeten worden gesorteerd en verpakt, mag
alleen verlies aan versheid en turgescentie in aanmerking
worden genomen.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De handelsnorm voor champignons van het geslacht Agaricus
van GN-code 0709 51 00 is opgenomen in de bijlage.
Deze norm is onder de bij Verordening (EG) nr. 2200/96 vastgestelde voorwaarden van toepassing op alle handelsstadia.
In de stadia na de verzending mogen de producten evenwel ten
opzichte van de voorgeschreven norm een lichte vermindering
van versheid en turgescentie vertonen; producten van andere
klassen dan klasse „Extra” mogen bovendien een geringe achteruitgang van de kwaliteit vertonen als gevolg van de biologische
ontwikkeling van de producten en de mate van bederfelijkheid
ervan.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 juni 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1.
(2) PB L 84 van 28.3.2002, blz. 1.
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BĲLAGE
HANDELSNORMEN VOOR CHAMPIGNONS (Agaricus)

1. DEFINITIE VAN HET PRODUCT
Deze norm heeft betrekking op vruchtlichamen van de variëteiten van Agaricus (syn. Psalliota), bestemd voor levering
in verse toestand aan de consumenten, en dus niet voor industriële verwerking bestemde champignons.
Champignons worden in handelstypen ingedeeld, en in de eerste plaats in twee groepen:
— niet-afgesneden champignons, waarvan de voet van de steel niet is afgesneden;
— afgesneden champignons, waarvan de voet van de steel is afgesneden; het snĳvlak moet egaal zĳn en ongeveer
haaks op de lengterichting staan.
Binnen deze twee groepen wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende ontwikkelingsstadia:
— gesloten champignons (of een vergelĳkbare benaming), dat wil zeggen champignons waarvan de hoed geheel
gesloten is;
— gevliesde champignons, dat wil zeggen champignons waarvan hoed en steel door een vlies verbonden zĳn;
— open champignons, dat wil zeggen champignons waarvan de hoed open is (uitgespreid of vlak, hoedrand enigszins
neerwaarts afgebogen);
— vlakke champignons, dat wil zeggen champignons waarvan de hoed helemaal open is (maar hoedrand niet te sterk
naar binnen of naar buiten gebogen).
Voorts worden champignons ingedeeld naar kleur:
— „wit”;
— „bruin” of „donkerbruin”.

2. KWALITEITSVOORSCHRIFTEN
De norm heeft tot doel de kwaliteit te bepalen die champignons na opmaak en verpakking moeten hebben.
A. Minimumeisen
Rekening houdend met de bĳzondere bepalingen voor elke klasse en met de toegestane toleranties, moeten
champignons in alle kwaliteitsklassen als volgt zĳn:
— intact; volgens de definitie afgesneden champignons worden als intact beschouwd,
— gezond; de producten mogen niet zĳn aangetast door rot, mogen aan de voet van de steel niet sterk bruin
verkleurd zĳn en mogen geen zodanige afwĳkingen vertonen dat zĳ daardoor niet meer geschikt zĳn voor
consumptie,
— zuiver, nagenoeg vrĳ van zichtbare vreemde stoffen, afgezien van dekaarde,
— vers van uiterlĳk; er moet rekening worden gehouden met de kleur van de lamellen die kenmerkend is voor de
soort en/of het handelstype,
— nagenoeg vrĳ van parasieten,
— nagenoeg vrĳ van beschadiging door parasieten,
— vrĳ van abnormale uitwendige vochtigheid,
— vrĳ van vreemde geur en/of smaak.
De champignons moeten zo ontwikkeld en in een zodanige staat zĳn dat zĳ:
— bestand zĳn tegen vervoer en behandeling, en
— in goede staat op de plaats van bestemming aankomen.
B. Indeling in klassen
Champignons worden ingedeeld in de drie hieronder omschreven klassen:
i) Klasse „Extra”
In deze klasse ingedeelde champignons moeten van voortreffelĳke kwaliteit zĳn. Zĳ moeten een vorm, uiterlĳk,
ontwikkeling en kleur hebben die kenmerkend zĳn voor het handelstype. Zĳ moeten goed gevormd zĳn.
Zĳ mogen geen gebreken vertonen, afgezien van zeer geringe oppervlakkige afwĳkingen die het algemene
uiterlĳk van het product, de kwaliteit, de houdbaarheid en de presentatie van het product in de verpakking niet
schaden.
Aan de champignons mag vrĳwel geen dekaarde vastkleven; bĳ niet-afgesneden champignons mogen echter
resten van dekaarde op de steel voorkomen.
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ii) Klasse I
In deze klasse ingedeelde champignons moeten van goede kwaliteit zĳn. Zĳ moeten een vorm, uiterlĳk,
ontwikkeling en kleur hebben die kenmerkend zĳn voor het handelstype.
Zĳ mogen de volgende geringe gebreken vertonen, die echter het algemene uiterlĳk, de kwaliteit, de houdbaarheid en de presentatie van het product in de verpakking niet mogen schaden:
— een lichte afwĳking in vorm,
— een geringe kleurafwĳking,
— geringe gebreken aan het oppervlak, voorzover deze niet verder voortschrĳden,
— lichte kneuzingen aan het oppervlak,
— geringe resten van dekaarde, bĳ niet-afgesneden champignons mag echter een weinig dekaarde op de steel
voorkomen.
iii) Klasse II
Tot deze klasse behoren champignons die niet in de hogere klassen kunnen worden ingedeeld, maar aan de
hierboven omschreven minimumeisen voldoen.
Op voorwaarde dat zĳ de essentiële kenmerken inzake kwaliteit, houdbaarheid en presentatie behouden,
mogen zĳ de volgende afwĳkingen vertonen:
— afwĳking in vorm,
— kleurafwĳking,
— kleine vlekken,
— lichte kneuzingen,
— holle stelen,
— resten van dekaarde; bĳ niet-afgesneden champignons mag echter een weinig dekaarde op de steel
voorkomen.
3. SORTERINGSVOORSCHRIFTEN
De grootte wordt bepaald door de diameter van de hoed en de steellengte overeenkomstig de volgende specificaties:
Minimumgrootte
De diameter van de hoed moet bĳ gesloten, gevliesde en open champignons ten minste 15 mm en bĳ vlakke
champignons ten minste 20 mm bedragen.
Steellengte
De steellengte wordt gemeten,
— bĳ open en vlakke champignons, vanaf de lamellen aan de onderzĳde van de hoed,
— bĳ gesloten champignons, vanaf het vlies.
Groottesortering is verplicht voor champignons van de klasse „Extra”, als vermeld in onderstaande tabel, terwĳl
champignons van de klassen I en II aan de vermelde groottesorteringen moeten voldoen wanneer de codes „fĳn”,
„middel” of „reuzen” zĳn aangegeven.
Gesloten, gevliesde en open chamnpignons
Diameter van de hoed

