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VERORDENING (EG) Nr. 778/2003 VAN DE RAAD
van 6 mei 2003
tot wijziging van Beschikking nr. 283/2000/EGKS van de Commissie en de Verordeningen (EG) nr.
584/96, (EG) nr. 763/2000 en (EG) nr. 1514/2002 betreffende de antidumpingmaatregelen die van
toepassing zijn op warmgewalst breedband en hulpstukken van buisleidingen, van ijzer of van
staal
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 584/96 (6) heeft de Raad antidumpingmaatregelen vastgesteld ten aanzien van hulpstukken voor buisleidingen (andere dan gegoten hulpstukken, flenzen en hulpstukken met schroefdraad), van
ijzer of staal (met uitzondering van roestvrij staal), met
een grootste uitwendige diameter van 609,6 mm,
geschikt voor stomplassen en voor andere doeleinden,
ingedeeld onder de GN-codes ex 7307 93 11 (Tariccodes
7307 93 11 91
en
7307 93 11 99),
ex 7307 93 19
(Taric-codes
7307 93 19 91
en
7307 93 19 99),
ex 7307 99 30
(Taric-codes
7307 99 30 92 en 7307 99 30 98) en ex 7307 99 90
(Taric-code 7307 99 90 92 en 7307 99 90 98), (hierna
„hulpstukken voor buisleidingen” te noemen) uit Kroatië,
Thailand en de Volksrepubliek China. De maatregelen
ten aanzien van hulpstukken voor buisleidingen uit de
Volksrepubliek China werden bij Verordening (EG) nr.
763/2000 (7) uitgebreid tot vanuit Taiwan (hierna
„Chinees Taipei” te noemen) verzonden hulpstukken
voor buisleidingen. De maatregelen ten aanzien van
hulpstukken voor buisleidingen uit Kroatië zijn inmiddels vervallen (8), maar die ten aanzien van dit product
uit Thailand en de Volksrepubliek China, uitgebreid tot
het vanuit Chinees Taipei verzonden product, blijven
van kracht als gevolg van de resultaten van een herzieningsprocedure bij het vervallen van de maatregelen (9),
die op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 384/96 was ingeleid. Bij Verordening (EG) nr. 1514/
2002 (10) heeft de Raad ook antidumpingmaatregelen
vastgesteld ten aanzien van hulpstukken voor buisleidingen uit Tsjechië, Maleisië, de Republiek Korea,
Rusland en Slowakije.

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 1694/2002 (11) heeft de
Commissie vrijwaringstariefmaatregelen genomen ten
aanzien van bepaalde ijzer- en staalproducten, waaronder warmgewalst breedband en hulpstukken voor
buisleidingen waarop de hierboven vermelde antidumpingmaatregelen reeds van toepassing waren. Overeenkomstig artikel 5 van die verordening zijn de tariefcontingenten en het vrijwaringsrecht niet van toepassing op

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 452/2003 van de Raad van 6
maart 2003 inzake de maatregelen die de Gemeenschap kan
nemen ten aanzien van het gecombineerde effect van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen (1),
Gelet op het voorstel dat de Commissie heeft ingediend na
raadpleging van het Raadgevend Comité dat is ingesteld bij
artikel 15 van 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 (2),
Overwegende hetgeen volgt:
A. THANS GELDENDE MAATREGELEN
(1)

Bij Beschikking nr. 283/2000/EGKS (3) heeft de
Commissie een definitief antidumpingrecht ingesteld op
gewalste, platte producten van ijzer of van niet-gelegeerd
staal, met een breedte van 600 mm of meer, niet geplateerd noch bekleed, opgerold, enkel warmgewalst (ingedeeld onder de GN-codes 7208 10 00, 7208 25 00,
7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 10,
7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10 en
7208 39 90, (hierna „warmgewalst breedband” te
noemen) uit Bulgarije, India, Zuid-Afrika, Taiwan (4) en
de Federale Republiek Joegoslavië (hierna „Servië en
Montenegro” te noemen), en heeft zij verbintenissen
aanvaard. Ingevolge artikel 1, lid 1, van Verordening
(EG) nr. 963/2002 (5) blijven deze antidumpingmaatregelen, die zijn vastgesteld op grond van Beschikking nr.
2277/96/EGKS, van kracht, ondanks het feit dat het
EGKS-Verdrag heeft opgehouden te bestaan, en zijn de
bepalingen van Verordening (EG) nr. 384/96 op deze
maatregelen met ingang van 24 juli 2002 van toepassing.

(1) PB L 69 van 13.3.2003, blz. 8.
(2) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1972/2002 (PB L 305 van 7.11.2002, blz. 1).
(3) PB L 31 van 5.2.2000, blz. 15. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Besluit nr. 1043/2002/EGKS (PB L 157 van 15.6.2002, blz. 45).
(4) Chinees Taipei wordt in die verordening Taiwan genoemd.
(5) PB L 149 van 7.6.2002, blz. 3. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1310/2002 (PB L 192 van 20.7.2002, blz. 9).

(6) PB L 84 van 3.4.1996, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1592/2000 (PB L 182 van 21.7.2000, blz. 1).
(7) PB L 94 van 14.4.2000, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2314/2000 (PB L 267 van 20.10.2000, blz. 15).
(8) PB C 104 van 4.4.2001, blz. 7.
(9) PB C 103 van 3.4.2001, blz. 5.
(10) PB L 228 van 24.8.2002, blz. 1.
(11) PB L 261 van 28.9.2002, blz. 1.
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warmgewalst breedband uit India of Chinees Taipei,
terwijl de tariefcontingenten en het bijkomende vrijwaringsrecht („het vrijwaringsrecht”) ten aanzien van hulpstukken voor buisleidingen niet van toepassing zijn op
de Volksrepubliek China.
(4)

(5)

(6)

Bovengenoemde antidumpingmaatregelen bestaan uit
antidumpingrechten of verbintenissen. De vrijwaringsmaatregelen bestaan uit tariefcontingenten die voor
bepaalde periodes van toepassing zijn en bij overschrijding waarvan een vrijwaringsrecht moet worden betaald.
Zodra de op grond van de vrijwaringsmaatregelen vastgesteld tariefcontingenten zijn uitgeput, zouden voor
hetzelfde product zowel het vrijwaringsrecht als het antidumpingrecht verschuldigd worden of, wanneer prijsverbintenissen zijn aanvaard, zou het vrijwaringsrecht
verschuldigd worden naast de verplichting tot inachtneming van de prijsverbintenis.
Bij Verordening (EG) nr. 452/2003 (1) heeft de Raad
overwogen dat de combinatie van antidumpingmaatregelen of compenserende maatregelen met vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van eenzelfde product
zwaardere gevolgen kan hebben dan bedoeld is ter
verwezenlijking van het handelsbeschermingsbeleid van
de Gemeenschap en te belastend kan zijn voor sommige
producenten/exporteurs die naar de Gemeenschap
wensen uit te voeren. Daarom heeft de Raad bepalingen
vastgesteld om de instellingen van de Gemeenschap in
staat te stellen zo nodig maatregelen te nemen om te
voorkomen dat een combinatie van antidumpingmaatregelen of compenserende maatregelen met vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van eenzelfde product dergelijke
gevolgen heeft.

8.5.2003

(9)

Om de betrokken bedrijven rechtszekerheid te
verschaffen, wordt het wenselijk geacht te bepalen welke
antidumpingmaatregelen van toepassing zijn wanneer de
vrijwaringstariefcontingenten zijn uitgeput of wanneer
een toewijzing uit het contingent niet is aangevraagd of
is geweigerd.

(10)

In gevallen waarin normalerwijze zowel een antidumpingrecht als een vrijwaringsrecht verschuldigd zou zijn
en het antidumpingrecht lager is dan of gelijk aan het
bedrag van het vrijwaringsrecht, behoeft geen antidumpingrecht te worden betaald; wanneer het antidumpingrecht hoger is dan het bedrag van het vrijwaringsrecht,
moet slechts dat deel van het antidumpingrecht worden
betaald dat het bedrag van het vrijwaringsrecht overschrijdt.

(11)

In gevallen waarin een prijsverbintenis is aanvaard, zijn
de Commissie en de betrokken ondernemingen equivalente verminderingen van deze prijsverbintenissen overeengekomen of, zijn zij, in voorkomend geval, overeengekomen dat de verplichting om een minimumprijs in
acht te nemen niet van toepassing zal zijn wanneer het
vrijwaringsrecht moet worden betaald.

C. PROCEDURE

(12)

Alle rechtstreeks betrokken partijen, dat wil zeggen de
nationale autoriteiten van Bulgarije, Zuid-Afrika, Servië
en Montenegro, Thailand, Chinees Taipei, Tsjechië,
Maleisië, de Republiek Korea, Rusland en Slowakije, de
betrokken producenten/exporteurs in die landen en de
bedrijfstak van de Gemeenschap zijn in kennis gesteld
van de hierboven beschreven beoogde maatregelen en
werden in de gelegenheid gesteld hierover opmerkingen
te maken.

(13)

Van een aantal belanghebbenden werden opmerkingen
ontvangen waarmee rekening werd gehouden. Sommige
belanghebbenden waren het volkomen eens met de door
de instellingen van de Gemeenschap beoogde maatregelen, terwijl andere van mening waren dat de invoer
waarop de vrijwaringsmaatregelen van toepassing zijn,
niet aan antidumpingmaatregelen mag worden onderworpen of dat, indien dergelijke maatregelen reeds van
toepassing zijn, deze moeten worden opgeschort of ingetrokken. Andere belanghebbenden waren van oordeel
dat de invoer waarop antidumpingmaatregelen van
toepassing zijn, niet aan vrijwaringsmaatregelen mag
worden onderworpen.

(14)

Ten aanzien van het eerste argument wordt opgemerkt
dat enkel wanneer antidumpingmaatregelen samengaan
met een vrijwaringsrecht het effect groter kan zijn dan
bedoeld of wenselijk was. Het is immers enkel in deze
omstandigheden dat bepaalde producenten/exporteurs
voor dezelfde invoer zowel aan antidumpingmaatregelen
als aan een vrijwaringsrecht zijn onderworpen. Er wordt
derhalve van uitgegaan dat enkel moet worden ingegrepen wanneer vrijwaringsrechten verschuldigd
worden.

B. TE NEMEN MAATREGELEN

(7)

In onderhavig geval is het niet duidelijk of de bij Verordening (EG) nr. 1694/2002 ingestelde vrijwaringstariefcontingenten zullen worden uitgeput en wanneer, maar
het is mogelijk dat voor warmgewalst breedband en
hulpstukken voor buisleidingen waarop antidumpingrechten of verbintenissen van toepassing zijn, ook een
vrijwaringsrecht verschuldigd zal worden.

(8)

In dat geval wordt geoordeeld dat de combinatie van
antidumpingmaatregelen met het vrijwaringsrecht
zwaardere gevolgen kan hebben dan bedoeld of wenselijk is in het licht van het beleid en de doelstellingen van
de Gemeenschap op het gebied van de handelsbescherming. Een dergelijke combinatie zou te belastend kunnen
zijn voor sommige producenten/exporteurs die naar de
Gemeenschap wensen uit te voeren, waardoor de EGmarkt niet meer voor hen toegankelijk zou zijn. De Raad
is daarom van oordeel dat het dienstig is de bestaande
antidumpingmaatregelen ten aanzien van warmgewalst
breedband en ten aanzien van hulpstukken voor buisleidingen te wijzigen.

(1) PB L 69 van 13.3.2003, blz. 8.
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(15)

Wat het tweede argument betreft, wordt eraan herinnerd dat antidumpingmaatregelen enkel van
toepassing zijn op de invoer van warmgewalst breedband en hulpstukken voor buisleidingen uit
bepaalde landen. Dit betekent dat, indien geen vrijwaringsmaatregelen worden toegepast op de
invoer van warmgewalst breedband en hulpstukken voor buisleidingen die aan antidumpingmaatregelen zijn onderworpen, de eerstgenoemde maatregelen enkel van toepassing zouden zijn op
sommige van deze producten die uit bepaalde landen worden ingevoerd, doch niet op andere. Dit
wordt strijdig geacht met de internationale verplichtingen van de Gemeenschap volgens welke vrijwaringsmaatregelen worden toegepast op een product dat wordt ingevoerd, ongeacht de herkomst
daarvan.

(16)

Het onderzoek van de door de belanghebbenden naar voren gebrachte opmerkingen leidt derhalve
tot de conclusie dat geen van de door de belanghebbenden voorgestelde alternatieve oplossingen
aanvaardbaar is en dat de thans geldende maatregelen het meest geschikt zijn om te voorkomen dat
bepaalde producenten/exporteurs die hun producten naar de Gemeenschap wensen uit te voeren, te
zwaar worden belast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In Beschikking nr. 283/2000/EGKS wordt aan artikel 1 het volgende lid toegevoegd:
„2 bis.
Indien bij invoer van het betrokken product uit Bulgarije, Zuid-Afrika of Servië en Montenegro een aanvullend vrijwaringsrecht van toepassing is ingevolge artikel 1, lid 3, van Verordening
(EG) nr. 1694/2002 (*), is op de nettoprijs, vrij grens Gemeenschap, vóór inklaring, van dit product,
vervaardigd door de volgende ondernemingen, in afwijking van lid 2, het volgende antidumpingrecht
van toepassing:
Toepasselijk antidumpingrecht wanneer een aanvullend
vrijwaringsrecht verschuldigd is
Land

Onderneming
T/m
28.3.2003

29.3 t/m
28.9.2003

29.9.2003
t/m
28.3.2004

29.3 t/m
28.9.2004

29.9.2004
t/m
28.3.2005

Aanvullende Tariccode

Bulgarije

Alle ondernemingen

0%

0%

0%

0%

0%

A999

Zuid-Afrika

Iscor Limited, Roger
Dyason Road, Pretoria
West, en Saldanha Steel
(Pty) Ltd, Private Bag X11,
Saldanha 7395

0%

0%

0%

0%

0%

A079

20,3 %

22,1 %

22,1 %

23,7 %

23,7 %

A999

0%

0%

0%

1,3 %

1,3 %

Overige ondernemingen
Servië en
Montenegro

Alle ondernemingen

(*) PB L 261 van 28.9.2002, blz. 1.”

Artikel 2
In Verordening (EG) nr. 584/96 wordt aan artikel 1 het volgende lid toegevoegd:
„2 bis.
Indien bij invoer van het betrokken product uit Taiwan een aanvullend vrijwaringsrecht van
toepassing is ingevolge artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1694/2002 (*), is op de nettoprijs, vrij
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grens Gemeenschap, vóór inklaring, van dit product, in afwijking van lid 2, het volgende antidumpingrecht van toepassing:
Toepasselijk antidumpingrecht wanneer een aanvullend
vrijwaringsrecht verschuldigd is
Land

Onderneming

Thailand
behalve:
Thai Benkan Co. Ltd,
Prapadaeng Samutprakarn

29.3 t/m
28.9.2004

29.9.2004
t/m
28.3.2005

Aanvullende Tariccode

T/m
28.3.2003

29.3 t/m
28.9.2003

29.9.2003
t/m
28.3.2004

35,2 %

37,6 %

37,6 %

39,7 %

39,7 %

8851

0%

0%

0%

0%

0%

A118

(*) PB L 261 van 28.9.2002, blz. 1.”

Artikel 3
In Verordening (EG) nr. 763/2000 wordt aan artikel 1 het volgende lid toegevoegd:
„2 bis.
Indien bij invoer van het betrokken product dat vanuit Chinees Taipei wordt verzonden, een
aanvullend vrijwaringsrecht van toepassing is ingevolge artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) nr.
1694/2002 (*), is op de nettoprijs, vrij grens Gemeenschap, vóór inklaring, van dit product, met
uitzondering van het product dat wordt vervaardigd en uitgevoerd door Chup Hsin Enterprise Co. Ltd,
Rigid Industries Co., Ltd en Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd, in afwijking van lid 1, het volgende antidumpingrecht van toepassing:
Toepasselijk antidumpingrecht wanneer een aanvullend
vrijwaringsrecht verschuldigd is
Land

Chinees
Taipei

Onderneming

Alle ondernemingen
(behalve Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co., Ltd en Niang
Hong Pipe Fittings Co.,
Ltd)

T/m
28.3.2003

29.3 t/m
28.9.2003

29.9.2003
t/m
28.3.2004

34,9 %

37,3 %

37,3 %

29.3 t/m
28.9.2004

29.9.2004
t/m
28.3.2005

39,4 %

39,4 %

Aanvullende Tariccode

A999

(*) PB L 261 van 28.9.2002, blz. 1.”

Artikel 4
In Verordening (EG) nr. 1514/2002 wordt aan artikel 1 het volgende lid toegevoegd:
„2 bis.
Indien bij invoer van het betrokken product een aanvullend vrijwaringsrecht van toepassing
is ingevolge artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1694/2002 (*), is op de nettoprijs, vrij grens
Gemeenschap, vóór inklaring, van dit product, in afwijking van lid 2, het volgende antidumpingrecht
van toepassing:
Toepasselijk antidumpingrecht wanneer een aanvullend
vrijwaringsrecht verschuldigd is
Land

Tsjechië

Maleisië

Onderneming

Aanvullende Tariccode

T/m
28.3.2003

29.3 t/m
28.9.2003

29.9.2003
t/m
28.3.2004

29.3 t/m
28.9.2004

29.9.2004
t/m
28.3.2005

Mavet a.s., Trebic

0%

0%

0%

0%

0%

A323

Overige ondernemingen

0%

1,1 %

1,1 %

3,2 %

3,2 %

A999

Anggerik Laksana Sdn Bhd,
Selangor Darul Ehsan

35,5 %

37,9 %

37,9 %

40 %

40 %

A324

Overige ondernemingen

51,3 %

53,7 %

53,7 %

55,8 %

55,8 %

A999
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Toepasselijk antidumpingrecht wanneer een aanvullend
vrijwaringsrecht verschuldigd is
Land

Onderneming
T/m
28.3.2003

29.3 t/m
28.9.2003

29.9.2003
t/m
28.3.2004

29.3 t/m
28.9.2004

29.9.2004
t/m
28.3.2005

Rusland

Alle ondernemingen

19,6 %

22 %

22 %

24,1 %

24,1 %

Republiek
Korea

Alle ondernemingen

20,3 %

22,7 %

22,7 %

24,8 %

24,8 %

Slowakije

Alle ondernemingen

0%

0%

0%

0%

0%

Aanvullende Tariccode

A999

(*) PB L 261 van 28.9.2002, blz. 1.”
Artikel 5
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.
Zij vervalt op 28 maart 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 6 mei 2003.
Voor de Raad
De voorzitter
P. EFTHYMIOU
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VERORDENING (EG) Nr. 779/2003 VAN DE COMMISSIE
van 7 mei 2003
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. 1947/2002 (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 mei 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 mei 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66.
(2) PB L 299 van 1.11.2002, blz. 17.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 7 mei 2003 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
212
999

86,8
110,8
98,8

0707 00 05

052
999

152,4
152,4

0709 90 70

052
999

97,2
97,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
220
600
624
999

79,5
44,0
33,1
49,9
50,6
51,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
524
528
720
804
999

79,6
103,5
86,7
78,8
84,6
73,2
118,9
106,8
91,5

(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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VERORDENING (EG) Nr. 780/2003 VAN DE COMMISSIE
van 7 mei 2003
betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor bevroren rundvlees
van GN-code 0202 en producten van GN-code 0206 29 91 (1 juli 2003 — 30 juni 2004)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

cumenten waaruit blijkt dat zij gedurende de afgelopen
drie contingentjaren in het kader van soortgelijke contingenten rundvlees hebben ingevoerd. In bepaalde gevallen
kunnen door de bevoegde nationale instantie bij de
administratie begane vergissingen de toegang van de
marktdeelnemers tot dit gedeelte van het contingent
beperken. Er moeten bepalingen worden vastgesteld om
eventueel nadeel te vergoeden.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17
mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2345/2001 van de Commissie (2), en met
name op artikel 32, lid 1,
(6)

Marktdeelnemers die kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk betrokken zijn bij de invoer van rundvlees uit of
de uitvoer daarvan naar derde landen, kunnen een
aanvraag om erkenning in het kader van deelcontingent
II indienen. Om die betrokkenheid te kunnen bewijzen
moeten zij bewijsstukken van recente invoer van enige
omvang kunnen overleggen.

(7)

Wanneer er gegronde redenen zijn om te vermoeden dat
registratieaanvragen zijn ingediend door fictieve marktdeelnemers, moeten de lidstaten de aanvragen aan een
nauwgezetter onderzoek onderwerpen.

(8)

Er moeten sancties worden vastgesteld voor gevallen
waarin fictieve marktdeelnemers registratieaanvragen
hebben ingediend, of waarin de erkenning is verleend op
basis van vervalste documenten.

(9)

Met het oog op de controle op de inachtneming van de
criteria voor deelneming in de toewijzing van contingenten, moeten de aanvragen worden ingediend in de
lidstaten waar de betrokken marktdeelnemer een BTWnummer heeft.

(10)

Om permanente toegang tot het contingent te garanderen, moet deelcontingent II op halfjaarbasis worden
beheerd, waarbij tegelijk de certificaataanvragen van de
erkende importeurs worden onderzocht.

(11)

Om speculatie te voorkomen dient te worden bepaald
dat importeurs die niet meer in de sector rundvlees
werkzaam zijn, niet voor het contingent in aanmerking
komen, en dient een zekerheid te worden vastgesteld
voor alle aanvragers in het kader van deelcontingent I,
om de betaling van de invoerrechten te garanderen. Het
bedrag van de certificaatzekerheid dient vrij hoog te zijn,
en het dient te worden uitgesloten dat invoercertificaten
worden overgedragen.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

De WTO-lijst CXL verplicht de Gemeenschap jaarlijks
een tariefcontingent te openen voor de invoer van
53 000 ton bevroren rundvlees van GN-code 0202 en
producten van GN-code 0206 29 91. Voor het contingentjaar 2003/2004, dat op 1 juli 2003 begint, moeten
uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld.
Het contingent voor 2002/2003 werd beheerd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 954/2002
van de Commissie van 4 juni 2002 betreffende de
opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent
voor bevroren rundvlees van GN-code 0202 en
producten van GN-code 0206 29 91 (1 juli 2002 — 30
juni 2003) (3). In deze bepalingen zijn met name stringentere criteria voor deelneming vastgesteld, om te voorkomen dat fictieve marktdeelnemers worden geregistreerd. Bovendien zijn stringentere regels inzake het
gebruik van de betrokken invoercertificaten vastgesteld
om de speculatieve handel in certificaten te verhinderen.
De ervaring met de toepassing van deze regels was positief en voor het contingentjaar 2003/2004 moeten
derhalve vergelijkbare regels worden vastgesteld, met
inbegrip van een onderverdeling van de quota in een
deelcontingent I, dat voor de traditionele importeurs is
gereserveerd, en een deelcontingent II, dat op aanvraag
aan door de lidstaten via een erkenningsprocedure
erkende importeurs wordt toegewezen.
Om tegelijkertijd te zorgen voor stabiliteit in de handel
in bevroren rundvlees en het aandeel van de contingenten die open staan voor alle echte rundvleeshandelaren te vergroten, moet de in het kader van deelcontingent II toegekende hoeveelheid worden vergroot.
Deelcontingent I moet aanvankelijk in de vorm van
rechten op invoer worden toegewezen aan in de sector
werkzame importeurs, op basis van relevante douanedo-

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.
(2) PB L 315 van 1.12.2001, blz. 29.
(3) PB L 147 van 5.6.2002, blz. 8.
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Om ervoor te zorgen dat meer erkende marktdeelnemers
gelijke toegang krijgen tot deelcontingent II, moet
worden bepaald dat iedere aanvrager een nog nader vast
te stellen maximumhoeveelheid mag aanvragen.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
DEEL I
CONTINGENTEN

(13)

(14)

Om de marktdeelnemers te verplichten invoercertificaten
aan te vragen voor alle hoeveelheden waarvoor rechten
op invoer zijn toegekend, dient te worden bepaald dat
die verplichting een primaire eis is in de zin van Verordening (EEG) nr. 2220/85 van de Commissie van 22 juli
1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake de regeling voor het stellen van
zekerheden voor landbouwproducten (1), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1932/1999 (2).

Voor een behoorlijk beheer van de invoercontingenten is
het noodzakelijk dat de titularis van het certificaat een
echte importeur is. Een dergelijke importeur moet
derhalve actief deelnemen in de aankoop, het vervoer en
de invoer van het betrokken rundvlees. De overlegging
van bewijzen van dergelijke activiteiten moet derhalve
een primaire eis zijn in verband met de certificaatzekerheid.

Artikel 1
1. Voor de periode van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004
wordt voor bevroren rundvlees van GN-code 0202 en
producten van GN-code 0206 29 91 een tariefcontingent
geopend van 53 000 ton, uitgedrukt in vlees zonder been.
Het volgnummer van dit tariefcontingent is 09.4003.
2. Voor de afboeking op dit contingent komt 100 kg vlees
met been overeen met 77 kg vlees zonder been.
3. In deze verordening wordt onder „bevroren vlees”
verstaan vlees in bevroren toestand dat op het moment waarop
het in het douanegebied van de Gemeenschap wordt binnengebracht een kerntemperatuur van ten hoogste – 12 °C heeft.
4. Voor het in lid 1 bedoelde contingent bedraagt het toe te
passen recht van het gemeenschappelijk douanetarief 20 % ad
valorem.
5. Het in artikel 1 bedoelde tariefcontingent wordt in twee
deelcontingenten gesplitst:
— deelcontingent I met 18 550 ton;

(15)

De kosten in verband met de aankoop en het vervoer
van kleine partijen van een leverancier uit een derde land
zouden buitensporig hoog kunnen zijn en het gebruik
van het certificaat kunnen ontmoedigen. Het is derhalve
dienstig de invoer van kleine hoeveelheden uit douaneentrepôts toe te staan en te zorgen voor de bijbehorende
afwijkingen in verband met de vrijgave van de zekerheid.

— deelcontingent II met 34 450 ton.
DEEL II
DEELCONTINGENT I

Artikel 2
(16)

Het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 1291/2000 van
de Commissie van 9 juni 2000 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van
invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 325/2003 (4), en Verordening (EG) nr. 1445/95
van de Commissie van 26 juni 1995 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees en tot intrekking van
Verordening (EEG) nr. 2377/80 (5), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 118/2003 (6), is van toepassing
voor op grond van deze verordening afgegeven invoercertificaten.

Marktdeelnemers kunnen een aanvraag voor rechten op invoer
indienen voor een totale hoeveelheid van 18 550 ton op basis
van de hoeveelheden die zij op grond van de Verordeningen
(EG) nr. 995/1999 (7), (EG) nr. 980/2000 (8) en (EG) nr. 1080/
2001 (9) hebben ingevoerd.
De lidstaten mogen echter de rechten op invoer met volgnummer 09.4003 voor het vorige contingentjaar die door een
administratieve vergissing van de bevoegde nationale instantie
niet zijn toegekend, maar waarop de betrokken marktdeelnemer recht zou hebben gehad, als referentiehoeveelheid accepteren.
Artikel 3

(17)

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

Het Comité van beheer voor rundvlees heeft geen advies
uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde
termijn,

PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

205 van 3.8.1985, blz. 5.
240 van 10.9.1999, blz. 11.
152 van 24.6.2000, blz. 1.
47 van 21.2.2003, blz. 21.
143 van 27.6.1995, blz. 35.
20 van 24.1.2003, blz. 3.

1. Aanvragen voor rechten op invoer zijn slechts geldig
wanneer ze zijn ingediend door marktdeelnemers die in een
nationaal BTW-register zijn ingeschreven.
2. Marktdeelnemers die op 1 januari 2003 niet meer werkzaam zijn in de rundvleessector, komen niet voor een toewijzing op grond van artikel 2 in aanmerking.
(7) PB L 122 van 12.5.1999, blz. 3.
(8) PB L 113 van 12.5.2000, blz. 27.
(9) PB L 149 van 2.6.2001, blz. 11.
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3.
Een bedrijf dat is ontstaan uit een fusie tussen twee
bedrijven die elk op grond van artikel 2 rechten hebben, krijgt
dezelfde rechten als de bedrijven waaruit het is ontstaan.
4.
Als bewijs dat invoer heeft plaatsgevonden gelden uitsluitend douanedocumenten waarmee de goederen in het vrije
verkeer zijn gebracht en die door de douaneautoriteiten naar
behoren zijn geviseerd.
De lidstaten mogen door de bevoegde instanties gecertificeerde
afschriften van de bovengenoemde documenten accepteren.

Artikel 4
1.
Aanvragen om rechten op invoer die vergezeld gaan van
de in artikel 3, lid 4, bedoelde bewijsstukken worden vóór 23
mei 2003 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) ingediend bij
de lidstaat waar de aanvrager in het nationale BTW-register
staat ingeschreven.
De hoeveelheden die overeenkomstig artikel 2 als referentiehoeveelheid worden gepresenteerd, vormen de rechten op invoer
waarop de aanvraag betrekking heeft, in voorkomend geval
overeenkomstig artikel 1, lid 2.
2.
Na controle van de ingediende documenten moeten de
lidstaten de Commissie uiterlijk op 6 juni 2003 een lijst van
aanvragers voor dit deelcontingent toesturen, waarbij met name
naam en adres en de hoeveelheid gedurende de betrokken referentieperiode ingevoerd relevant vlees moeten worden vermeld.
3.
De in lid 2 bedoelde informatie, ook de mededeling dat
geen aanvragen zijn ontvangen, wordt per fax verzonden met
gebruikmaking van het formulier naar het model van bijlage I.

Artikel 5
De Commissie neemt zo snel mogelijk een besluit over de mate
waarin de aanvragen voor rechten op invoer in het kader van
dit deelcontingent kunnen worden gehonoreerd. Wanneer de
hoeveelheden waarvoor rechten op invoer zijn aangevraagd
groter zijn dan de in artikel 2 bedoelde beschikbare hoeveelheid, stelt de Commissie dienovereenkomstig een verminderingscoëfficiënt vast.

8.5.2003
Artikel 7

1. Voor de invoer van de toegewezen hoeveelheden moeten
één of meer invoercertificaten worden overgelegd.
2. Certificaataanvragen mogen uitsluitend worden ingediend
in de lidstaat waar de rechten op invoer in het kader van deelcontingent I zijn aangevraagd en verworven.
De hoeveelheid waarvoor recht op invoer is verworven wordt
bij iedere afgifte van een invoercertificaat met een dienovereenkomstige hoeveelheid verminderd.
3. In de certificaataanvragen en de certificaten wordt het
volgende vermeld:
a) in vak 20, een van de volgende vermeldingen:
— Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 780/
2003] (subcontingente I)
— Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 780/2003) (delkontingent I)
— Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 780/2003)
(Unterkontingent I)
— Κατεψυγµένο βόειο κρέας [κανονισµός (EK) αριθ. 780/
2003] (υποποσόστωση I)
— Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No
780/2003) (subquota I)
— Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 780/2003]
(sous-contingent I)
— Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 780/2003]
(sotto-contingente I)
— Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 780/2003)
(deelcontingent I)
— Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 780/
2003] (subcontingente I)
— Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 780/2003)
(osakiintiö I)
— Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 780/2003)
(delkvot I)
b) in vak 16, een van de onderstaande groepen GN-codes:
— 0202 10 00, 0202 20;
— 0202 30, 0206 29 91.

Artikel 6
1.
De aanvraag voor rechten op invoer is slechts geldig
indien zij vergezeld gaat van een zekerheid van 6 EUR per
100 kg nettogewicht.
2.
Wanneer na toepassing van de in artikel 5 bedoelde
verminderingscoëfficiënt voor kleinere hoeveelheden rechten
op invoer worden toegekend dan waarvoor aanvragen waren
ingediend, wordt de gestelde zekerheid onverwijld naar evenredigheid vrijgegeven.
3.
Het aanvragen van één of meer invoercertificaten voor
alle hoeveelheden waarvoor recht op invoer is toegekend
tezamen, is een primaire eis in de zin van artikel 20, lid 2, van
Verordening (EEG) nr. 2220/85.