Maximale steellengte

Grootte

Sorteringsgrenzen

Fĳn

15-45 mm

Middel

30-65 mm

Reuzen

Minstens 50 mm

Voor afgesneden
champignons

Voor niet-afgesneden
champignons

1/2 van de diameter
van de hoed

2/3 van de diameter
van de hoed

Vlakke champignons
Diameter van de hoed
Grootte

Maximale afwĳking

Fĳn

20-55 mm

Reuzen

Minstens 50 mm

Maximale steellengte
Voor afgesneden
champignons

Voor niet-afgesneden
champignons

2/3 van de diameter van de hoed
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4. TOLERANTIES
In iedere verpakkingseenheid zĳn voor producten die niet beantwoorden aan de normen van de klassen waarin zĳ zĳn
ingedeeld, toleranties in kwaliteit en grootte toegestaan.

A. Toleranties in kwaliteit
i) Klasse „Extra”
5 % van het totale aantal of gewicht mag bestaan uit champignons die niet beantwoorden aan de eisen van
deze klasse, maar wel aan die van klasse I, bĳ uitzondering met inbegrip van de toleranties van deze klasse.
ii) Klasse I
10 % van het totale aantal of gewicht mag bestaan uit champignons die niet beantwoorden aan de eisen van
deze klasse, maar wel aan die van klasse II, bĳ uitzondering met inbegrip van de toleranties van deze klasse.
iii) Klasse II
10 % van het totale aantal of gewicht mag bestaan uit champignons zonder steel en 10 % van het totale aantal
of gewicht mag bestaan uit champignons die om andere redenen niet beantwoorden aan de eisen van deze
klasse, noch aan de minimumeisen, met uitzondering van producten die zĳn aangetast door rot of enig ander
gebrek vertonen waardoor zĳ ongeschikt zĳn voor consumptie.

B. Bĳzondere toleranties betreffende het ontwikkelingsstadium
i) Klasse „Extra”
5 % van het totale aantal of gewicht mag bestaan uit champignons van het voorafgaande en het volgende
ontwikkelingsstadium.
ii) Klasse I
10 % van het totale aantal of gewicht mag bestaan uit champignons van het voorafgaande en het volgende
ontwikkelingsstadium.
iii) Klasse II
In eenzelfde verpakkingseenheid mogen champignons in verschillende ontwikkelingsstadia gemengd worden
gepresenteerd. Wanneer echter het ontwikkelingsstadium wordt vermeld, mag maximaal 25 % van het totale
aantal of gewicht bestaan uit champignons van het voorafgaande en het volgende ontwikkelingsstadium.

C. Toleranties in grootte
Voor alle klassen: 10 % van het totale aantal of gewicht mag bestaan uit champignons die niet aan de vermelde
groottesortering beantwoorden.

5. VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE PRESENTATIE

A. Uniformiteit
De inhoud van iedere verpakkingseenheid moet uniform zĳn en moet bestaan uit champignons van dezelfde
oorsprong, kwaliteit en groottesortering (indien naar grootte gesorteerd) en van hetzelfde handelstype en ontwikkelingsstadium (onder voorbehoud van het bepaalde in bovenstaand punt 4, onder B).
Verkoopverpakkingen met een nettogewicht van niet meer dan 1 kg mogen mengsels van champignons van
verschillende kleuren bevatten, op voorwaarde dat de champignons uniform zĳn wat betreft kwaliteit, ontwikkelingsstadium, groottesortering (indien naar grootte gesorteerd) en, voor elke kleur, oorsprong.
Het zichtbare gedeelte van de inhoud van iedere verpakkingseenheid moet representatief zĳn voor het geheel.

B. Verpakking
Champignons moeten zo verpakt zĳn dat het product deugdelĳk wordt beschermd.
Het binnen de verpakkingseenheid gebruikte materiaal moet nieuw en schoon zĳn en mag bĳ de producten geen
uitwendige of inwendige beschadigingen teweegbrengen. Er mag materiaal, en met name papier of zegels met
handelsaanduidingen, worden gebruikt, mits de bedrukking of de etikettering met niet-giftige inkt of lĳm geschiedt.
In de verpakkingseenheid mogen geen vreemde substanties voorkomen en ook geen te grote hoeveelheid dekaarde.
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6. AANDUIDINGSVOORSCHRIFTEN
Op iedere verpakkingseenheid moeten, op één kant duidelĳk leesbaar en onuitwisbaar en van buitenaf zichtbaar, de
volgende gegevens zĳn vermeld:
A. Identificatie
Verpakker en/of verzender: naam en adres of door een officiële dienst toegekend of erkend identificatiesymbool.
Wanneer evenwel een code (identificatiesymbool) wordt gebruikt, dient de vermelding „verpakker en/of verzender
(of een gelĳkwaardige afkorting)” dicht bĳ de code (identificatiesymbool) te worden aangebracht.
B. Aard van het product
— Indien de inhoud van de verpakking van buitenaf niet zichtbaar is:
— „Champignons”
— „Afgesneden” of „Niet-afgesneden”
— „Kleur”, wanneer die niet wit is.
— Ontwikkelingsstadium (facultatief)
— Bĳ verkoopverpakkingen met een mengsel van champignons van verschillende kleuren, de benamingen van die
verschillende kleuren.
C. Oorsprong van het product
— Land van oorsprong en, eventueel, productiegebied of nationale, regionale of lokale benaming.
— In het geval van verkoopverpakkingen die een mengsel van champignons van verschillende kleuren en van
verschillende oorsprong bevatten, moet in de onmiddellĳke nabĳheid van elke kleur worden vermeld wat het
land van oorsprong is.
D. Handelskenmerken
— Klasse
— Groottesortering (indien naar grootte gesorteerd), aangegeven met de minimale en de maximale diameter van
de hoed of met de vermelding: „fĳn”, „middel” of „reuzen”,
— Nettogewicht.
E. Officieel controlemerk (facultatief)
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VERORDENING (EG) Nr. 983/2002 VAN DE COMMISSIE
van 7 juni 2002
tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader
van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2007/2001
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