DEEL III
DEELCONTINGENT II

Artikel 8
Aanvragen voor invoercertificaten voor deelcontingent II, in
totaal 34 450 ton, mogen alleen worden ingediend door marktdeelnemers die daartoe vooraf zijn erkend door de bevoegde
autoriteit in de lidstaat waar zij in het BTW-register zijn ingeschreven. Die autoriteit kan aan elke erkende marktdeelnemer
een erkenningsnummer toekennen.
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Artikel 9
1.
Marktdeelnemers kunnen worden erkend indien zij
daartoe vóór 23 mei 2003 om 13.00 uur (plaatselijke tijd
Brussel) een verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit, welk
verzoek vergezeld dient te gaan van bewijsstukken waaruit
blijkt dat zij:
a) in 2001 en 2002 voor eigen rekening een handelsactiviteit
hebben uitgeoefend als importeur van rundvlees van de GNcodes 0201, 0202 of 0206 29 91 naar de Gemeenschap of
als exporteur van dergelijk vlees uit de Gemeenschap;
b) in het kader van deze activiteit:
— in de loop van de beide betrokken jaren ten minste 100
ton rundvlees, uitgedrukt in productgewicht, hebben
ingevoerd, of
— in de loop van de beide betrokken jaren ten minste 220
ton rundvlees, uitgedrukt in productgewicht, hebben
uitgevoerd,
in ten minste twee verrichtingen per jaar.
Marktdeelnemers die op 1 januari 2003 niet meer werkzaam
zijn in de rundvleessector, komen wat dit deelcontingent betreft
niet voor erkenning in aanmerking.
2.
De marktdeelnemer moet, om te bewijzen dat hij/zij de in
lid 1, onder a), bedoelde handelsactiviteit voor eigen rekening
heeft uitgeoefend, ten genoegen van de betrokken lidstaat
bewijsstukken in de vorm van handelsfacturen, officiële rekeningen en eventuele andere documenten overleggen waaruit
blijkt dat de voorgeschreven handelsactiviteit uitsluitend door
de betrokken marktdeelnemer is uitgeoefend.
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— twee of meer aanvragers ten tijde van de aanvraag voor
BTW-doeleinden op hetzelfde postadres zijn ingeschreven;
— zij andere ernstige redenen hebben om te vermoeden dat
marktdeelnemers met elkaar verbonden zijn wat betreft
beheer, personeel of werkzaamheden.

Wanneer vervolgens blijkt dat de aanvragers met elkaar
verbonden zijn, worden alle betrokken aanvragen afgewezen,
tenzij de betrokken aanvragers tot genoegen van de bevoegde
autoriteit met nadere bewijzen kunnen aantonen zij onafhankelijk zijn van elkaar wat betreft beheer, personeel en alle werkzaamheden in verband met hun handels- of technische activiteiten.

6. Wanneer een lidstaat in het kader van de toepassing van
lid 5 redenen heeft om te vermoeden dat een aanvrager, wat
beheer, personeel of werkzaamheden betreft, verbonden is met
een aanvrager in een andere lidstaat, gaan de beide lidstaten bij
elkaar na of die aanvragers onderling verbonden zijn in de zin
van artikel 143 van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

De lidstaten stellen hiertoe een lijst op van aanvragers met hun
adres, welke lijst vóór 31 mei 2003 per fax aan de Commissie
moet worden toegezonden. De Commissie deelt de ontvangen
lijsten vervolgens uit aan alle lidstaten.

7. Een bedrijf dat een aanvraag om erkenning indient en dat
is voortgekomen uit een fusie tussen bedrijven die elk overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 rechten op invoer hadden,
krijgt dezelfde rechten als die voormalige bedrijven.

3.
Als bewijs dat invoer of uitvoer heeft plaatsgevonden
gelden uitsluitend douanedocumenten waarmee de goederen in
het vrije verkeer zijn gebracht of uitvoerdocumenten die door
de douaneautoriteiten naar behoren zijn geviseerd.
Artikel 10
De lidstaten mogen door de bevoegde instanties gecertificeerde
afschriften van de bovengenoemde documenten accepteren.
Voor de doeleinden van lid 1, onder a) en b), kan rundvlees dat
als referentiehoeveelheid voor deelcontingent I is gebruikt, ook
worden aangegeven als referentiehoeveelheid in het kader van
deelcontingent II.
4.
De lidstaten moeten de geldigheid van de ingediende
documenten onderzoeken en controleren.
5.
De lidstaten moeten met name controleren of aanvragers
met elkaar verbonden zijn in de zin van artikel 143 van Verordening (EG) nr. 2454/93 van de Commissie (1) in gevallen
waarin:
— in het in lid 3 bedoelde bewijs van invoer of uitvoer twee
of meer aanvragers zijn ingevuld met hetzelfde postadres,
of
(1) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

1. De bevoegde autoriteit deelt de aanvragers vóór 21 juni
2003 mee wat de uitkomst is van de erkenningsprocedure, en
tegelijkertijd moet zij de Commissie een lijst toezenden met de
namen en adressen van de erkende marktdeelnemers.

2. Wanneer later wordt vastgesteld dat de erkenning is gebaseerd op vervalste documenten, wordt deze erkenning alsmede
elk voordeel dat daaruit reeds is voortgevloeid, ingetrokken.

Artikel 11

Alleen overeenkomstig artikel 10 erkende marktdeelnemers
mogen van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004 aanvragen om
invoercertificaten voor deelcontingent II indienen.
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Artikel 12
1.
Certificaataanvragen mogen alleen worden ingediend in
de lidstaat waar de marktdeelnemer is erkend, en elke erkende
marktdeelnemer mag per periode slechts één certificaataanvraag
indienen. Wanneer een aanvrager meer dan één aanvraag per
periode indient, worden alle betrokken aanvragen afgewezen.
2.
Gedurende de beide volgende perioden mag een certificaataanvraag worden ingediend:

b) in vak 16, een van de onderstaande groepen GN-codes:
— 0202 10 00, 0202 20;
— 0202 30, 0206 29 91.
DEEL IV
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 13

— 1 tot en met 4 juli 2003, en
— 5 tot en met 8 januari 2004.
De in elk van de beide perioden beschikbare hoeveelheid is
17 225 ton. Echter, wanneer de totale hoeveelheid waarvoor in
de eerste periode certificaten zijn aangevraagd, kleiner is dan de
beschikbare hoeveelheid, wordt de resthoeveelheid toegevoegd
aan de voor de tweede periode beschikbare hoeveelheid.
Elke certificaataanvraag mag betrekking hebben op maximaal
5 % van de voor de betrokken periode beschikbare hoeveelheid.
3.
Uiterlijk op de vijfde werkdag na afloop van de periode
voor de indiening van de certificaataanvragen informeert de
lidstaat de Commissie over de ingediende aanvragen.
Alle informatie, ook de mededeling dat geen aanvragen zijn
ontvangen, wordt per fax verzonden met gebruikmaking van
het formulier naar het model van bijlage II.
4.
De Commissie neemt zo snel mogelijk een besluit tot
welke hoeveelheid de aanvragen kunnen worden gehonoreerd.
Wanneer de aangevraagde hoeveelheid groter is dan de beschikbare hoeveelheid per halfjaar, stelt de Commissie dienovereenkomstig een verminderingscoëfficiënt vast.
De lidstaten geven de certificaten niet meer dan vijf werkdagen
na de bekendmaking van het besluit in het Publicatieblad van de
Europese Unie af.
5.
In de certificaataanvragen en de certificaten wordt het
volgende vermeld:
a) in vak 20, een van de volgende vermeldingen:
— Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 780/
2003] (subcontingente II)
— Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 780/2003) (delkontingent II)
— Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 780/2003)
(Unterkontingent II)
— Κατεψυγµένο βόειο κρέας [κανονισµός (EK) αριθ. 780/
2003] (υποποσόστωση II)
— Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No
780/2003) (subquota II)
— Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 780/2003]
(sous-contingent II)
— Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 780/2003]
(sotto-contingente II)
— Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 780/2003)
(deelcontingent II)
— Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 780/
2003] (subcontingente II)
— Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 780/2003)
(osakiintiö II)
— Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 780/2003)
(delkvot II)
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Voor de toepassing van de bij deze verordening ingestelde regeling mag bevroren vlees slechts in het douanegebied van de
Gemeenschap worden binnengebracht als is voldaan aan de in
artikel 17, lid 2, onder f), van Richtlijn 72/462/EEG van de
Raad (1) genoemde voorwaarden.
Artikel 14
1. De Verordeningen (EG) nr. 1291/2000 en (EG) nr. 1445/
95 zijn van toepassing tenzij in deze verordening anders is
bepaald.
2. In afwijking van artikel 9, lid 1, van Verordening (EEG)
nr. 1291/2000 zijn de op grond van deze verordening afgegeven invoercertificaten niet overdraagbaar en geven zij slechts
recht op gebruikmaking van het tariefcontingent, wanneer ze
op dezelfde namen en adressen zijn gesteld als die van de
geadresseerden in de aangiften voor het vrije verkeer waarvan
zij vergezeld gaan.
3. Overeenkomstig artikel 50, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1291/2000 wordt op invoer boven de in het invoercertificaat aangegeven hoeveelheden het volle recht van het gemeenschappelijke douanetarief geheven dat geldt op de dag waarop
die aangiften voor het vrije verkeer worden aanvaard.
4. Invoercertificaten die op grond van deze verordening
worden afgegeven, zijn geldig gedurende 180 dagen te rekenen
vanaf de dag van afgifte in de zin van artikel 23, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 1291/2000. Zij zijn evenwel niet geldig
na 30 juni 2004.
5. De zekerheid voor het invoercertificaat bedraagt
120 EUR per 100 kg nettogewicht. De zekerheid wordt door
de aanvrager gesteld bij de aanvraag van het certificaat.
Wanneer na toepassing van de in artikel 12, lid 4, bedoelde
verminderingscoëfficiënt niet de volledige hoeveelheid waarvoor certificaten waren aangevraagd, wordt toegewezen, wordt
de gestelde zekerheid onverwijld naar evenredigheid vrijgegeven.
6. Onverminderd het bepaalde in titel III, afdeling 4, van
Verordening (EG) nr. 1291/2000, mag de zekerheid niet
worden vrijgegeven voordat het bewijs is geleverd dat de titularis van het certificaat commercieel en logistiek verantwoordelijk is geweest voor de aankoop, het vervoer en het in het vrije
verkeer brengen van de betrokken hoeveelheid vlees.
Als bewijs geldt:
a) het origineel van de betrokken handelsfactuur die aan de
titularis is gericht door de verkoper of zijn vertegenwoordiger, beiden gevestigd in het derde land van uitvoer, en het
bewijs van betaling daarvan door de titularis, of de opening
door de titularis van een onherroepelijk documentair krediet
ten gunste van de verkoper;
(1) PB L 302 van 31.12.1972, blz. 28.
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b) het cognossement of, in voorkomend geval, het weg- of
luchtvervoersdocument voor de betrokken hoeveelheid dat
op naam van de titularis is gesteld;
c) kopie nr. 8 van formulier IM 4, met in vak 8 uitsluitend de
naam en het adres van de titularis;
d) het bewijs van betaling van de douanerechten door of
namens de titularis.
7.
Onverminderd het bepaalde in lid 6 mag iedere titularis,
gedurende de eerste en de tweede helft van het contingentjaar,
vlees dat voorheen op grond van de communautaire regeling in
douane-entrepôts was opgeslagen, tot een maximumhoeveelheid van 10 ton per half jaar, op grond van deze verordening
in het vrije verkeer brengen.
In dat geval mogen de in lid 6, eerste streepje, bedoelde
handelsfactuur en de in lid 6, tweede streepje, bedoelde
vervoersdocumenten worden vervangen door het origineel van

L 114/13

de handelsfactuur die aan de titularis is gericht door de eigenaar
van het vlees dat nog niet in het vrije verkeer is gebracht.
Bovendien moet de titularis het bewijs van betaling van een
dergelijke factuur overleggen.
8. Alle voor de vrijgave van de certificaatzekerheid vereiste
bewijsstukken, met inbegrip van die welke overeenkomstig
artikel 35, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1291/2000
zijn vereist, moeten binnen de in artikel 35, lid 4, onder a),
eerste streepje, en onder c), van die verordening vastgestelde
termijnen bij de bevoegde autoriteiten worden ingediend.
Artikel 15
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 mei 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 781/2003 VAN DE COMMISSIE
van 7 mei 2003
tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op furfurylalcohol uit de Volksrepubliek China
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende
maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1) („de
basisverordening”), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1972/2002 (2), en met name op artikel 7,
Na raadpleging van de Raadgevend Comité,
Overwegende hetgeen volgt:
A. PROCEDURE

1. Indiener van de klacht
(1)

De klacht betreffende de invoer van furfurylalcohol uit de Volksrepubliek China werd op 25 juni
2002 ingediend door International Furan Chemicals BV („IFC”), Nederland, namens de met haar gelieerde onderneming Transfurans Chemicals BVBA („TFC”), België, de enige producent van furfurylalcohol in de Gemeenschap.

(2)

De klacht ging vergezeld van bewijsmateriaal betreffende de dumping van het betrokken product en
de daaruit voortvloeiende aanmerkelijke schade, welk bewijsmateriaal voldoende werd geacht om tot
de inleiding van een procedure over te gaan.
2. Inleiding van een procedure

(3)

Op 9 augustus 2002 werd de procedure ingeleid door middel van de publicatie van een bericht van
inleiding (3).
3. Onderzoektijdvak

(4)

Het onderzoek naar de dumping en de schade had betrekking op de periode van 1 juli 2001 tot 30
juni 2002 („het onderzoektijdvak”). Voor de ontwikkelingen die relevant zijn voor de beoordeling
van de schade heeft de Commissie gegevens onderzocht die betrekking hadden op de periode van 1
januari 1998 tot en met 30 juni 2002 („de beoordelingsperiode”). De periode die in aanmerking is
genomen voor de bevindingen inzake prijsonderbieding, streefprijsonderbieding en de schademarge
is het voornoemde onderzoektijdvak.
4. Partijen bij de procedure

(5)

De Commissie heeft de indiener van de klacht en de haar bekende betrokken producenten/exporteurs, importeurs, leveranciers en de bedrijven die het betrokken product verwerken, alsmede de bij
haar bekende betrokken organisaties en vertegenwoordigers van de Volksrepubliek China in kennis
gesteld van de inleiding van de procedure. De belanghebbenden werden in de gelegenheid gesteld
hun standpunt schriftelijk kenbaar te maken en te verzoeken om te worden gehoord binnen de in
het bericht van inleiding vermelde termijn.

(6)

De indiener van de klacht, de producenten/exporteurs, de importeurs, de leveranciers en de bedrijven
die het betrokken product verwerken, hebben hun standpunt kenbaar gemaakt. Alle belanghebbenden die het verzoek hadden ingediend te worden gehoord en hadden aangetoond dat zij hiertoe
bijzondere redenen hadden, werden gehoord.

(1) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1.
(2) PB L 305 van 7.11.2002, blz. 1.
(3) PB C 189 van 9.8.2002, blz. 30.
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(7)

Teneinde de producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China de gelegenheid te stellen om desgewenst een verzoek in te dienen om als marktgericht bedrijf te worden behandeld of om een individuele behandeling aan te vragen, heeft de Commissie de haar bekende belanghebbende Chinese
ondernemingen de nodige formulieren doen toekomen. Vier ondernemingen vroegen overeenkomstig artikel 2, lid 7, van de basisverordening om als marktgericht bedrijf te worden beschouwd of,
indien het onderzoek mocht uitwijzen dat zij niet aan de hiervoor geldende voorwaarden voldeden,
om een individuele behandeling.

(8)

In het bericht van inleiding maakte de Commissie melding van de mogelijkheid in het onderhavige
onderzoek gebruik te maken van een steekproef. Gezien het relatief kleine aantal producenten/
exporteurs in de Volksrepubliek China dat zich bereid had verklaard medewerking te verlenen, werd
het niet nodig geacht een steekproef samen te stellen voor het beoordelen van de medewerkende
exporteurs.

(9)

De Commissie heeft een vragenlijst gezonden aan alle haar bekende belanghebbenden en andere
ondernemingen die zich bekend hadden gemaakt binnen de in het bericht van inleiding vermelde
termijn. Er werd een antwoord ontvangen van de klagende EG-producent, van vier producenten/
exporteurs, drie onafhankelijke importeurs en elf onafhankelijke gebruikers in de Gemeenschap.

(10)

De Commissie heeft alle gegevens die zij voor de voorlopige vaststelling van dumping en schade
nodig had, ingewonnen en geverifieerd en heeft een onderzoek ter plaatse ingesteld bij de volgende
bedrijven:
a) EG-producent en gelieerde ondernemingen
— TransFurans Chemicals BVBA, Geel, België („TFC”),
— International Furan Chemicals BV, Rotterdam, Nederland („IFC”),
— Central Romana Corporation, LTD, La Romana, Dominicaanse Republiek („CRC”).
b) Producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China
— Gaoping Chemical Industry Co. Ltd,
— Zhucheng Huaxiang Chemical Co. Ltd,
— Linzi Organic Chemical Inc.,
— Henan Huilong Chemical Industry Co. Ltd.

(11)

Omdat een normale waarde zou moeten worden vastgesteld voor producenten/exporteurs in de
Volksrepubliek China die niet als marktgericht bedrijf konden worden beschouwd, is een onderzoek
ter plaatse verricht bij de volgende onderneming:
c) Producent in de Verenigde Staten
— Penn Speciality Chemicals Inc.

5. Betrokken product en soortgelijk product
5.1. Be trokken p rodu ct
(12)

De procedure heeft betrekking op furfurylalcohol, ingedeeld onder de GN-code ex 2932 13 00, uit
de Volksrepubliek China.

(13)

Furfurylalcohol is een chemisch product. Het maakt deel uit van de familie van heterocyclische
samenstellingen, die zich kenmerken door een onverzadigde kern bestaande uit vier koolstofatomen
en een zuurstofatoom. Het is een mobiele, kleurloze tot lichtgele vloeistof die oplosbaar is in vele
gangbare organische solventen. De grondstof voor de productie van furfurylalcohol is furfural, dat
wordt verkregen uit landbouwafval zoals maïskolven, suikerriet of rijstvlies.

(14)

Furfurylalcohol is een basisproduct. Het wordt voornamelijk gebruikt bij de productie van gieterijharsen, die worden gebruikt voor het vervaardigen van metalen gietstukken voor industriële doeleinden. Voorts wordt het gebruikt voor de productie van onder andere corrosiebestendige mortel,
laminaathars en glasvezelversterkingsuitrusting.
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(15)
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Uit het onderzoek is gebleken dat er twee soorten furfurylalcohol bestaan, namelijk furfurylalcohol
met een zuiverheid van meer dan 98 %, en furfurylalcohol met een hoge zuiverheid van meer dan
99 %, tetrahydrofurfurylalcohol („THFA”) genoemd. THFA is goed voor minder dan 1 % van het
verbruik in de Gemeenschap. Het is een speciaal product dat gebruikt wordt voor specifieke doeleinden. Voorts bleken de fysieke en technische basiskenmerken van de twee soorten furfurylalcohol
te verschillen. In het kader van dit onderzoek werd derhalve besloten furfurylalcohol en het kwalitatief betere THFA niet als één enkel product aan te merken.

5.2. Soortge li jk p rodu ct
(16)

Bij het onderzoek is gebleken dat de fysieke en technische basiskenmerken van furfurylalcohol zoals
dit wordt geproduceerd en verkocht door de bedrijfstak van de Gemeenschap, van furfuryalcohol
dat uit de Volksrepubliek China in de Gemeenschap wordt ingevoerd en van het in de Verenigde
Staten geproduceerde furfurylalcohol, niet van elkaar verschillen en voor dezelfde doeleinden
worden aangewend.

(17)

Derhalve werd voorlopig geconcludeerd dat al deze producten soortgelijke producten zijn in de zin
van artikel 1, lid 4, van de basisverordening.

B. DUMPING

1. Status van marktgericht bedrijf
(18)

Vier producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China hebben verzocht te worden behandeld als
een marktgericht bedrijf overeenkomstig artikel 2, lid 7, onder b), van de basisverordening en
hebben daartoe het desbetreffende aanvraagformulier voor producenten/exporteurs teruggezonden.

(19)

Om voor de status van marktgericht bedrijf in aanmerking te komen, moeten ondernemingen
aantonen dat zij voldoen aan de vijf criteria van artikel 2, lid 7, onder c), van de basisverordening.
Uitsluitend voor het gemak van verdere verwijzing worden deze criteria hieronder kort samengevat:
1. De zakelijke besluiten en kosten worden vastgesteld overeenkomstig marktvoorwaarden.
2. De boekhouding wordt door een onafhankelijke accountant gecontroleerd en voor alle doeleinden toegepast.
3. Er zijn geen verstoringen van betekenis die voortvloeien uit het vroegere systeem zonder markteconomie.
4. Het juridisch kader en de stabiliteit zijn verzekerd door faillissements- en eigendomswetgeving.
5. De omrekening van valuta's geschiedt tegen marktkoersen.

(20)

Geen van de vier Chinese producenten/exporteurs voldeed echter aan alle voorwaarden om als een
marktgericht bedrijf te worden aangemerkt. Om die reden kon geen van de verzoeken om toekenning van de status van marktgericht bedrijf worden gehonoreerd. In onderstaande tabel is te zien
welke van de vijf criteria van artikel 2, lid 7, onder c), van de basisverordening door de ondernemingen werden vervuld.

TABEL 1
Overzicht van de mate waarin werd voldaan aan de vijf criteria van artikel 2, lid 7, onder c), van de
basisverordening

Criteria
Onderneming

artikel 2, lid 7,
onder c), eerste
streepje

artikel 2, lid 7,
onder c), tweede
streepje

artikel 2, lid 7,
onder c), derde
streepje

artikel 2, lid 7,
onder c), vierde
streepje

artikel 2, lid 7,
onder c), vijfde
streepje

1

neen

neen

ja

ja

ja

2

neen

neen

ja

ja

ja

8.5.2003

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

L 114/19

Criteria
Onderneming

artikel 2, lid 7,
onder c), eerste
streepje

artikel 2, lid 7,
onder c), tweede
streepje

artikel 2, lid 7,
onder c), derde
streepje

artikel 2, lid 7,
onder c), vierde
streepje

artikel 2, lid 7,
onder c), vijfde
streepje

3

ja

neen

neen

ja

ja

4

ja

neen

misschien

ja

ja

Bron: Gecontroleerde antwoorden van medewerkende Chinese exporteurs op de vragenlijst.

(21)

Met betrekking tot het criterium bij het derde streepje kon voor de vierde onderneming niet worden
vastgesteld dat aandelen van de staat vrij tegen de marktprijs waren verkocht toen de onderneming
werd geprivatiseerd. Daar de onderneming niet kon aantonen aan een van de andere criteria te
voldoen en de bewijslast om aan te tonen dat aan alle voorwaarden is voldaan bij de exporteur ligt,
werd besloten dat voor dit criterium geen besluit hoefde te worden genomen, daar deze onderneming reeds aan het tweede criterium niet voldeed.

(22)

De betrokken ondernemingen en de indiener van de klacht werden in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken over bovengenoemde conclusies. Twee ondernemingen voerden aan dat het besluit
onjuist was en dat de status van marktgerichte onderneming aan hen diende te worden toegekend.

(23)

Een van de ondernemingen heeft aangevoerd dat haar boekhouding volledig in overeenstemming
was met internationale normen en dat er geen sprake was van een verstoring van betekenis die
voortvloeiende uit het vroeger planeconomiesysteem wat de bepaling van de waarde van de onderneming betrof. De accountant die de onderneming controleerde, had evenwel fouten aangetroffen in
de boekhouding die zelfs niet in overeenstemming bleek te zijn met de boekhoudkundige voorschriften van de Volksrepubliek China. Voorts werd vastgesteld dat enkele fouten in de boekhouding
in opeenvolgende jaren waren herhaald en dat de onderneming de fouten niet had hersteld. Op basis
van deze fouten was de accountant tot de conclusie gekomen dat de winstcijfers onbetrouwbaar
waren en dat er sprake was van een oververdeling van winsten. Derhalve werd geconcludeerd dat de
onderneming niet beschikte „over een duidelijke basisboekhouding... in overeensteming met de hiervoor internationaal geldende normen” zoals vereist in artikel 2, lid 7, onder c), van de basisverordening. Het verzoek van de exporteur werd derhalve afgewezen.

(24)

Gezien deze conclusie en bij ontstentenis van nieuw bewijsmateriaal, wordt de conclusie deze onderneming niet als marktgericht bedrijf te beschouwen voorlopig bevestigd.

(25)

Ook een tweede onderneming voerde aan te voldoen aan alle vijf criteria van de basisverordening.
In het bijzonder voerde deze onderneming aan dat haar zakelijke besluitvorming en kostenbeheer
marktconform geschiedden en dat haar boekhouding volledig in overeenstemming was met de internationale boekhoudnormen. Met betrekking tot het eerste punt was de onderneming niet in staat de
normale voorraadwaarderingsmethode voor de voornaamste grondstof, furfural, aan te tonen.
Evenmin was de onderneming in staat de reden op te geven voor bepaalde correcties op deze
oncontroleerbare waardering. Derhalve was de onderneming niet in staat aan te tonen dat de kosten
van de voornaamste grondstoffen in hoge mate met marktwaarden overeenstemden, zoals vereist in
artikel 2, lid 7, onder c) van de basisverordening.

(26)

Met betrekking tot het tweede punt werd geconstateerd dat de onderneming een hoger winstcijfer
had gebruikt voor de uitkering van dividend, terwijl voor andere doeleinden een lager winstcijfer
was gehanteerd. De onderneming had geen bevredigende verklaring voor het verschil tussen deze
twee winstcijfers. In deze omstandigheden kon niet worden geconcludeerd dat de onderneming
beschikte over „een duidelijke basisboekhouding... die voor alle doeleinden wordt toegepast” zoals
eveneens vereist in artikel 2, lid 7, onder c), van de basisverordening. Het verzoek is derhalve geweigerd.
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2. Individuele behandeling

(27)

Overeenkomstig artikel 2, lid 7, onder a), wordt, indien nodig, voor landen waarop artikel 2, lid 7,
van toepassing is, een voor het gehele land geldend recht berekend, behalve wanneer ondernemingen kunnen aantonen, overeenkomstig artikel 9, lid 5, dat hun exportprijzen en -hoeveelheden,
evenals de door hen gehanteerde verkoopvoorwaarden, vrij tot stand komen, dat marktconforme
wisselkoersen worden toegepast en dat een eventuele bemoeienis van de staat niet van dien aard is
dat maatregelen kunnen worden ontdoken indien voor verschillende exporteurs verschillende
rechten gelden.

(28)

De vier producenten/exporteurs hadden, naast hun verzoek om behandeling als marktgerichte
onderneming, ook om een individuele behandeling verzocht ingeval hen de status van marktgerichte
onderneming zou worden geweigerd. Op basis van de beschikbare informatie werd geconcludeerd
dat bij alle vier ondernemingen de exportprijzen, de exporthoeveelheden en de verkoopvoorwaarden
vrij tot stand kwamen en dat marktconforme wisselkoersen werden gehanteerd.

(29)

Met betrekking tot één Chinese producent werd geconstateerd dat deze in het onderzoektijdvak niet
alleen zelf furfurylalcohol had geproduceerd, maar aanzienlijke hoeveelheden van dit product bij ten
minste twee andere concurrerende Chinese producenten, die geen van alle aan het onderzoek medewerkten, had aangekocht en vervolgens doorverkocht. Deze onderneming was dus zowel producent
van als handelaar in furfurylalcohol. Daar het niet mogelijk was te achterhalen wie de producent
was van het product dat naar de Gemeenschap was uitgevoerd en de betrokken concurrerende
producenten geen medewerking verleenden — waardoor er geen gegevens waren over hun banden
met eerstgenoemde Chinese producent — wordt in afwezigheid van verdere informatie geoordeeld
dat er een ernstig risico is dat de maatregelen worden ontdoken indien deze producent een individuele behandeling verkrijgt. Voorts heeft de onderneming slechts verklaard dat de staat zich niet in
haar zakelijke besluiten mengde, maar hierover geen uitleg gegeven of bewijsmateriaal verstrekt.
Gelet op het voorgaande heeft de Commissie dus niet voldoende informatie verkregen om het
verzoek ter verkrijging van een individuele behandeling in te willigen, maar zij zal deze zaak verder
onderzoeken. Geoordeeld wordt dat de onderneming niet heeft aangetoond dat zij aan de criteria
van artikel 9, lid 5, van de basisverordening voldoet en daarom wordt voorlopig geconcludeerd dat
voor deze onderneming geen individueel recht kan worden vastgesteld.

(30)

Daarom werd geconcludeerd dat een individuele behandeling uitsluitend diende te worden toegestaan aan drie producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China, namelijk Gaoping Chemical
Industry Co. Ltd, Zhucheng Huaxiang Chemical Co. Ltd en Linzi Organic Chemical Inc.

3. Referentieland
(31)

Overeenkomstig artikel 2, lid 7, van de basisverordening wordt de normale waarde voor andere
producenten/exporteurs dan die welke een behandeling als marktgerichte onderneming was toegestaan, vastgesteld aan de hand van de prijs of de aangenomen waarde in een referentieland.

(32)

In het bericht van inleiding werd voorgesteld de Verenigde Staten of Zuid-Afrika als referentieland te
kiezen voor het vaststellen van de normale waarde voor de Volksrepubliek China en werden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hierover op- of aanmerkingen te maken.

(33)

De Chinese exporteurs en andere belanghebbenden waren van oordeel dat Zuid-Afrika of zelfs Thailand de beste keuze zou zijn, voornamelijk omdat concurrentie en marktvoorwaarden in deze landen
meer dan in de Verenigde Staten vergelijkbaar waren met die in de Volksrepubliek China. De
Chinese exporteurs wezen ook op de handelsbetrekkingen tussen de EG-producent en de enige
producent in de Verenigde Staten. De Commissie heeft contact opgenomen met alle haar bekende
exporteurs van furfuryalcohol in die landen, maar slechts één producent, die in de Verenigde Staten,
was bereid om medewerking te verlenen aan het onderzoek. Uit het onderzoek bleek ook dat de
markt in de Verenigde Staten voldoende groot en voldoende representatief was in vergelijking met
de omvang van de uitvoer uit de Volksrepubliek China naar de Gemeenschap. Bovendien bleek dat
voldoende hoeveelheden in de Verenigde Staten werden ingevoerd en dat daar verschillende afnemers waren. Met betrekking tot de vermeende handelsbetrekkingen tussen de EG-producent en de
producent in de Verenigde Staten werd vastgesteld dat eventuele betrekkingen van dien aard geen
verstorend effect hadden op de prijzen, de kosten en de winstgevendheid van de producent in de
Verenigde Staten die voor de vaststelling van de normale waarde zouden worden gebruikt. Derhalve
wordt voorlopig geconcludeerd dat de Verenigde Staten een geschikt referentieland is.
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4. Dumping
4.1. Normale w aarde
(34)

Overeenkomstig artikel 2, lid 7, onder a), van de basisverordening werd de normale waarde voor de
Chinese producenten vastgesteld aan de hand van de gecontroleerde gegevens van de producent in
het referentieland. Geconstateerd werd dat de door de Chinese producenten geëxporteerde furfurylalcohol identiek was met die welke werd verkocht door de medewerkende producent in het referentieland. De normale waarde werd derhalve afgeleid van de prijzen van furfurylalchol bij verkoop door
de medewerkende onderneming in het referentieland in het kader van normale handelstransacties.

4 . 2 . E x p or t p r i j s
(35)

De drie producenten aan wie een individuele behandeling was toegestaan, voerden het betrokken
product naar onafhankelijke handelaren in de Gemeenschap uit of rechtstreeks naar eindgebruikers.
Voor deze drie producenten werd de exportprijs vastgesteld overeenkomstig artikel 2, lid 8, van de
basisverordening, namelijk op basis van de werkelijk betaalde of te betalen prijs waartegen het
product voor het eerst aan een onafhankelijke afnemer in de Gemeenschap werd verkocht.

(36)

De medewerkende Chinese exporteurs waren in het onderzoektijdvak goed voor 59,8 % van de
invoer in de Gemeenschap. Het niveau van de medewerking is derhalve laag. De exportprijs voor alle
andere ondernemingen werd dan ook op de beschikbare gegevens gebaseerd overeenkomstig artikel
18, lid 1, van de basisverordening. In dit geval werd de exportprijs berekend aan de hand van gegevens over prijzen en hoeveelheden die waren verstrekt door de medewerkende producent die geen
individuele behandeling had verkregen, namelijk Henan Huilong Chemical Industry Co. Ltd. Hierbij
werden de hoeveelheden opgeteld van producenten die geen medewerking hadden verleend tegen
een gemiddelde prijs die gelijk was aan de laagste gemiddelde transactieprijs van de medewerkende
producenten/exporteurs. De dumpingmarge voor alle andere ondernemingen in de Volksrepubliek
China werd dus vastgesteld aan de hand van de gewogen gemiddelde prijzen die waren opgegeven
door de medewerkende onderneming die geen individuele behandeling had verkregen, en de laagste
transactieprijs voor transacties waarvoor geen medewerking was verleend.