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

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (2), en met name op artikel 13,
lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 2007/2001 van de
Commissie (3) is een inschrijving voor de vaststelling van
de restitutie bij uitvoer van rijst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 299/95 (5), kan de Commissie
volgens de procedure van artikel 22 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes
besluiten een maximumrestitutie bij uitvoer vast te
stellen. Bij deze vaststelling moet met name rekening
worden gehouden met de in artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan de inschrijver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie bij uitvoer.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte
rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2007/2001 bedoelde inschrijving wordt op grond
van de van 31 mei tot en met 6 juni 2002 ingediende offertes
vastgesteld op 110,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 8 juni 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 juni 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.
PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.
PB L 272 van 13.10.2001, blz. 13.
PB L 61 van 7.3.1975, blz. 25.
PB L 35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 984/2002 VAN DE COMMISSIE
van 7 juni 2002
tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A
volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen in Europa, die zijn ingediend in het kader van
de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2008/2001
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

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

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (2), en met name op artikel 13,
lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 2008/2001 van de
Commissie (3) is een inschrijving voor de vaststelling van
de restitutie bij uitvoer van rijst opengesteld.
Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 299/95 (5), kan de Commissie
volgens de procedure van artikel 22 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes
besluiten een maximumrestitutie bij uitvoer vast te
stellen. Bij deze vaststelling moet met name rekening
worden gehouden met de in artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan de inschrijver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie bij uitvoer.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst naar bepaalde derde landen in Europa
in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2008/2001
bedoelde inschrijving wordt op grond van de van 31 mei tot en
met 6 juni 2002 ingediende offertes vastgesteld op 99,00 EUR/
t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 8 juni 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 juni 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.
PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.
PB L 272 van 13.10.2001, blz. 15.
PB L 61 van 7.3.1975, blz. 25.
PB L 35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 985/2002 VAN DE COMMISSIE
van 7 juni 2002
tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A
volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2009/2001
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

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

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (2), en met name op artikel 13,
lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 2009/2001 van de
Commissie (3) is een inschrijving voor de vaststelling van
de restitutie bij uitvoer van rijst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 299/95 (5), kan de Commissie
volgens de procedure van artikel 22 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes
besluiten een maximumrestitutie bij uitvoer vast te
stellen. Bij deze vaststelling moet met name rekening
worden gehouden met de in artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan de inschrijver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie bij uitvoer.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het
kader van de in Verordening (EG) nr. 2009/2001 bedoelde
inschrijving wordt op grond van de van 31 mei tot en met 6
juni 2002 ingediende offertes vastgesteld op 80,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 8 juni 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 juni 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.
PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.
PB L 272 van 13.10.2001, blz. 17.
PB L 61 van 7.3.1975, blz. 25.
PB L 35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 986/2002 VAN DE COMMISSIE
van 7 juni 2002
tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader
van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2010/2001
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

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

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (2), en met name op artikel 13,
lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 2010/2001 van de
Commissie (3) is een inschrijving voor de vaststelling van
de restitutie bij uitvoer van rijst opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr.
584/75 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 299/95 (5), kan de Commissie
volgens de procedure van artikel 22 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes
besluiten een maximumrestitutie bij uitvoer vast te
stellen. Bij deze vaststelling moet met name rekening
worden gehouden met de in artikel 13 van Verordening
(EG) nr. 3072/95 genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan de inschrijver(s) wiens (wier) offerte ten
hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie bij uitvoer.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte
rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2010/2001 bedoelde inschrijving wordt op grond
van de van 31 mei tot en met 6 juni 2002 ingediende offertes
vastgesteld op 150,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 8 juni 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 juni 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.
PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.
PB L 272 van 13.10.2001, blz. 19.
PB L 61 van 7.3.1975, blz. 25.
PB L 35 van 15.2.1995, blz. 8.
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VERORDENING (EG) Nr. 987/2002 VAN DE COMMISSIE
van 7 juni 2002
betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst bestemd voor het eiland
Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2011/
2001
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Met name rekening houdend met de in de artikelen 2 en
3 van Verordening (EEG) nr. 2692/89 genoemde criteria,
is het niet wenselijk een maximumsubsidie vast te
stellen.

(4)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22
december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 411/2002 van de Commissie (2), en met name op artikel 10,
lid 1,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2692/89 van de Commissie van
6 september 1989 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de
verzending van rijst naar Réunion (3), gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1453/1999 (4), inzonderheid op artikel 9, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 2011/2001 van de
Commissie (5) is een inschrijving voor de vaststelling van
de subsidie voor de verzending van rijst naar het eiland
Réunion opengesteld.

(2)

Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG) nr.
2692/89, kan de Commissie volgens de procedure van
artikel 22 van Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond
van de ingediende offertes besluiten niet tot toewijzing
over te gaan.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 3 tot en
met 6 juni 2002 zijn ingediend in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2011/2001 bedoelde inschrijving voor de subsidie
voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst van GN-code
1006 20 98 naar het eiland Réunion.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 8 juni 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 juni 2002.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.
PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.
PB L 261 van 7.9.1989, blz. 8.
PB L 167 van 2.7.1999, blz. 19.
PB L 272 van 13.10.2001, blz. 21.
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESLUIT Nr. 1/2002 VAN DE ACS-EG-RAAD VAN MINISTERS
van 31 mei 2002
tot verlenging van Besluit nr. 1/2000 betreffende overgangsmaatregelen
(2002/415/EG)
DE ACS-EG-RAAD VAN MINISTERS,

Gelet op artikel 7 van Besluit nr. 1/2000 van de ACS-EG-Raad
van Ministers van 27 juli 2000 betreffende overgangsmaatregelen die geldig zijn van 2 augustus 2000 tot de inwerkingtreding van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst (1),

BESLUIT:

Artikel 1
Artikel 7 van Besluit nr. 1/2000 van de ACS-EG-Raad van
Ministers wordt vervangen door:
„Artikel 7

Overwegende hetgeen volgt:

Inwerkingtreding en geldigheid van dit besluit

De nieuwe ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, hierna
„de overeenkomst” genoemd, is op 23 juni 2000 in
Cotonou ondertekend. De overeenkomst treedt pas in
werking wanneer aan de in artikel 93, lid 3, gestelde
voorwaarden is voldaan.

Dit besluit treedt in werking op 2 augustus 2000. Het is
van toepassing tot de inwerkingtreding van de overeenkomst.”.

(2)

De ACS-EG-Raad van Ministers heeft bij Besluit nr. 1/
2000 overgangsmaatregelen aangenomen.

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt
aangenomen.

(3)

Overeenkomstig artikel 7 van Besluit nr. 1/2000 is het
besluit van toepassing tot de inwerkingtreding van de
overeenkomst, doch uiterlijk tot 1 juni 2002. Aangezien
de overeenkomst op die datum nog niet in werking zal
zijn getreden, dient de Raad van Ministers te besluiten
tot verlenging van de toepassing van Besluit nr. 1/2000
totdat de overeenkomst in werking treedt,

(1)

(1) PB L 195 van 1.8.2000, blz. 46.

Artikel 2

Gedaan te Brussel, 31 mei 2002.
Voor de ACS-EG-Raad van Ministers
De voorzitter
M. L. KPAKOL
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 6 juni 2002
tot tiende wijziging van Beschikking 2000/284/EG houdende vaststelling van de lijst van erkende
wincentra voor de invoer van sperma van paardachtigen uit derde landen
(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2041)
(Voor de EER relevante tekst)

(2002/416/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Het is passend de lijst aan te passen aan de hand van de
nieuwe informatie die door het betrokken derde land is
verstrekt en de wijzigingen in de bijlage duidelijk aan te
geven.

(4)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot
vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het
handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren,
sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire
regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn
90/425/EEG (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/298/
EG van de Commissie (2), en met name op artikel 17, lid 3,
onder b),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

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

Bij Beschikking 2000/284/EG van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/339/EG (4), is de
lijst van erkende wincentra voor de invoer van sperma
van paardachtigen uit derde landen vastgesteld.
De bevoegde autoriteiten van Nieuw-Zeeland hebben de
Commissie officieel meegedeeld dat een extra wincentrum voor sperma van paardachtigen is erkend overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG.

PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54.
PB L 102 van 12.4.2001, blz. 63.
PB L 94 van 14.4.2000, blz. 35.
PB L 116 van 3.5.2002, blz. 63.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De bijlage bij Beschikking 2000/284/EG wordt vervangen door
de bijlage bij de onderhavige beschikking.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 6 juni 2002.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA
1 Versión — Udgave — Fassung vom — Έκδοση — Version — Version — Versione — Versie — Versão — Tilanne — Version
2 Código ISO — ISO-kode — ISO-Code — Κωδικός ISO — ISO-code — Code ISO — Codice ISO — ISO-code — Código ISO — ISO-koodi —
ISO-kod

NL

3 Tercer país — Tredjeland — Drittland — Τρίτη χώρα — Third country — Pays tiers — Paese terzo — Derde land — País terceiro — Kolmas maa —
Tredje land
4 Nombre del centro autorizado — Den godkendte stations navn — Name der zugelassenen Besamungsstation — Όνοµα του εγκεκριµένου
κέντρου — Name of approved centre — Nom du centre agréé — Nome del centro riconosciuto — Naam van het erkende centrum — Nome do
centro aprovado — Hyväksytyn aseman nimi — Tjurstationens namn

6 Autoridad competente en materia de autorización — Godkendelsesmyndighed — Zulassungsbehörde — Εγκρίνουσα αρχή — Approving authority —
Autorité d'agrément — Autorità che rilascia il riconoscimento — Autoriteit die de erkenning heeft verleend — Autoridade de aprovação —
Hyväksyntäviranomainen — Godkännandemyndighet
7 Número de autorización — Godkendelsesnummer — Registriernummer — Αριθµός έγκρισης — Approval number — Numéro d'agrément —
Numero di riconoscimento — Registratienummer — Número de aprovação — Hyväksyntänumero — Godkännandenummer
8 Fecha de la autorización — Godkendelsesdato — Zulassungsdatum — Ηµεροµηνία έγκρισης — Approval date — Date d'agrément — Data di
approvazione — Datum van erkenning — Data da aprovação — Hyväksyntäpäivä — Datum för godkännandet
1: 10.5.2002
2

3

4

5

UNITED ARAB EMIRATES (b)

AR

ARGENTINA

Haras El Atalaya

91 Cuartel 17
Arrecifes
Buenos Aires

AU

AUSTRALIA

Alabar Bloodstock Corporation

Koyuga (Near Echuca)
Victoria 3622

AU

Beef Breeding Services,
Qld DPI

Grindle Rd, Wacol
Qld 4076

AU

Kinnordy Stud
Mr H. Schmorl

MS 465, Cambooya
Qld 4358

AU

Equine Artificial Breeding Services
„Lumeah”