4.3. Ver g elijki ng
(37)

De normale waarde en de exportprijzen werden vergeleken af fabriek. Om een billijke vergelijking te
kunnen maken tussen de normale waarde en de exportprijs werden correcties toegepast voor
verschillen die van invloed waren op de vergelijkbaarheid van de prijzen overeenkomstig artikel 2,
lid 10, van de basisverordening. Correcties werden toegestaan wanneer de verzoeken daartoe redelijk
en nauwkeurig waren en met bewijsmateriaal onderbouwd. Waar van toepassing en met gecontroleerd bewijsmateriaal gesteund, werden correcties toegepast voor verschillen in de kosten voor
vervoer, verzekering en krediet.

4 . 4 . Du m p i n g m a r g e
(38)

De dumpingmarge werd vastgesteld door vergelijking van de gewogen gemiddelde normale waarde
met de gewogen gemiddelde exportprijs, overeenkomstig artikel 2, leden 11 en 12, van de basisverordening.

(39)

Bij deze vergelijking bleek dat het betrokken product uit de Volksrepubliek China met dumping in
de Gemeenschap was ingevoerd, daar de normale waarde hoger was dan de exportprijs. De
dumpingmarge werd vervolgens uitgedrukt in procenten van de invoerprijs cif grens Gemeenschap.
De aldus verkregen voorlopige dumpingmarges zijn als volgt:
4.4.1. Ondernemingen waaraan een individuele behandeling werd toegestaan:
Gaoping

93 %,

Linzi

78 %,

Zhucheng

81 %.
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4.4.2. Residuele dumpingmarge:
Alle andere ondernemingen

118 %.

C. BEDRIJFSTAK VAN DE GEMEENSCHAP

1. Omschrijving van de productie in de Gemeenschap
(40)

Er is slechts een enkele producent van furfurylalcohol in de Gemeenschap: TFC, België, deel uitmakend van de onderneming die de klacht heeft ingediend. Bijgevolg is de productie van de indiener
van de klacht de totale productie in de Gemeenschap in de zin van artikel 4, lid 1, van de basisverordening.
2. Omschrijving van de bedrijfstak van de Gemeenschap

(41)

Gebleken is dat de productie in de Gemeenschap volledig geïntegreerd is in één enkele economische
entiteit die uit drie ondernemingen bestaat en als volgt functioneert.

(42)

TFC verwerkt de grondstof furfural die wordt geleverd door de moedermaatschappij Central Romana
Corporation („CRC”), gevestigd in de Dominicaanse Republiek, tot furfurylalcohol. International
Furan Chemicals („IFC”), gevestigd in Nederland, treedt wereldwijd op als verkoopagent voor door
TFC geproduceerd furfurylalcohol. TFC, IFC en CRC hebben dezelfde eigenaar.

(43)

Bij het onderzoek bleek dat door TFC geproduceerde furfurylalcohol van oorsprong uit de Gemeenschap is en dat de fabricage, de technologische investeringen en kapitaalinvesteringen voor de fabricage en de verkoop in de Gemeenschap plaatsvinden.

(44)

Gelet op het voorgaande zijn TFC en IFC de bedrijfstak van de Gemeenschap in de zin van artikel 5,
lid 4, en artikel 4, lid 1, van de basisverordening. Er wordt op gewezen dat het voor een betekenisvolle beoordeling van bepaalde schade-indicatoren noodzakelijk was tevens rekening te houden met
gegevens van CRC dat een economische eenheid vormt met voornoemde ondernemingen.
D. SCHADE

1. Inleiding
(45)

Daar de bedrijfstak van de Gemeenschap slechts uit TFC en IFC bestaat, zijn specifieke gegevens over
de bedrijfstak van de Gemeenschap, zoals in de gecontroleerde antwoorden op de vragenlijst
verstrekt, en over het verbruik en het marktaandeel van de Chinese producenten/exporteurs om
redenen van vertrouwelijkheid in indexvorm werden weergegeven, overeenkomstig artikel 19 van de
basisverordening.
2. Verbruik in de Gemeenschap

(46)

Het verbruik in de Gemeenschap werd gebaseerd op de totale verkoop door de bedrijfstak van de
Gemeenschap in de Gemeenschap, op de Eurostat-gegevens over de invoer uit andere derde landen,
en de cijfers over de invoer uit de Volksrepubliek China.

(47)

Met betrekking tot de omvang van de invoer uit de Volksrepubliek China werd besloten de Chinese
exportgegevens te gebruiken in plaats van de invoerstatistieken van Eurostat, daar deze nauwkeuriger bleken gelet op de gegevens die de medewerkende producenten/exporteurs en andere belanghebbenden hebben verstrekt.
TABEL 2
Verbruik in de Gemeenschap (gebaseerd op de omvang van de verkoop)

1998

Index
Trend

100

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

109

122

129

128

+9%

+ 12 %

+6%

–1%

Bron: Gecontroleerde antwoorden van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de vragenlijst, Eurostat, Chinese exportstatistieken.
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Uit voorgaande tabel blijkt dat het verbruik van furfurylalcohol in de Gemeenschap in de beoordelingsperiode met 28 % is gestegen. Van 2000 tot in het onderzoektijdvak steeg het verbruik met
5 %, terwijl het van 2001 op het onderzoektijdvak iets afnam.

3. Invoer uit de Volksrepubliek China
3.1. Omv a ng
(49)

Vanaf 1998 ontwikkelde de invoer uit de Volksrepubliek China naar de Gemeenschap zich, in ton,
als volgt:
TABEL 3
Omvang van de invoer

1998

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

In ton

4 958

7 915

7 091

10 540

10 362

Index

100

159

143

212

208

+ 59 %

– 10 %

+ 48 %

–1%

Trend J/J
Bron: Chinese exportstatistieken.

(50)

In de beoordelingsperiode vond meer dan een verdubbeling van de invoer uit de Volksrepubliek
China plaats. In het onderzoektijdvak was deze 108 % hoger dan in 1998. Uit voorgaande tabel
blijkt dat de betrokken invoer met 43 % (of ongeveer 2 100 ton) steeg van 1998 op 2000 en vervolgens met 46 % (of ongeveer 3 300 ton) toenam in de periode van 2000 tot en met het onderzoektijdvak, terwijl het verbruik in dezelfde periode slechts een stijging van 5 % (ongeveer 2 000 ton) te
zien gaf.

(51)

Uit voorgaande tabel blijkt ook dat de invoer uit de Volksrepubliek China van 1999 op 2000 afnam
(–10 % of ongeveer 800 ton). Deze afname wordt verklaard door de droogte in de Volksrepubliek
China in 2000, waardoor de landbouwproductie daalde, hetgeen een aanzienlijk tekort aan de
grondstof furfural ten gevolge had. Dit veroorzaakte een tekort in de productie en het aanbod van
furfurylalcohol door de Chinese producenten/exporteurs die het exportniveau van 1999 niet konden
handhaven.

(52)

Na de droogte in de Volksrepubliek China, die aanhield tot het derde kwartaal van 2000, herstelde
het productiepeil van de Chinese producenten/exporteurs en slaagden zij erin het exportniveau van
1999 ruimschoots te overschrijden. Van 2000 tot en met het onderzoektijdvak nam het marktaandeel van de Chinese producenten/exporteurs aanzienlijk toe in overeenstemming met de ontwikkeling van de invoer. Van 2000 tot en met het onderzoektijdvak steeg de invoer uit de Volksrepubliek
China met 46 % (of met ongeveer 3 300 ton).

3.2. Marktaandee l
(53)

Het marktaandeel van de furfurylalcohol uit de Volksrepubliek China ontwikkelde zich als volgt.
TABEL 4
Marktaandeel (op basis van de omvang van de verkoop)

1998

Index
Trend J/J

100

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

146

117

165

163

+ 45 %

– 19 %

+ 40 %

– 0,7 %

Bron: Gecontroleerde antwoorden van de bedrijfstak van de Gemeenschap op vragenlijst, Eurostat en Chinese exportstatistieken.
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(54)

In het onderzoektijdvak bedroeg het marktaandeel van furfurylalcohol uit de Volksrepubliek China
20 à 30 %. Over de gehele beoordelingsperiode steeg het marktaandeel van dit product met meer
dan 9,6 procentpunt (of met 63 %).

(55)

Van 1999 op 2000 verloren de Chinese producenten/exporteurs marktaandeel (– 4,4 procentpunt
of 19 %). Dit verlies wordt verklaard door de droogte in de Volksrepubliek China in 2000 zoals
vermeld in overweging 51.

(56)

Na de droogte in de Volksrepubliek China slaagden de Chinese producenten/exporteurs erin hun
marktaandeel terug te winnen en het niveau van 1999 te overschrijden. Van 2000 tot en met het
onderzoektijdvak steeg het marktaandeel van de producenten/exporteurs aanzienlijk, in overeenstemming met bovengenoemde ontwikkeling van de invoer. In de periode van 2000 tot en met het
onderzoektijdvak steeg het marktaandeel van deze producenten/exporteurs met ongeveer 7 procentpunt (of 39 %).

3 . 3 . G e m i d d e l d e p r i j ze n
(57)

Onderstaande tabel toont de prijsontwikkeling van Chinese furfurylalcohol in de Gemeenschap.
TABEL 5
Gemiddelde prijzen

(in EUR)

Index
Trend J/J

1998

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

1 008

857

834

979

817

100

85

83

97

81

– 15 %

–2%

+ 17 %

– 16 %

Bron: Gecontroleerde antwoorden van medewerkende producenten/exporteurs, Chinese exportstatistieken en de indiener van de
klacht.

(58)

De gemiddelde verkoopprijzen, zoals weergegeven in de tabel, zijn inclusief vervoerkosten tot aan
de grens van de Gemeenschap.

(59)

In de beoordelingsperiode daalde de gemiddelde prijs van furfurylalcohol uit de Volksrepubliek
China met 19 %. De prijsdaling was bijzonder duidelijk in de periode 1998/2000 (– 17 %). In 2001
keerden de prijzen weer terug naar het vroegere niveau (+ 17 %) ten gevolge van het tekort aan
Chinese furfurylalcohol als gevolg van de droogte in de Volksrepubliek China, zoals vermeld in overweging 51. Na de droogte herstelde de productie van de Chinese producenten/exporteurs zich en
daalden de prijzen weer zoals in de periode 1998-2000. In het onderzoektijdvak daalden de prijzen
van de Chinese producenten/exporteurs weer met 16 %. In de periode van 2000 tot en met het
onderzoektijdvak was de prijsdaling 2 %.

3 . 4 . P r i j s on d e r b i e di n g e n dr u k op de p r i j ze n
(60)

Voor de vaststelling van prijsonderbieding heeft de Commissie de gegevens over het onderzoektijdvak geanalyseerd. Het onderzoek naar prijsonderbieding had betrekking op de ene soort furfurylalcohol die door de bedrijfstak van de Gemeenschap in de Gemeenschap wordt verkocht en die
ongeveer 99 % van het verbruik op de EG-markt uitmaakt. Prijsonderbieding werd aangetoond door
vergelijking van de verkoopprijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap en de verkoopprijzen
van de betrokken producenten/exporteurs. Voor dezelfde soort werden alle prijzen vergeleken na
aftrek van kortingen en rabatten.

(61)

De in aanmerking genomen verkoopprijzen van de betrokken producenten/exporteurs waren cifprijzen, grens Gemeenschap, inclusief douanerechten. De in aanmerking genomen verkoopprijzen
van de bedrijfstak van de Gemeenschap werden waar nodig aangepast tot het niveau af fabriek, dat
wil zeggen, exclusief transportkosten.
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(62)

Bij de vergelijking (op basis van gewogen gemiddelden) bleek dat de Chinese producenten/exporteurs
de gemiddelde verkoopprijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap met meer dan 10 % onderboden.

(63)

Dit niveau van prijsonderbieding moet tevens worden gezien in het licht van het feit dat de prijzen
in de beoordelingsperiode door de prijsdruk sterk daalden.
4. Economische situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap
4.1. Inle iding

(64)

Overeenkomstig artikel 3, lid 5, van de basisverordening heeft de Commissie alle economische
factoren en indicatoren onderzocht die de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de
binnenlandse markt weergeven.
4 . 2 . Pr odu c ti e , p r odu c ti e c a p a c i te i t e n b e z e t ti n g sg r a a d
TABEL 6
Productie

(in ton)
1998

Index

100

Trend J/J

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

88

93

98

96

– 12 %

+5%

+5%

–2%

Bron: Gecontroleerde antwoorden van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de vragenlijst.

(65)

In de beoordelingsperiode nam de productie van de bedrijfstak van de Gemeenschap met 4 % af.
Van 2001 op het onderzoektijdvak daalde de productie van de bedrijfstak van de Gemeenschap met
2 %.
TABEL 7
Productiecapaciteit

(in ton)

Index

1998

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

100

100

100

100

100

0%

0%

0%

0%

Trend J/J

Bron: Gecontroleerde antwoorden van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de vragenlijst.

(66)

De productiecapaciteit is in de beoordelingsperiode ongewijzigd gebleven. In tegenstelling tot de
beweringen van sommige belanghebbenden werd niet vastgesteld dat de bedrijfstak van de Gemeenschap in de beoordelingsperiode met productiecapaciteitsproblemen kampte.
TABEL 8
Bezettingsgraad

(in ton)
1998

Index
Trend J/J

100

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

88

93

98

96

– 11 %

+5%

+5%

–2%

Bron: Gecontroleerde antwoorden van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de vragenlijst.
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat de bezettingsgraad in de beoordelingsperiode met 4 % daalde,
evenals de productie. Van 2001 op het onderzoektijdvak nam de bezettingsgraad van de bedrijfstak
van de Gemeenschap met 2 % af.
4.3. Omv a ng va n de ve r koop e n ver kooppr ijze n
TABEL 9
Omvang van de verkoop

(in ton)

Index

1998

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

100

102

123

111

109

+2%

+ 20 %

– 10 %

–2%

Trend J/J

Bron: Gecontroleerde antwooorden van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de vragenlijst.

(68)

De verkoop van de bedrijfstak van de Gemeenschap aan niet-gelieerde afnemers in de Gemeenschap
steeg van 1998 tot en met het onderzoektijdvak met 19 %. In de periode 1998-2000 slaagde de
bedrijfstak van de Gemeenschap erin, ondanks de afgenomen productie, 23 % meer te verkopen,
voornamelijk door de verkoop uit voorraden die in 1999 waren opgebouwd. Van 2000 tot en met
het onderzoektijdvak viel een daling van de verkoop met 12 % samen met een toegenomen verbruik
(5 %).
TABEL 10
Verkoopprijzen

1998

Index

100

Trend J/J

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

86

80

99

89

– 14 %

–7%

+ 24 %

– 11 %

Bron: Gecontroleerde antwoorden van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de vragenlijst.

(69)

In de periode van 1998 tot en met het onderzoektijdvak daalden de gemiddelde verkoopprijzen van
de bedrijfstak van de Gemeenschap aanzienlijk, namelijk met 11 %. De prijsdaling was met name
sterk van 1998 op 2000 (–20 %). Van 2000 tot en met het onderzoektijdvak stegen de prijzen met
11 % zonder evenwel het niveau van 1998 te bereiken. De prijzen konden in 2001 stijgen omdat de
bedrijfstak van de Gemeenschap kon profiteren van de problemen van de Chinese producenten/
exporteurs, wat productie en aanbod betreft, ten gevolge van de droogte in de Volksrepubliek China,
zoals vermeld in overweging 51.
4.4. Marktaandee l
TABEL 11
Marktaandeel

1998

Index
Trend J/J

100

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

94

101

86

84

–6%

+8%

– 15 %

–1%

Bron: Gecontroleerde antwoorden van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de vragenlijst.

(70)

Het marktaandeel van de bedrijfstak van de Gemeenschap daalde in de beoordelingsperiode aanzienlijk, namelijk met 16 %, evenals in de periode van 2000 tot en met het onderzoektijdvak.
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4 . 5 . V oo r r a d e n

TABEL 12
Voorraden

(in ton)

Index

1998

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

100

119

101

139

183

+ 19 %

– 15 %

+ 37 %

+ 31 %

Trend J/J

Bron: Gecontroleerde antwoorden van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de vragenlijst.