Miriam Bentley
Hume Highway
Mullengandra NSW 2644

7

8

SENASA

I-E14
(Integral-Equino 14)

27.3.1998

AQIS

NSW-AB-H-01

21.2.2001

L 150/57

AE

6
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5 Dirección del centro autorizado — Den godkendte stations adresse — Anschrift der zugelassenen Besamungsstation — ∆ιεύθυνση του εγκεκριµένου
κέντρου — Address of approved centre — Adresse du centre agréé — Indirizzo del centro riconosciuto — Adres van het erkende centrum —
Endereço aprovado — Hyväksytyn aseman osoite — Tjurstationens adress

2

3

BARBADOS (b)

BG

BULGARIA

BH

BAHRAIN (b)

BM

BERMUDA (b)

BO

BOLIVIA (b)

BR

BRAZIL

BY

BELARUS

CA

CANADA

5

6

7

8

NL

BB

4
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CFIA

4-EQ-01

23.2.2000

CA

Amstrong Brothers

14709 Hurontario Street
Inglewood,
Ontario, L0N 1K0

CFIA

5-EQ-01

12.2.1997

CA

Zorgwijk Stables Ltd

508 Mt. Pleasant Road, R.R.2
Brantford,
Ontario, N3T 5L5

CFIA

5-EQ-02

6.4.1999

CA

Tara Hills Stud

13700 Mast Road, R.R.4
Port Perry,
Ontario, L9L 1B5

CFIA

5-EQ-03

26.1.2000

CA

Taylorlane Farm

R.R.2
Orton,
Ontario, L0N 1N0

CFIA

5-EQ-04

13.1.2000

CA

Earl Lennox

R.R.2
Orton,
Ontario, L0N 1N0

CFIA

5-EQ-05

15.3.2000

CA

Rideau Field Farm

756 Heritage Drive, R.R.4
Merrickville,
Ontario, K0G 1N0

CFIA

5-EQ-06

4.5.1998

8.6.2002

89 Rang St. André
St. Bernard de Lacolle
Co. St. Jean,
Quebec, J0J 1V0
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Ferme Canaco

2

3

4

5

6

7

8

P.O. Box 220, 8343 Walker's Line
Campbellville,
Ontario, L0P 1B0

CFIA

5-EQ-07

31.1.1995

CA

Gencor The Genetic Corporation

R.R.5
Guelph
Ontario, N1H 6J2

CFIA

5-EQ-08

10.1.1997

CA

Jou Veterinary Service

2409 Alps Road, R.R.1
Ayr
Ontario, N0B 1E0

CFIA

5-EQ-09

30.10.2000

CA

AE Breeding Farm
Dr Mike Zajac

19619 McGowan Road
Mount Albert
Ontario, L0G 1M0

CFIA

5-EQ-10

2.3.2000

CA

Equine Reproduction Services

Box 877,
Turner Valley
Alberta, T0L 2A0

CFIA

7-EQ-01

20.11.2000

CA

Meadowview
Ilene Poole

23052 Twp Rd 521
Sherwood Park
Alberta, T8B 1G6

CFIA

7-EQ-01

1.2.2002

Eidgenössisches Gestüt/Haras fédéral/Istituto
Federale dell'allevamento equino Avenches

CH-1580 Avenches

Bundesamt für
Veterinärwesen

CH-AI-4E

13.2.1997

Besamungsstation Pferde,
Gestüt Hanaya

Expohof
CH-8165 Schleinikon

Bundesamt für
Veterinärwesen

CH-AI-8E

6.5.1999

CH

SWITZERLAND

CH

CHILE

CU

CUBA (b)

CY

CYPRUS

CZ

CZECH REPUBLIC

DZ

ALGERIA

EE

ESTONIA

EG

EGYPT (b)

L 150/59

CL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Glengate Farms

NL

CA

8.6.2002

1: 10.5.2002

2

3

FALKLAND ISLANDS

GL

GREENLAND

HK

HONG KONG (b)

HR

CROATIA

HU

HUNGARY

IL

ISRAEL

IS

ICELAND

JO

JORDAN (b)

JP

JAPAN (b)

KG

KYRGYZSTAN (b)

KR

REPUBLIC OF KOREA (b)

KW

KUWAIT (b)

LB

LEBANON (b)

LI

LITHUANIA

LV

LATVIA

LY

LIBYA (b)

MA

MOROCCO

MK (a)

FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF MACEDONIA

5

6

7

8

NL

FK

4
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Saedingastod
Gunnarsholti
851 Hella

Iceland Veterinary
Services

H001

20.12.1999
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Gunnarsholt

8.6.2002

2

3

4

5

6

7

8

MACAO (b)

MT

MALTA

MU

MAURITIUS

MY

MALAYSIA (PENINSULA) (b)

MX

MÉXICO

CEPROSEM
Club Hípico „La Silla”

Monterrey
Nuevo León

SAGARPA

02-19-05-96-E

2.8.2001

NZ

NEW ZEALAND

Animal Breeding Services Ltd

3680 State Highway 3
RD2, Hamilton

MAF

NZSEQ1-001

27.3.2002

OM

OMAN (b)

PE

PERU (b)

PL

POLAND

PM

ST. PIERRE AND MIQUELON

PY

PARAGUAY

QA

QATAR (b)

RO

ROMANIA

RU

RUSSIA

SA

SAUDI ARABIA (b)

SG

SINGAPORE (b)

SI

SLOVENIA

SK

SLOVAK REPUBLIC

SY

SYRIA (b)

TH

THAILAND (b)

TN

TUNISIA

NL

MO

8.6.2002
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2

3

UA

UKRAINE

US

USA

4

5

6

7

8

PO box 90
Mt. Holly, AR 71758

APHIS

00AR001-EQS

19.7.2000

US

OS CEDROS, USA

8700 East Black Mountain Road
Scottsdale, AZ 85262

APHIS

02AZ001-EQS

7.1.2002

US

Steve Cruse-Show Horses

29251 N. Hayden Road
Scottsdale, AZ 85262

APHIS

02AZ002-EQS

28.1.2002

US

Kellog Arabian Horse Center

3801 W. Temple Ave
Pomona, CA 71758

APHIS

97CA002-EQS

22.5.1997

US

Mariana Farm

Valley Center, CA 92082

APHIS

98CA001-EQS

14.11.1997

US

Advanced Equine Reproduction

1145 Arroyo Mesa Road
Solvang, CA 93463

APHIS

98CA002-EQS

12.8.1997

US

Pacific International Genetics

14300 Jackson Road
Sloughhouse, CA 95683

APHIS

98CA003-EQS

23.1.1998

US

Alamo Pintado Equine Clinic

2501 Santa Barbara Ave
Los Olivos, CA 93441

APHIS

98CA004-EQS

23.2.1998

US

Anaheim Hills Saddle Club

6352 E. Nohl Ranch Road
Anaheim, CA 92807

APHIS

98CA005-EQS

23.3.1998

US

Valley Oak Ranch

10940 26 Mile Road
Oakdale, CA 95361

APHIS

99CA006-EQS

2.4.1999

US

Jeff Oswood Stallion Station

21860 Ave. 160
Porterville, CA 93257

APHIS

99CA007-EQS

8.4.1999

US

Magness Racing Ventures

4050 Casey Ave
Santa Ynez, CA 93460

APHIS

00CA008-EQS

10.12.1999

US

Crawford Stallion Services

34520 DePortola
Termecula, CA 92592

APHIS

00CA010-EQS

20.1.2000

US

Exclusively Equine Reproduction

28753 Valley Center Road
Temecula, CA 92082

APHIS

00CA011-EQS

2.3.2000

NL

The Old Place

L 150/62

1: 10.5.2002

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
8.6.2002

2

3

4

5

6

7

8

APHIS

01CA012-EQSE

16.2.2001

US

Specifically Equine Veterinary Service

910 W. Hwy 246
Buellton, CA 93427

APHIS

01CA013-EQS

20.5.1997

US

Bishop Lane Farms

5525 Volkerts Road
Sabastopol, CA 95472

APHIS

01CA014-EQSE

19.3.2001

US

Hunter Stallion Station

10163 Badger Creek Lane
Wilton, CA 95693

APHIS

02CA016-EQS

14.2.2002

US

Colorado State University Equine Reproduction
Center

3194 Rampart Road
Fort Collins, CO 80523

APHIS

02CO001-EQS

13.2.2002

US

Candlewood Equine

2 Beaver Pond Lane
Bridgewater, CT 06752

APHIS

00CT001-EQS

1.3.2000

US

Windbank Farm

1620 Choptank Road
Middletown, DE 19075

APHIS

01DE001-EQS

7.6.2001

US

Peterson & Smith Reproduction Center

15107 S.E. 47th Ave
Summerfield, FL 34491

APHIS

00FL001-EQS

10.1.2000

US

Silver Maple Farm

6621 Daniels Road
Naples, FL 34109

APHIS

00FL002-EQS

26.1.2000

US

University of Florida
College of Veterinary Medicine

2015 SW 16th Avenue
Gainsville, FL 32601

APHIS

01FL003-EQS

15.5.2001

US

Double L Quarter Horse

1881 E. Berry Road
Cedar Rapids, IA 52403

APHIS

96IA001-EQS

2.1.1996

US

Jim Dudley Quarter Horses

Rt. 1, Box 137
Latimer, IA 50452

APHIS

98IA002-EQS

26.5.1998

US

Grandview Farms

123 West 200
South Huntington, IN 46750

APHIS

99IN001-EQS

16.12.1999

US

Ed Mulick

4333 Straightline Pike
Richmond, IN 47374

APHIS

00IN002-EQS

13.3.2000

US

Gumz Farms Quarter Horses

7491 S 100 W
North Judson, IN 46366

APHIS

00IN003-EQS

3.7.2000
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Santa Ynez, CA 93460
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APHIS

01IN004-EQS

15.3.2001

US

Meadowbrook Farms

3400S. 143rd Street East
Wichita, KS 67232

APHIS

01KS001-EQS

28.2.2001

US

Kentuckiana Farm

PO box 11743
Lexington, KY 40577

APHIS

97KY001-EQS

16.10.1997

US

Castleton Farm

2469 Iron Works Pike
PO box 11889
Lexington, KY 40511

APHIS

98KY002-EQS

13.8.1998

US

Autumn Lane Farm

371 Etter Lane
Georgetown, KY 40324

APHIS

01KY001-EQS

19.10.2001

US

Hamilton Farm

66 Woodland Mead
PO box 2639
South Hamilton, MA 01982

APHIS

98MA001-EQS

30.3.1998

US

Select Breeders Service, Inc.

1088 Nesbitt Road
Colora, MD 21917

APHIS

98MD001-EQS

3.11.1997

US

Imperial Egyptian Stud

2642 Mt. Carmel Road
Parkton, MD 21120

APHIS

00MD002-EQS

18.7.2000

US

Harris Paints

27720 Possum Hill Road
Federalsburg, MD 21632

APHIS

00MD003-EQS

25.9.2000

US

Midwest Station II

16917 70th St. NE
Elk River, MN 55330

APHIS

00MN001-EQS

16.5.2000

US

Anoka Equine Veterinary Services

16445 NE 70th St.
Elk River, MN 55330

APHIS

01MN001-EQS

17.12.2001

US

Schemel Stables Collection Facility

986 PCR, Co. Road 810
Perryville, MO 63775

APHIS

99MO001-EQS

15.12.1999

US

Equine Reproduction Facility

137 Speaks Road
Advance, NC 27006

APHIS

97NC001-EQS

21.8.1997

US

Walnridge Farm, Inc.