(71)

In bovenstaande tabel is te zien dat de voorraden in de beoordelingsperiode met 83 % toenamen.
Van 2000 tot en met het onderzoektijdvak namen de voorraden met 81 % toe. Het voorraadpeil
was aanzienlijk hoger aan het einde van het onderzoektijdvak dan in 2001.

(72)

Deze ontwikkeling wijst erop dat de productie in het onderzoektijdvak weliswaar met 2 % afnam
ten opzichte van het onderzoektijdvak, maar dat het deel van de productie dat niet binnen of buiten
de Gemeenschap werd verkocht sterk toenam en aan de voorraden werd toegevoegd. In het onderzoektijdvak bedroegen de voorraden ongeveer 70 % van de omvang van de verkoop van de
bedrijfstak van de Gemeenschap in de Gemeenschap.

4. 6. Wi nstg e v e ndh e i d e n kasstr oom
(73)

In de beoordelingsperiode ontwikkelde de winstgevendheid zich als volgt, in procenten van de nettoverkoopwaarde:
TABEL 13
Winstgevendheid

Index
Trend J/J

1998

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

100

45

26

35

8

– 54 %

– 42 %

+ 34 %

– 77 %

Bron: Gecontroleerde antwoorden van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de vragenlijst.

(74)

Van 1998 tot en met het onderzoektijdvak verslechterde de winstgevendheid, onder invloed van een
daling van de verkoopprijzen met 92 %. Van 2000 tot en met het onderzoektijdvak verslechterde de
winstgevendheid met 69 % in overeenstemming met de prijsdruk die de bedrijfstak van de Gemeenschap op de binnenlandse markt ondervond.

(75)

In 2001 trad een lichte verbetering van de situatie op dankzij inspanningen van de bedrijfstak van
de Gemeenschap om een herstructurering door te voeren en de kosten te verlagen, en dankzij de
hogere prijzen die konden worden gevraagd. Tegelijkertijd gaven de omvang van de verkoop en het
marktaandeel van de bedrijfstak van de Gemeenschap echter een daling te zien, terwijl de invoer uit
de Volksrepubliek China weer aanzienlijk toenam en een deel van het marktaandeel van de
bedrijfstak van de Gemeenschap overnam. Voorts werden de inspanningen van de bedrijfstak van de
Gemeenschap en de lichte verbetering die in 2001 was opgetreden weer deels tenietgedaan door de
druk op de prijzen. Dit wijst erop dat de afname van de winstgevendheid van de bedrijfstak van de
Gemeenschap zonder de herstructurering zelfs nog groter zou zijn geweest.

(76)

De kasstroom verslechterde met 91 % in de beoordelingsperiode, in overeenstemming met de trend
van de winstgevendheid.
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TABEL 14
Kasstroom

(in 1 000 EUR)
1998

Index

100

Trend J/J

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

42

28

40

9

– 58 %

– 34 %

44 %

– 78 %

Bron: Gecontroleerde antwoorden van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de vragenlijst.

4. 7. Ka sst r oom, r e nde me n t va n i n ve st e r i ng e n e n ve r mog e n k a p i ta a l a a n t e tr e kke n
TABEL 15
Investeringen

(in 1 000 EUR)
1998

Index

100

Trend J/J

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

54

25

184

276

– 46 %

– 54 %

640 %

50 %

Bron: Gecontroleerde antwoorden van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de vragenlijst.

(77)

De aanzienlijke stijging van de investeringen, in het bijzonder in 2001 en het onderzoektijdvak, was
het gevolg van de aanscherping van de Belgische veiligheids- en milieuwetgeving. Een andere
aanzienlijke investering in de beoordelingsperiode betrof de uitbreiding van de opslagvoorzieningen.

(78)

Bij het onderzoek is gebleken dat de exploitatiewinst op investeringen in het onderzoektijdvak overeenkomstig de ontwikkeling van de winstgevendheid achteruit is gegaan.
TABEL 16
Rendement van de investeringen

1998

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

100

55

21

51

19

– 45 %

– 61 %

142 %

– 62 %

Trend J/J

Bron: Gecontroleerde antwoorden van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de vragenlijst.

(79)

Gebleken is echter niet dat de bedrijfstak van de Gemeenschap moeilijkheden ondervond bij het
aantrekken van kapitaal.
4. 8. We r kg e le g e nh e i d, w i nstg e ve ndh e i d e n lone n
TABEL 17
Werkgelegenheid

1998

Index
Trend J/J

100

1999

2000

2001

103

108

105

109

+3%

+2%

0%

+2%

Bron: Gecontroleerde antwoorden van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de vragenlijst.
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(80)

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de werkgelegenheid in de beoordelingsperiode met 9 % is gestegen,
ondanks de ondervonden moeilijkheden.

(81)

Gezien het niveau van de productie en de toename van het aantal werknemers daalde de winstgevendheid in de beoordelingsperiode met 12 %, zoals te zien in onderstaande tabel:

TABEL 18
Productiviteit

(in ton)

Trend J/J

1998

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

100

88

89

94

88

– 12 %

1%

6%

–7%

Bron: Gecontroleerde antwoorden van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de vragenlijst.

(82)

In de beoordelingsperiode zijn de gemiddelde lonen van de werknemers in de bedrijfstak van de
Gemeenschap met ongeveer 25 % gestegen. Van 2000 tot en met het onderzoektijdvak bedroeg de
loonstijging daarentegen minder dan 4 %.

4 . 9 . H o og t e v a n de du mp i n g m a r g e s
(83)

De gevolgen van de omvang van de dumpingmarges voor de bedrijfstak van de Gemeenschap
kunnen niet als te verwaarlozen worden beschouwd, gezien de omvang van de invoer en de prijzen
van het ingevoerde product. Bij het onderzoek is gebleken dat de furfurylalcohol uit de Volksrepubliek China in het onderzoektijdvak in het algemeen met dumping in de Gemeenschap werd ingevoerd. Zonder deze dumping zouden de prijzen in de Gemeenschap veel minder of in het geheel
niet onder druk hebben gestaan.

4.10. Groei
(84)

De groei van de bedrijfstak van de Gemeenschap was met name in de periode van 2000 tot en met
het onderzoektijdvak negatief in termen van omvang van de verkoop (– 12 %) en marktaandeel (–
16 %). In dezelfde periode steeg de invoer uit de Volksrepubliek China met ongeveer 3 200 ton en
groeide het marktaandeel van het Chinese product met zeven procentpunt.

4.11. He rstel van dumpi ng i n h et v e r le de n
(85)

Ofschoon de Chinese prijzen in de periode 1998-2000 met 17 % zijn gedaald, wordt geoordeeld dat
herstel van dumping in het verleden geen relevante indicator is.

4.12. Conclusie
(86)

In de beoordelingsperiode is de aanwezigheid van goedkoop furfurylalcohol uit de Volksrepubliek
China aanzienlijk toegenomen en de voornaamste relevante schade-indicatoren van de situatie van
de bedrijfstak van de Gemeenschap wezen op een negatieve ontwikkeling.

(87)

De situatie was bijzonder duidelijk in de periode van 2000 tot en met het onderzoektijdvak. In deze
periode is het verbruik in de Gemeenschap met 5 % en de omvang van de invoer uit de Volksrepubliek China met 46 % toegenomen. Hierdoor konden de Chinese producenten/exporteurs hun
marktaandeel in de Gemeenschap aanzienlijk vergroten (7 procentpunten), hoofdzakelijk ten koste
van de bedrijfstak van de Gemeenschap. Ook bleek dat de invoer uit de Volksrepubliek China in het
onderzoektijdvak met een prijsonderbieding van meer dan 10 % gepaard ging en dat de verkoopprijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap onder druk stonden.
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(88)

Het werd wenselijk geacht zich te richten op de periode van 2000 tot en met het onderzoektijdvak,
dat wil zeggen het laatste deel van de beoordelingsperiode, omdat de invoer uit de Volksrepubliek
China in 2000 weer het niveau van 1998 bereikte om vervolgens in 2001 en het onderzoektijdvak
het hoogste peil ooit te bereiken. Voorts waren de Chinese invoerprijzen in 2000 reeds veel lager
dan in 1998 en daalden deze zelfs nog iets in het onderzoektijdvak.

(89)

Voorts werd vastgesteld dat de voornaamste negatieve ontwikkeling in de economische situatie van
de bedrijfstak van de Gemeenschap plaatsvonden in dezelfde periode van 2000 tot en met het
onderzoektijdvak: een afname van de omvang van de verkoop met 12 %, een stijging van de voorraden met 81 %, en een verlies aan marktaandeel met 16 %. De winstgevendheid daalde in overeenstemming met de druk op de verkoopprijzen die de bedrijfstak van de Gemeenschap op de binnenlandse markt ondervond (– 69 %). Ook de kasstroom, het rendement van de investeringen en de
winstgevendheid verslechterden.

(90)

Ofschoon enkele indicatoren zoals productie, bezettingsgraad en verkoopprijzen in de periode van
2000 tot en met het onderzoektijdvak een positieve ontwikkeling te zien gaven, kan dit grotendeels
worden toegeschreven aan de productie- en leveringsmoeilijkheden die de Chinese exporteurs in
2000 ondervonden, waarvan de bedrijfstak van de Gemeenschap tijdelijk kon profiteren. Deze positieve factoren veranderen derhalve niet het algemene beeld dat de bedrijfstak van de Gemeenschap
schade heeft geleden.

(91)

Gelet op het voorgaande, met name op de afname van de winstgevendheid en van het marktaandeel
van de bedrijfstak van de Gemeenschap, in het bijzonder in de periode van 2000 tot en met het
onderzoektijdvak, is de Commissie voorlopig tot de conclusie gekomen dat de bedrijfstak van de
Gemeenschap aanmerkelijke schade heeft ondervonden in de zin van artikel 3 van de basisverordening.

E. OORZAKELIJK VERBAND

1. Inleiding
(92)

Om tot een voorlopige conclusie te komen over de vraag of er een oorzakelijk verband is tussen de
invoer met dumping en de schade die de bedrijfstak van de Gemeenschap heeft geleden, heeft de
Commissie allereerst de gevolgen onderzocht van de invoer met dumping uit de Volksrepubliek
China voor de situatie in deze bedrijfstak.

(93)

Vervolgens werd een analyse gemaakt van bekende andere factoren dan de invoer met dumping —
zoals de ontwikkeling van het verbruik, de exportactiviteit van de bedrijfstak van de Gemeenschap,
de handelsactiviteiten van IFC en de invoer in de Gemeenschap uit derde landen — waardoor de
bedrijfstak van de Gemeenschap ook schade had kunnen lijden, om er zeker van te zijn dat mogelijke schade ten gevolge van andere factoren niet aan de invoer met dumping werd toegeschreven.

2. Gevolgen van de invoer met dumping uit de Volksrepubliek China
(94)

De omvang van de invoer van Chinese furfurylalcohol in de Gemeenschap is altijd significant
geweest. In de beoordelingsperiode is de omvang van deze invoer met 108 % toegenomen en steeg
het marktaandeel van het Chinese product met 63 %, ofwel met 9,6 procentpunt, ten nadele van de
EG-producent.

(95)

Zoals in overweging 57 vermeld, daalden de prijzen van het Chinese product van 1998 op 2000
met 17 %. Terwijl de prijzen van het Chinese product van 2000 op 2001 met 17 % stegen, was er
over de gehele periode van 2000 tot en met het onderzoektijdvak een daling met 2 %, als gevolg
van de prijsdaling met 16 % in het onderzoektijdvak ten opzichte van 2001. Hieruit blijkt dat de
prijzen in de bedrijfstak van de Gemeenschap onder druk stonden, hetgeen verergerd werd door de
invoer met dumping vanuit de Volksrepubliek China. Dat de prijzen onder druk stonden blijkt
verder uit de prijsonderbieding door de Chinese producenten/exporteurs en het feit dat de prijzen
van de bedrijfstak van de Gemeenschap in het onderzoektijdvak aanzienlijk waren gedrukt.
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(96)

Het verband tussen de schade die de bedrijfstak van de Gemeenschap ondervond en de invoer met
dumping wordt in het bijzonder aangetoond door de ontwikkelingen vanaf 2000: in deze periode
nam de omvang van de invoer met dumping uit de Volksrepubliek China met 46 % toe en steeg het
marktaandeel van het Chinese product met 7 procentpunten (of 39 %).

(97)

De hierboven beschreven ontwikkelingen vielen samen met de sterk dalende trend van de voornaamste economische indicatoren van de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap in de
periode van 2000 tot en met het onderzoektijdvak: de omvang van de verkoop daalde met 12 % en
het marktaandeel met 16 %. Als gevolg hiervan ging de winstgevendheid van de bedrijfstak van de
Gemeenschap aanzienlijk achteruit, namelijk met 69 %.

3. Gevolgen van andere factoren
3.1 . On t w i kkel i n g v a n h et v e r br u ik
(98)

Het verbruik is in de beoordelingsperiode toegenomen. Over de gehele periode steeg het verbruik in
de Gemeenschap met 28 % (of met meer dan 9 100 ton). In de periode van 2000 tot en met het
onderzoektijdvak bedroeg de toename van het verbruik slechts 5 %.

(99)

In de beoordelingsperiode is de invoer van het Chinese product met 108 % gestegen (of met ongeveer 5 400 ton). In de periode van 2000 tot en met het onderzoektijdvak steeg de invoer zelfs met
48 % (of met ongeveer 3 300 ton), terwijl het verbruik slechts met 5 % was toegenomen (of met
ongeveer 2 000 ton).

(100) Derhalve wordt de ontwikkeling van het gebruik geacht niet te hebben bijgedragen tot de aanmerke-

lijke schade die de bedrijfstak van de Gemeenschap heeft geleden.

3. 2. E x por t act i vi te i te n v a n de be dr i j fstak v an de G e me e nsch a p
(101) In de periode 1998-2001 bedroeg de omvang van de uitvoer van de bedrijfstak van de Gemeen-

schap naar derde landen ongeveer 40 % van de totale verkoop. In het onderzoektijdvak bedroeg de
omvang van de uitvoer ongeveer 35 % van de totale verkoop.
(102) De Commissie sluit, gezien deze cijfers, niet uit dat de daling van de uitvoer gevolgen heeft gehad

voor de algehele economische situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap. De afgenomen export
kan tot op zekere hoogte de toename van de voorraden in het onderzoektijdvak verklaren. De
toename van de voorraden bleek evenwel veel sterker te zijn dan de afname van de export, wat tot
de veronderstelling leidt dat de ontwikkeling van de export slechts een kleine rol speelde bij de stijging van de voorraden.
(103) Er wordt voorts aan herinnerd dat dit onderzoek uitsluitend betrekking had op de economische situ-

atie van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de markt van de Gemeenschap. Exportprijzen en
-opbrengsten waren derhalve van het schadeonderzoek uitgesloten. De mogelijke gevolgen van een
afgenomen export voor de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap waren derhalve zeer
gering.
(104) Daarom wordt voorlopig gesteld dat de exportactiviteiten van de bedrijfstak van de Gemeenschap

niet op beduidende wijze hebben bijgedragen tot de aanmerkelijke schade die de bedrijfstak van de
Gemeenschap heeft geleden.

3.3. Hande lsac tiv ite i te n va n IFC
(105) IFC koopt furfurylalcohol aan in derde landen, onder andere de Volksrepubliek China, en verhandelt

deze onder eigen naam. Het bleek echter om geringe hoeveelheden te gaan en er zijn geen aanwijzingen dat deze furfurylalcohol ooit op de EG-markt is gekomen. In dit verband wordt opgemerkt
dat de handelsactiviteiten positieve gevolgen hadden voor de algehele financiële situatie van IFC.
Zonder deze handelsactiviteiten zou de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap nog slechter
en zouden de financiële verliezen nog groter zijn geweest.
(106) Daarom worden de handelsactiviteiten van IFC geacht niet op beduidende wijze te hebben bijge-

dragen tot de aanmerkelijke schade die de bedrijfstak van de Gemeenschap heeft geleden.
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3. 4. Invoe r i n de G e me e nsch a p u i t a nde r e de r de lande n
(107) De totale invoer van furfurylalcohol in de Gemeenschap en de gemiddelde prijzen bij invoer uit

andere landen dan de Volksrepubliek China stegen met 40 % in termen van hoeveelheden:

TABEL 19
Invoer in de Gemeenschap uit andere derde landen

Invoer

1998

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

Ton

5 920

6 674

7 083

8 293

8 310

Index

100

113

119

140

140

1 140

1 027

939

1 171

1 081

100

90

82

103

95

EUR/ton
Index
Bron: Eurostat.