Hornerstown-Arneytown Road
Cream Ridge, NJ 08514

APHIS

96NJ003-EQS

14.8.1996

8.6.2002

707 Edith Ave
Noblesville, IN 46060

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

White River Equine Centre

NL

US

L 150/64

1: 10.5.2002

2

3

4

5

6

7

8

APHIS

96NJ004-EQS

4.9.1996

US

Peretti's Farm

Route 526, Box 410
Cream Ridge, NJ 08514

APHIS

97NJ005-EQS

17.3.1997

US

Kentuckiana Farm of NJ

18 Archertown Road
New Egypt, NJ 08533

APHIS

99NJ006-EQS

30.7.1999

US

Southwind Farm

29 Burd Road
Pennington, NJ 08534

APHIS

00NJ007-EQS

13.7.2000

US

Blue Chip Farm

807 Hogagherburgh Road
Wallkill, NY 12589

APHIS

96NY001-EQS

31.8.2000

US

Sunny Gables Farm

282 Rt. 416
Montgomery, NY 12549

APHIS

00NY002-EQS

24.7.2000

US

Autumn Lane Farm

7901 Panhandle Road
Newark, OH 43056

APHIS

99OH001-EQS

19.5.1999

US

Good Version

5224 Dearth Road
Springboro, OH 45062

APHIS

01OH001-EQS

3.8.2001

US

Paws UP Quarter Horses

Route 1, Box 43-1
Purcell, OK 73080

APHIS

00OK002-EQS

11.4.2000

US

Bryant Ranch

11777 NW Oak Ridge Road
Yamhill, OR 97148

APHIS

98OR001-EQS

19.2.1998

US

Honalee Equine Semen Collection Facility

14005 SW Tooze Road
Sherwood, OR 97140

APHIS

99OR001-EQS

26.10.1999

US

Kosmos Horse Breeders

372 Littlestown Road
Littlestown, PA 17340

APHIS

97PA001-EQS

19.3.1997

US

Hanover Shoe Farm

Route 194 South
PO box 339
Hanover, PA 17331

APHIS

97PA002-EQS

28.3.1997

US

Nandi Veterinary Associates

3244 West Sieling Road
New Freedom, PA 17349

APHIS

97PA003-EQS

22.9.1997

US

Cryo-Star International

223 Old Philadelphia Pike
Douglassville, PA 19518

APHIS

01PA005-EQS

29.5.2001

L 150/65
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Lambertville, NJ 08530
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APHIS

01PA006-EQS

16.8.2001

US

Babcock Ranch Semen Collection Center

Rt. 2, Box 357
Gainsville, TX 76240

APHIS

97TX001-EQS

2.6.1997

US

Select Breeders

Rt. 3, Box 196
Aubrey, TX 76227

APHIS

97TX002-EQS

1.2.1997

US

Floyd Moore Ranch

Route 2, Box 293
Huntsville, TX 77340

APHIS

98TX003-EQS

12.5.1998

US

Bluebonnet Farm

746 FM 529
Bellville, TX 77418

APHIS

00TX007-EQS

25.1.2000

US

Alpha Equine Breeding Center

2301 Boyd Road
Granbury, TX 76049

APHIS

00TX008-EQS

28.2.2000

US

Joe Landers Breeding Facility

4322 Tintop Road
Weatherford, TX 76087

APHIS

00TX010-EQS

11.4.2000

US

Willow Tree Farm

10334 Strittmatter
Pilot Point, TX 76258

APHIS

00TX011-EQS

28.4.2000

US

Green Valley Farm

3952 PR 2718
Aubrey, TX 76227

APHIS

00TX012-EQS

28.4.2000

US

6666 Ranch

PO box 130
Guthrie, TX 79236

APHIS

00TX013-EQS

17.10.2000

US

Michael Byatt Arabians

7716 Red Bird Road
New Ulm, TX 78950

APHIS

00TX014-EQSE

9.11.2000

US

DLR Ranch

5301 FM 1885
Weatherford, TX 76088

APHIS

01TX015A-EQSE

7.2.2001

US

RB Quarter Horse

1346 Prarie Grove Road
Valley View, TX 76272

APHIS

01TX017-EQS

22.10.2001

US

LKA, Inc.

360 Leea Lane
Weatherford, TX 76087

APHIS

01TX018-EQS

6.11.2001

US

Roanoke AI Labs, Inc.

8535 Martin Creek Road
Roanoke, VA 20401

APHIS

96VA001-EQS

14.11.1996

8.6.2002

250 Hempt Road
Mechanicsburg, PA 17050
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Commonwealth Equine Reproduction Center

16078 Rockets Mill Road
Doswell, VA 23047

APHIS

00VA002-EQS

9.8.2000

US

Hass Quarter Horses

W9821 Hwy 29
Shawano, WI 54166

APHIS

97WI001-EQS

29.5.1997

US

Battle Hill Farm

HC 40, Box 9
Lewisburg, WV 24901

APHIS

01WV001

13.11.2001

US

Snowy Range Ranch

251 Mandel Lane
Laramie, WY 82070

APHIS

01WY001-EQS

1.2.2001

URUGUAY

ZA

SOUTH AFRICA (b)