(108) Aangevoerd is dat de bedrijfstak van de Gemeenschap schade heeft geleden door invoer uit andere

derde landen, met name gezien de toegenomen invoer vanaf 1998.
(109) Uit bovenstaande tabel blijkt dat de invoer van furfurylalcohol uit andere derde landen over de

beoordelingsperiode in haar geheel met ongeveer 2 300 ton is gestegen. In de periode van 2000 tot
en met het onderzoektijdvak bedroeg de stijging slechts 1 200 ton. Deze ontwikkelingen moeten
worden gezien in het licht van de ontwikkeling van het verbruik en de invoer met dumping uit de
Volksrepubliek China. Zoals vermeld in de overwegingen 47 en 48 steeg het verbruik in de beoordelingsperiode met 28 % (of met ruim 9 100 ton), maar slechts met 5 % (of met ongeveer 2 000 ton)
van 2000 tot en met het onderzoektijdvak. Zoals vermeld in overweging 49 steeg de invoer uit de
Volksrepubliek China in de beoordelingsperiode met ongeveer 5 400 ton en was deze stijging het
sterkst van 2000 op het onderzoektijdvak (met ongeveer 3 300 ton). Het totale markaandeel van de
furfurylalcohol uit alle derde landen tezamen was zelfs na de aanmerkelijke stijging in het onderzoektijdvak nog ongeveer 20 % lager dan het marktaandeel van furfurylalcohol uit de Volksrepubliek
China.
(110) Voorts bleken de prijzen bij invoer uit deze landen hoger te zijn dan die van de Chinese produ-

centen/exporteurs (ruim 32 % in het onderzoektijdvak) en zelfs hoger dan die van de bedrijfstak van
de Gemeenschap (ruim 13 % in het onderzoektijdvak). Dit wijst erop dat zelfs indien deze invoer
mede de oorzaak was van de prijsdaling, de invloed ervan toch gering moet zijn geweest.
(111) Daarom wordt geoordeeld dat de invoer in de Gemeenschap uit andere derde landen niet op bedui-

dende wijze heeft bijgedragen tot de aanmerkelijke schade die de bedrijfstak van de Gemeenschap
heeft geleden.

4. Conclusie
(112) De invoer met dumping, die in de beoordelingsperiode sterk is toegenomen, alsmede de geconsta-

teerde prijsonderbieding en de druk op de prijzen, hadden aanzienlijke negatieve gevolgen voor de
situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap, met name in termen van omvang van de verkoop
en prijzen, welke weer gevolgen hadden voor het marktaandeel en de winstgevendheid. De invoer
met dumping had dusdanige gevolgen voor de situatie in de bedrijfstak van de Gemeenschap dat
deze hierdoor aanmerkelijke schade leed.
(113) Gelet op de bovenstaande analyse, waarbij de gevolgen van alle bekende factoren voor de situatie

van de bedrijfstak van de Gemeenschap duidelijk zijn onderscheiden van de schadelijke effecten van
de invoer met dumping, wordt bevestigd dat deze andere factoren het oorzakelijk verband tussen de
invoer met dumping en de door de bedrijfstak in de Gemeenschap geleden schade niet hebben
verbroken.
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F. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

1. Inleiding
(114) Overeenkomstig artikel 21 van de basisverordening werd voorlopig beoordeeld of het tegen het alge-

mene belang van de Gemeenschap zou zijn antidumpingmaatregelen te nemen. De vaststelling van
het belang van de Gemeenschap werd gebaseerd op de beoordeling van alle betrokken belangen, dat
wil zeggen die van de bedrijfstak van de Gemeenschap, de onafhankelijke importeurs/handelaren en
de bedrijven die het betrokken product verwerken, voorzover de betrokkenen in dit verband de
gevraagde informatie hadden verstrekt.
(115) Om de waarschijnlijke gevolgen van antidumpingmaatregelen te kunnen beoordelen, heeft de

Commissie alle haar bekende belanghebbenden om informatie verzocht. De Commissie heeft in het
bijzonder vragenlijsten gezonden naar de bedrijfstak van de Gemeenschap, importeurs en bedrijven
die het betrokken product verwerken.
(116) Op deze basis werd onderzocht of er, ondanks de conclusies inzake dumping, schade en oorzakelijk

verband, dwingende redenen waren om te concluderen dat het in dit geval niet in het belang van de
Gemeenschap was om maatregelen te nemen.

2. Belang van de bedrijfstak van de Gemeenschap
(117) De bedrijfstak van de Gemeenschap heeft schade geleden door de invoer van goedkope furfurylal-

cohol. Gezien de aard van de door de bedrijfstak van de Gemeenschap geleden schade is de
Commissie van oordeel dat de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap, indien geen antidumpingmaatregelen worden genomen, onvermijdelijk nog verder achteruit zal gaan. Dit zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot verdere schade en op de middellange termijn mogelijk tot het verdwijnen
van deze bedrijfstak, gelet op de omvang van de winstverslechtering in de beoordelingsperiode. Daar
er voorts in de Gemeenschap slechts één producent van furfurylalcohol is, zou de Gemeenschap bij
diens verdwijning volledig afhankelijk worden van furfurylalcohol uit derde landen.
(118) Antidumpingmaatregelen zullen daarentegen leiden tot een herstel van billijke handelsvoorwaarden,

waardoor de bedrijfstak van de Gemeenschap een gezonde onderneming kan blijven. Deze heeft
aanzienlijke investeringen gedaan om te voldoen aan strikte milieubeschermings- en veiligheidseisen.
Voorts worden in de bedrijfstak van de Gemeenschap voortdurend verbeteringen doorgevoerd en
nieuwe producten ontwikkeld op basis van furfurylalcohol.
(119) Antidumpingmaatregelen zouden derhalve in het belang van de bedrijfstak van de Gemeenschap

zijn.

3. Belangen van onafhankelijke importeurs en verwerkende bedrijven en gevolgen voor de
consument
(120) Om de gevolgen van het al dan niet nemen van antidumpingmaatregelen te kunnen beoordelen

heeft de Commissie vragenlijsten gezonden aan alle haar bekende importeurs en verwerkende
bedrijven van furfurylalcohol in de Gemeenschap.
(121) Drie onafhankelijke importeurs en elf verwerkende bedrijven hebben een betekenisvol antwoord

toegezonden. De drie importeurs en elf verwerkende bedrijven waren in de beoordelingsperiode
goed voor ongeveer 74 % van de invoer in de Gemeenschap en van 47 % van het gebruik in de
Gemeenschap.

4. Mogelijke gevolgen voor de importeurs
(122) Furfurylalcohol maakte gemiddeld 28,9 % uit van de de totale omzet van de drie medewerkende

importeurs.
(123) De Commissie heeft ook onderzocht wat de waarschijnlijke gevolgen van het voorgestelde antidum-

pingrecht zouden zijn voor de winstgevendheid van de importeurs in het algemeen. Gezien het
aandeel van furfurylalcohol in hun totale omzet en in de veronderstelling dat de importeurs de
kosten van de maatregelen volledig aan de gebruikers doorberekenen, zullen de negatieve gevolgen
van de voorgestelde maatregelen voor de drie importeurs in het ergste geval waarschijnlijk minimaal
zijn.
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5. Mogelijke gevolgen voor de verwerkende bedrijven

(124) De bedrijven die het betrokken product verwerken zijn producenten van furaanhars, een product dat

wordt gebruikt in de gietstukkenindustrie. Elf bedrijven hebben een betekenisvol antwoord op de
vragenlijst toegezonden. Deze elf bedrijven zijn goed voor ongeveer 31 % van het totale verbruik
van furfurylalcohol in de Gemeenschap. Ook werden opmerkingen ontvangen van organisaties van
verwerkende bedrijven in de Gemeenschap.
(125) Furfurylalcohol maakte gemiddeld 4,6 % (variërend van 1 % tot 37 %) uit van de totale omzet van

de elf medewerkende verwerkende bedrijven in het onderzoektijdvak.
(126) De medewerkende verwerkende bedrijven hadden in het onderzoektijdvak gemiddeld een winst

gemaakt van ongeveer 8,7 % voor het geheel van hun activiteiten. Het aandeel van furfurylalcohol in
de totale kosten van de furaanharsproductie bedroeg 60 à 90 %, daar furfurylalcohol de belangrijkste
kostenpost is. Het kan dus niet worden uitgesloten dat maatregelen gevolgen hebben voor deze
bedrijven. Daar de kosten van furfurylalcohol evenwel een betrekkelijk klein deel uitmaken van de
totale kosten van de gietstukkenproducenten (minder dan 3 %), zullen de kosten van de maatregelen
waarschijnlijk aan deze producenten worden doorberekend. De voorgestelde maatregelen zullen dus
een invloed hebben van minder dan 0,3 % op de kosten van de gietstukkenindustrie. Enig nadeel
voor bepaalde verwerkende bedrijven kan dan ook niet worden uitgesloten. Gezien echter het
geringe aandeel van furfurylalcohol in het geheel van hun activiteiten, het niveau van de voorgestelde maatregelen en de winstgevendheid van de medewerkende verwerkende bedrijven, kan
worden gesteld dat eventuele negatieve gevolgen van de voorgestelde maatregelen voor de verwerkende bedrijven niet dusdanig zullen zijn dat zij opwegen tegen de verwachte voordelen voor de
bedrijfstak van de Gemeenschap.
(127) Op grond hiervan kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de kosten van de maatregelen groten-

deels, zo niet volledig, door de verwerkende bedrijven aan de gietstukkenproducenten zullen worden
doorberekend. Derhalve worden de gevolgen in hun geheel als te verwaarlozen beschouwd.

6. Mogelijke gevolgen voor de consument
(128) Daar het betrokken product een industrieel basisproduct is, is het onwaarschijnlijk dat de voorge-

stelde maatregelen gevolgen zullen hebben voor individuele consumenten.

7. Concurrentie en handelsverstorende gevolgen
(129) Aangevoerd werd dat antidumpingmaatregelen tot een versterking van de vermeende machtspositie

van de klagende bedrijfstak van de Gemeenschap zullen leiden, waarvan het marktaandeel in het
onderzoektijdvak reeds aanzienlijk was, waardoor deze bedrijfstak op de EG-markt voor furfurylalcohol een quasi-monopolie zou kunnen verwerven.
(130) Daar het niveau van de voorgestelde maatregelen, vanuit economisch oogpunt, niet dusdanig is dat

de EG-markt niet langer toegankelijk zou zijn voor de Chinese producenten/exporteurs, is het zeker
dat furfurylalcohol uit de Volksrepubliek China op de EG-markt aanwezig zal blijven. Voorts zal dit
product met furfurylalcohol uit andere derde landen blijven concurreren.
(131) Sommige partijen hebben voorts aangevoerd dat verwerkende bedrijven en consumenten door maat-

regelen in hun keuzemogelijkheden worden beperkt. Zoals hiervoor vermeld, zal furfurylalcohol uit
de Volksrepubliek China naar alle waarschijnlijkheid beschikbaar blijven op de EG-markt, evenals
furfurylalcohol uit andere derde landen. Gebruikers zullen dus de keuze houden tussen de concurrerende producten, zij het tegen billijke prijzen. Deze keuzevrijheid zou daarentegen worden aangetast
indien de bedrijfstak van de Gemeenschap verdwijnt, hetgeen zal gebeuren indien geen antidumpingmaatregelen worden genomen.
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(132) De maatregelen zullen naar verwachting leiden tot het herstel van billijke en daadwerkelijke concur-

rentie op de EG-markt; zij zullen slechts de handelsverstorende gevolgen corrigeren van schadelijke
dumping door de Chinese producenten/exporteurs. Indien in deze zaak geen maatregelen worden
genomen, zal de concurrentieverstoring slechts worden gehandhaafd en versterkt, waardoor de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap verder zal verslechteren. Het verdwijnen van de
bedrijfstak van de Gemeenschap zal leiden tot een vermindering van de concurrentie en de keuzevrijheid van gebruikers op de EG-markt.

8. Conclusie
(133) Op basis van de voorgaande feiten en overwegingen wordt voorlopig geconcludeerd dat er geen

dwingende redenen zijn geen maatregelen te nemen ten aanzien van de invoer van furfurylalcohol
uit de Volksrepubliek China.

G. VOORLOPIGE MAATREGELEN

1. Voorlopige schademarge
(134) Na te hebben vastgesteld dat de bedrijfstak van de Gemeenschap aanmerkelijke schade heeft geleden

door invoer met dumping en dat er geen dwingende redenen zijn om geen maatregelen te nemen,
wordt geconcludeerd dat maatregelen moeten worden vastgesteld waarvan het niveau voldoende
hoog is om een einde te maken aan de schade die door deze invoer is veroorzaakt, zonder dat de
vastgestelde dumpingmarges evenwel mogen worden overschreden.
(135) Bij de berekening van de hoogte van het recht waarbij de gevolgen van invoer met dumping worden

geneutraliseerd, werd geoordeeld dat de maatregelen de bedrijfstak van de Gemeenschap in staat
moeten stellen zijn kosten te dekken en een winst voor belasting te maken die redelijkerwijze, in
normale concurrentieomstandigheden, op de verkoop van het betrokken product in de Gemeenschap kan worden gemaakt, dat wil zeggen in afwezigheid van invoer met dumping.
(136) Op grond van de beschikbare gegevens werd voorlopig vastgesteld dat een winstmarge van 10 % op

de omzet als een passend minimum kon worden beschouwd dat de bedrijfstak van de Gemeenschap
in afwezigheid van schadeveroorzakende dumping kon behalen. Deze winstmarge wordt redelijk
geacht gezien de ontwikkeling van de winstgevendheid van de bedrijfstak van de Gemeenschap in
de beoordelingsperiode, die gemiddeld hoger was in afwezigheid van invoer met dumping.
(137) In overeenstemming hiermee werden schademarges vastgesteld die gelijk waren aan het verschil

tussen de productiekosten van de bedrijfstak van de Gemeenschap, vermeerderd met voornoemde
winstmarge, enerzijds, en de gecorrigeerde netto verkoopprijzen van furfurylalcohol uit de Volksrepubliek China (als gebruikt bij de prijsonderbiedingsberekeningen), anderzijds. De aldus gevonden
verschillen, de schademarges, bleken 2,2 % tot 23 % te bedragen van de cif-invoerprijs, grens
Gemeenschap, vóór inklaring.

2. Voorgesteld voorlopig antidumpingrecht
(138) Gezien het bovenstaande, en in overeenstemming met de regel van het laagste recht in artikel 7, lid

2, van de basisverordening, moet het voorlopige antidumpingrecht worden vastgesteld op het niveau
van de schademarge.
(139) De betrokken exporteurs verkopen vele andere producten, naast furfurylalcohol, aan importeurs en

verwerkende bedrijven in de Gemeenschap. Teneinde de doeltreffendheid van de maatregelen te
verzekeren en te voorkomen dat het recht door prijsmanipulatie wordt ontdoken, hetgeen in
sommige eerdere procedures met betrekking tot dezelfde algemene productiecategorie, namelijk
furfural (1), is gebeurd, wordt het wenselijk geacht een voorlopig recht in te stellen in de vorm van
een specifiek bedrag in euro per ton. De berekening van de schadedrempel in verband met de cifinvoerprijs leidt tot een recht van 21 EUR tot 181 EUR per ton.
(1) PB L 328 van 22.12.1999, blz. 1.
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H. SLOTBEPALING
(140) Gelet op de beginselen van een behoorlijk bestuur, dient een termijn te worden vastgesteld waar-

binnen belanghebbenden opmerkingen kunnen maken en kunnen vragen te worden gehoord.
Bovendien wordt erop gewezen dat de bevindingen in het kader van deze verordening voorlopig zijn
en met het oog op de eventuele vaststelling van definitieve maatregelen herzien kunnen worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Er wordt een voorlopig antidumpingrecht ingesteld op furfurylalcohol, ingedeeld onder GN-code
ex 2932 13 00 uit de Volksrepubliek China (Taric-code 2932 13 00 90).
2.

Het voorlopige antidumpingrecht voor het in lid 1 genoemde product is als volgt:
Antidumpingrecht
(EUR/t)

Onderneming

Aanvullende Tariccode

Gaoping Chemical Industry Co. Ltd

96

A442

Linzi Organic Chemical Inc.