(a) Código provisional que no afecta a la denominación definitiva del país que será asignada cuando concluyan las negociaciones en curso en las Naciones Unidas — Foreløbig kode, som ikke foregriber den endelige betegnelse af landet, der skal
tildeles, når de igangværende forhandlinger i FN er afsluttet — Provisorischer Code, der in nichts der endgültigen Bezeichnung des Landes vorgreift, die bei Schlussfolgerung der momentan laufenden Verhandlungen in diesem Zusammenhang
im Rahmen der Vereinten Nationen genehmigt wird — Προσωρινός κωδικός που δεν επηρεάζει τον οριστικό τίτλο της χώρας που θα δοθεί µετά την περάτωση των διαπραγµατεύσεων που πραγµατοποιούνται επί του παρόντος στα Ηνωµένα Έθνη —
Provisional code that does not affect the definitive denomination of the country to be attributed after the conclusion of the negotiations currently taking place in the United Nations — Code provisoire ne préjugeant pas de la dénomination
définitive du pays qui sera arrêtée à l'issue des négociations en cours dans le cadre des Nations unies — Codice provvisorio senza effetti sulla denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso
presso le Nazioni Unite — Voorlopige code die geen gevolgen heeft voor de definitieve benaming die aan het land wordt gegeven op grond van de onderhandelingen die momenteel in het kader van de Verenigde Naties worden gevoerd —
Código provisório que não afecta a denominação definitiva do país a ser atribuída após a conclusão das negociações actualmente em curso nas Nações Unidas — Väliaikainen koodi, joka ei vaikuta maan lopulliseen nimeen, joka annetaan tällä
hetkellä Yhdistyneissä Kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi — Provisorisk kod som inte påverkar det slutgiltiga landsnamnet som skall anges när de pågående förhandlingarna i Förenta nationerna slutförts.
(b) Sólo esperma procedente de caballos registrados — Kun sæd fra registrerede heste — Nur Samen von registrierten Pferden — Μόνο σπέρµα που συλλέχθηκε από καταγεγραµµένους ίππους — Only semen collected from registered horses —
Sperme provenant uniquement de chevaux enregistrés — Solamente sperma raccolto da cavalli registrati — Enkel sperma verzameld van geregistreerde paarden — Apenas sémen colhido de cavalos registados — Ainoastaan rekisteröidyistä
hevosista kerätty siemenneste — Bara sperma insamlad från registrerade hästar.
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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 3 juni 2002
tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 augustus, 1 september,
1 oktober, 1 november en 1 december 2001 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die in derde landen tewerkgesteld zijn
(2002/417/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op het Statuut van de ambtenaren van de Europese
Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de
andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, vastgesteld
bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de
Raad (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, EGKS,
Euratom) nr. 2581/2001 (2), inzonderheid op artikel 13, tweede
alinea, van bijlage X,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 302/2002 van
de Raad (3), overeenkomstig artikel 13, eerste alinea, van
bijlage X bij het Statuut, zijn de aanpassingscoëfficiënten
vastgesteld die met ingang van 1 juli 2001 van toepassing zijn op de bezoldigingen die in de valuta van het
land van tewerkstelling worden uitbetaald aan de ambtenaren die in derde landen zijn tewerkgesteld.

(2)

De Commissie heeft in de voorbije maanden diverse
wijzigingen van deze aanpassingscoëfficiënten (4) doorgevoerd overeenkomstig artikel 13, tweede alinea, van
bijlage X van het Statuut.

(3)

Met ingang van 1 augustus, 1 september, 1 oktober,
1 november en 1 december 2001 dienen bepaalde van
deze aanpassingscoëfficiënten te worden gewijzigd daar
uit statistische gegevens waarover de Commissie
beschikt, is gebleken dat de variatie van de kosten van

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

PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1.
PB L 345 van 29.12.2001, blz. 1.
PB L 47 van 19.2.2002, blz. 4.
PB L 321 van 6.12.2001, blz. 31.

levensonderhoud, die aan de hand van de aanpassingscoëfficiënt en de desbetreffende wisselkoers wordt
gemeten, voor bepaalde derde landen sedert de laatste
vaststelling of wijziging meer dan 5 % bedraagt,
BESLUIT:

Enig artikel
Met ingang van 1 augustus, 1 september, 1 oktober,
1 november en 1 december 2001 worden de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen van de
ambtenaren die in derde landen zijn tewerkgesteld en die in de
valuta van het land van tewerkstelling worden uitbetaald, gewijzigd overeenkomstig de bijlage.
De voor de berekening van deze bezoldigingen toegepaste
wisselkoersen zijn die welke worden gebruikt voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor de maand die voorafgaat aan de in de eerste
alinea bedoelde datums.

Gedaan te Brussel, 3 juni 2002.
Voor de Commissie
Christopher PATTEN

Lid van de Commissie
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BĲLAGE

Land van tewerkstelling

Aanpassingscoëfficiënten
augustus 2001

Angola

129,2

Lesotho

62,3

Niger

87,2

Roemenië

53,6

Swaziland

59,9

Turkĳe

69,9

Zimbabwe

67,1

Land van tewerkstelling

Aanpassingscoëfficiënten
september 2001

Angola

124,4

Costa Rica

101,7

Ethiopië

75,8

Mozambique

79,9

Zimbabwe

69,3

Land van tewerkstelling

Angola

Aanpassingscoëfficiënten
oktober 2001

123,7

Haïti

93,8

Indonesië

67,4

Joegoslavië

61,9

Malawi

106,2

Namibië

60,2

Papoea-Nieuw-Guinea

71,1

Turkĳe

62,8

Zimbabwe

73,0

L 150/69
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Land van tewerkstelling

Angola

Aanpassingscoëfficiënten
november 2001

121,0

Dominicaanse Republiek

90,3

Eritrea

45,5

Ghana

89,7

Malta

100,0

Nigeria (Lagos)

99,2

Roemenië

52,4

Suriname

81,1

Venezuela

111,5

Zambia

67,3

Zimbabwe

79,4

Land van tewerkstelling

Aanpassingscoëfficiënten
december 2001

Angola

121,2

Benin

88,1

Botswana

60,5

Egypte

81,1

Guatemala

90,7

India

62,1

Mozambique

82,6

Trinidad en Tobago

89,7

Turkĳe

74,3

Zimbabwe

85,5
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Richtlĳn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het
op de markt brengen van biociden
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 123 van 24 april 1998)
Bladzĳde 41, bĳlage IVA, afdeling VII, punt 7.4 „Carcinogeniteitsonderzoek”:
in plaats van: „Kan worden gecombineerd met onderzoeken in het kader van punt 6.3; één knaagdiersoort en één andere
zoogdiersoort”,
te lezen:
„Kan worden gecombineerd met onderzoeken in het kader van punt 7.3; één knaagdiersoort en één andere
zoogdiersoort”.
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