21

A440

Zhucheng Huaxiang Chemical Co. Ltd

33

A441

181

A999

Alle overige ondernemingen

3.
Wanneer goederen zijn beschadigd voordat zij in het vrije verkeer worden gebracht en de werkelijk
betaalde of te betalen prijs derhalve is aangepast met het oog op de bepaling van de douanewaarde overeenkomstig artikel 145 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie (1), wordt het overeenkomstig lid 2 berekende bedrag van het antidumpingrecht verminderd met het percentage dat overeenstemt
met de aanpassing van de werkelijk betaalde of te betalen prijs.
4.

Tenzij anders bepaald zijn de bepalingen inzake douanerechten van toepassing.

5.
Het in lid 1 bedoelde product kan in de Gemeenschap uitsluitend in het vrije verkeer worden
gebracht, nadat daarvoor een zekerheid is gesteld ter hoogte van het bedrag van het voorlopige recht.

Artikel 2
1.
Onverminderd artikel 20 van Verordening (EG) nr. 384/96 kunnen belanghebbenden binnen een
maand na de inwerkingtreding van deze verordening verzoeken om mededeling van de voornaamste feiten
en overwegingen op grond waarvan deze verordening werd vastgesteld, hun standpunt schriftelijk bekendmaken en verzoeken om te worden gehoord door de Commissie.
2.
Overeenkomstig artikel 21, lid 4, van Verordening (EG) nr. 384/96 kunnen belanghebbenden binnen
een maand na de inwerkingtreding van deze verordening over de toepassing ervan opmerkingen maken.
(1) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.
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Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.
Artikel 1 van deze verordening is zes maanden van toepassing.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 mei 2003.
Voor de Commissie
Pascal LAMY

Lid van de Commissie
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 2 oktober 2002
betreffende de steunmaatregel die Italië ten uitvoer heeft gelegd ten gunste van Iveco SpA
(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3580)
(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/310/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 88, lid 2, eerste alinea,
Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name op artikel 62, lid 1, onder a),

Het besluit van de Commissie tot inleiding van de procedure is in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (2) bekendgemaakt, tegelijkertijd met het
verzoek aan de belanghebbenden om hun opmerkingen
over de betrokken steunmaatregel te maken. De
Commissie heeft van de belanghebbenden geen opmerkingen terzake ontvangen.

Na de belanghebbenden overeenkomstig de genoemde artikelen
te hebben aangemaand hun opmerkingen te maken (1),
Overwegende hetgeen volgt:
II. GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE STEUN

I. PROCEDURE
(1)

(2)

Bij schrijven van 21 juni 2001 hebben de Italiaanse
autoriteiten de Commissie in kennis gesteld van een
voorgenomen regionale steunmaatregel ten gunste van
Iveco SpA (hierna te noemen „Iveco”). Op 27 juli heeft
de Commissie aanvullende inlichtingen gevraagd, die
door de Italiaanse autoriteiten werden verstrekt bij brief
van 5 oktober 2001, geregistreerd op 17 oktober 2001.
Op 19 december 2001 heeft de Commissie besloten de
procedure van artikel 88, lid 2, van het Verdrag in te
leiden (besluit tot inleiding van de formele onderzoekprocedure) omdat zij twijfel koesterde omtrent de
verenigbaarheid van de steun met de gemeenschappelijke
markt. Italië heeft zijn opmerkingen over de inleiding
van de procedure gemaakt bij schrijven van 12 februari
2002 (geregistreerd op 19 februari). Op 12 april 2002
heeft de Commissie een bezoek gebracht aan de vestiging te Foggia (Italië) en op 22 april 2002 heeft zij
aanvullende inlichtingen gevraagd, die door Italië werden
verstrekt op 11 juni 2002 (deze brief werd op 12 juni
geregistreerd).

(1) PB C 53 van 28.2.2002, blz. 2.

Het project

(4)

Het aangemelde project heeft betrekking op de productie
van een nieuwe familie dieselmotoren, F1 genoemd, in
de versies 2,3 en 3,0 liter. De motor, met de productie
waarvan in 2001 is begonnen, vervangt het oude model
8140 en is bestemd voor lichte bedrijfsvoertuigen van
het Fiatconcern en andere automobielproducenten.

(5)

Het project wordt uitgevoerd in de Iveco-vestiging te
Foggia in Apulië, dat is een steunregio volgens artikel
87, lid 3, onder a), waar het regionale steunplafond
35 % bedraagt voor de periode 2000-2006.

(2) Zie voetnoot 1.
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Het project is in augustus 2000 van start gegaan en zal
tegen december 2003 zijn voltooid. Volgens de Italiaanse
autoriteiten omvat het project de installatie van volledig
nieuwe lijnen voor de productie van de F1-motoren en
tegelijkertijd de geleidelijke afbouw van de productie van
de 8140-motor. Na de voltooiing van het programma
zal de capaciteit van de vestiging 290 000 motoren per
jaar bedragen, waarvan 230 000 van de familie F1 en de
overige 60 000 van de familie 8140. Bovendien zullen
ongeveer 120 000 „stand alone” drijfassen worden
geproduceerd, hoofdzakelijk voor verkoop aan een
concurrerende automobielproducent.
Volgens de Italiaanse autoriteiten is het project mobiel.
In 1998 was voor de uitvoering van het project de
locatie Bielsko Biala in Polen, die eigendom is van het
Fiatconcern, gekozen. Voorheen was daar gestopt met de
assemblage van auto's, waardoor ruimte was vrijgekomen voor een nieuwe investering waarbij gebruik kon
worden gemaakt van de bestaande infrastructuur en een
deel van de arbeidskrachten. Tegelijkertijd moest de
productie van de 8140-motor geleidelijk worden verminderd in de vestiging van Foggia. Zodra het project
voltooid zou zijn, zouden toch nog 60 000 motoren per
jaar van het model 8140 worden geproduceerd om te
voldoen aan de vraag van minder ontwikkelde landen.
Bovendien zou er op de locatie in Foggia een „renovation center” voor oude motoren komen.
Volgens Italië heeft Iveco begin 2000 haar besluit om de
productie in Foggia te verminderen, meegedeeld. De
Italiaanse autoriteiten hebben het automobielbedrijf
echter verzocht deze beslissing te herzien en staatssteun
aangeboden ter gedeeltelijke compensatie van de hogere
kosten die zijn verbonden aan de uitvoering van het
project in Foggia. Na afloop van de onderhandelingen
met de Italiaanse autoriteiten en naar aanleiding van de
goedkeuring van de nieuwe regionalesteunkaart overeenkomstig artikel 87, lid 3, onder a), in maart 2000 (1),
heeft Iveco besloten het project naar Foggia over te
brengen en werd in de zomervakantie in augustus 2000
met de werkzaamheden begonnen. De steunaanvraag
voor het project werd in juli 2000 officieel bij de Italiaanse autoriteiten ingediend en in december 2000 door
hen goedgekeurd.
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(10)

Iveco is voornemens een nominaal bedrag van
323 270 000 EUR (304 600 864 EUR in werkelijke
waarde, op basis van het jaar 2000, tegen de omrekeningskoers van 5,70 %) te investeren, waarvan
265 610 000 EUR door de Italiaanse autoriteiten werd
geacht voor steun in aanmerking te komen.

(11)

De aangemelde steun wordt verleend in de vorm van
een niet-terugbetaalbare subsidie en bedraagt nominaal
121 658 000 EUR in brutosubsidie-equivalent (hierna te
noemen „BSE”), dat is reëel 108 915 621 EUR. De door
de Italiaanse autoriteiten aangemelde steunintensiteit
komt overeen met 35,76 % BSE.

(12)

Er is geen andere communautaire steun of financiering
aan het project toegewezen.

Redenen voor de inleiding van de procedure
(13)

In het besluit van 19 december 2001 tot inleiding van
de procedure (5) heeft de Commissie twijfel geuit over de
kenmerken van „mobiliteit” en „transformatie” van het
project. Bovendien heeft zij het noodzakelijk genoemd
na te gaan of er bewijzen bestaan dat Iveco Bielsko Biala
als een levensvatbare alternatieve locatie voor het project
had overwogen.

(14)

De Commissie heeft ook twijfel geuit over een aantal
elementen van de kosten-batenanalyse (hierna te noemen
„KBA”) betreffende met name:
— de opname van niet-subsidiabele investeringskosten
in de KBA;
— de motivering van de hogere investeringskosten voor
outillage en machines voor Foggia in vergelijking
met Bielsko Biala;
— of in het project al dan niet investeringskosten voor
werktuigen voor toeleveranciers zijn opgenomen en,
zo ja, de vermelding van het exacte bedrag daarvan,
van de plaats van de investeringen en van de namen
van de toeleveranciers in kwestie;
— de exacte berekening van de kosten van vervoer
vanuit de locatie;

Rechtsgrond en steunbedrag
(9)

— het vereiste aantal werknemers voor de productie op
beide locaties;

De aangemelde steun wordt verleend in het kader van
reeds goedgekeurde steunregelingen (2), die zijn ingesteld
bij wet nr. 488 van 19 december 1992 (3) (hierna te
noemen „wet 488/92”) en bij wet nr. 662 van 23
december 1996 (4) (hierna te noemen „wet 662/96”).

(1) Besluit van de Commissie van 1 maart 2000 betreffende zaak
N 792/99 (PB C 175 van 24.6.2000, blz. 11).
(2) Besluit van de Commissie van 12 juli 2000 om geen bezwaar te
maken in zaak N 715/99 (PB C 278 van 30.9.2000, blz. 26).
(3) Betreffende „conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1o
marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento
straordinario nel mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive”.
4
( ) Betreffende „misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

— de loonkosten in Foggia.

III. OPMERKINGEN VAN ITALIË
(15)

Op 12 februari 2002 hebben de Italiaanse autoriteiten
hun opmerkingen over de inleiding van de procedure
toegezonden. Aanvullende inlichtingen werden verstrekt
tijdens het bezoek ter plaatse in Foggia op 12 april
2002, en bij schrijven van 11 juni 2002.

(5) Zie voetnoot 1.
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(20)
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In hun opmerkingen leggen de Italiaanse autoriteiten
eerst en vooral de nadruk op het mobiele karakter van
het project en daartoe hebben zij interne documenten
verstrekt waaruit blijkt dat de definitieve beslissing om
de investering in Foggia te doen, in juli 2000 is
genomen en dat tegelijkertijd het project van Bielsko
Biala werd opgegeven.

Ten tweede verklaren de Italiaanse autoriteiten dat het in
de KBA opgenomen nominale investeringsbedrag van
323 270 000 EUR betrekking heeft op alle door Iveco
voor het project gedragen mobiele kosten. Van deze
kosten werd 265 610 000 EUR beschouwd als subsidiabele investeringen op grond van wet 488/92, die de
rechtsgrond voor de steun vormt. De Italiaanse autoriteiten verklaren dat het oorspronkelijke cijfer leidt tot
een beter begrip voor de economische keuze die het
bedrijf heeft moeten maken tussen de aanvankelijk
gekozen plaats en de alternatieve locatie en dat het om
die reden in de KBA werd opgenomen. Zij hebben niettemin gedetailleerde inlichtingen verstrekt over de aard
en het tijdstip van de kosten voor de subsidiabele
mobiele investeringen en over de afschrijvingsmethoden
die zijn gebruikt voor de subsidiabele investeringen in
machines en gebouwen.

Ten derde hebben de Italiaanse autoriteiten gedetailleerde
inlichtingen en bijbehorende documentatie verstrekt over
de investeringen in outillage en machines waaraan
hogere kosten verbonden waren in Foggia dan in Bielsko
Biala. Hoewel de werkstations in de beide vestigingen
veel overeenkomst vertoonden, werden in Foggia belangrijke verschillen onderkend voor wat betreft de transferstraten, de technische oplossingen in dezelfde machines
en de aanpassing aan de weersomstandigheden in de
zomer. Tijdens het bezoek van 12 april 2002 hebben de
Italiaanse autoriteiten nadere bewijzen ter staving van
hun verklaringen geleverd.

Ten vierde hebben de Italiaanse autoriteiten de kostenverschillen toegelicht voor de investeringen in werktuigen voor toeleveranciers voor de leverancier Teksid.
De kosten van deze investeringen zouden lager zijn
geweest in Polen wegens de lagere prijzen in Polen en de
geringere automatiseringsgraad in de fabriek van de
toeleverancier.

Ten vijfde hebben de Italiaanse autoriteiten er opnieuw
op gewezen dat de in Foggia geproduceerde motoren
over de weg zullen worden vervoerd naar de fabrieken
van bestemming, terwijl het vervoer vanuit Bielsko Biala
per spoor zou hebben plaatsgevonden. Ter bevestiging
hiervan hebben zij documentatie verstrekt betreffende de
logistieke faciliteiten die momenteel in gebruik zijn bij
de fabrieken van vertrek en aankomst. De Italiaanse
autoriteiten hebben bovendien meer gedetailleerde
inlichtingen verstrekt over de routes en de duur van het
vervoer.

Ten zesde hebben de Italiaanse autoriteiten gedetailleerde
inlichtingen verstrekt over het aantal in de productie van
de motoren werkzame werknemers en over het aantal

8.5.2003

verloren productie-uren. De Italiaanse autoriteiten
hebben ook gegevens verstrekt die de voor Foggia
vermelde loonkosten bevestigen.
(22)

Ten zevende hebben de Italiaanse autoriteiten specifieke
uitleg verschaft over de kosten voor overtollige werknemers die in Foggia zouden zijn ontstaan indien het
project in Bielsko Biala was uitgevoerd, en over de
kosten voor overtollige werknemers die effectief zijn
geregistreerd in Bielsko Biala, toen de locatie Foggia
eenmaal was gekozen voor de uitvoering van het
project.

(23)

Voor Foggia hebben de Italiaanse autoriteiten berekend
dat, met inachtneming van het natuurlijk verloop en de
behoeften voor de resterende productie van de oude
motor, 950 werknemers tegen 2004 overtollig zouden
zijn geworden indien het project niet was uitgevoerd.
Daarvan zouden er 200 incentives om te stoppen met
werken hebben ontvangen, de overige 750 hadden
tewerkgesteld kunnen worden in andere vestigingen van
Iveco, het Fiatconcern en toeleveranciers van onderdelen,
en zo nodig hadden er daarvan 150 in aanmerking
kunnen komen voor een speciaal mobiliteitsprogramma
(istituto della mobilità) voor werknemers die dicht bij de
pensioengerechtigde leeftijd zijn. De Italiaanse autoriteiten berekenen dat de totale kosten voor overtollige
werknemers in Foggia tussen 6 500 000 en
8 070 000 EUR in werkelijke waarde, zouden hebben
bedragen.

(24)

Voor Bielsko Biala hebben de Italiaanse autoriteiten
bevestigd dat in de aanmelding uitsluitend de kosten
voor overtollige werknemers waren opgenomen die
direct en ondubbelzinnig verband hielden met het besluit
om het project niet in Polen uit te voeren. Zij hebben
bovendien bewijzen geleverd dat de kosten van ontslag
7 230 000 EUR bedragen voor 1 250 van de 1 600
werknemers die overtollig werden in verband met het
project.

(25)

Ten slotte hebben de Italiaanse autoriteiten gegevens
verstrekt waaruit blijkt dat de Europese productiecapaciteit voor lichte bedrijfsvoertuigen in de sectoren waarvoor de motoren bestemd zijn, gedurende de looptijd
van het project op het niveau van het Fiatconcern constant zal blijven.

IV. BEOORDELING VAN DE STEUN

(26)

De door Italië aangemelde maatregel ten gunste van
Iveco vormt staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1,
van het Verdrag. De maatregel zou immers door de staat
worden gefinancierd met staatsmiddelen. Aangezien de
steun een niet te verwaarlozen deel van de financiering
van het project vormt, dreigt hij bovendien de mededinging in de Gemeenschap te vervalsen door begunstiging
van Iveco ten opzichte van andere ondernemingen die
geen steun ontvangen. Tevens wordt de automobielmarkt gekenmerkt door een belangrijk handelsverkeer
tussen de lidstaten.

8.5.2003
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In artikel 87, lid 2, van het EG-Verdrag worden enkele
steunvormen opgesomd die verenigbaar met het EGVerdrag zijn. Gezien de aard en het toepassingsgebied
van de steun alsmede de vestigingsplaats van de onderneming is het bepaalde onder a), b) en c) niet van
toepassing op het project in kwestie. In artikel 87, lid 3,
worden andere steunvormen genoemd die verenigbaar
met de gemeenschappelijke markt kunnen worden
geacht. De Commissie merkt op dat het project in
kwestie is gelegen in Apulië, een regio die volgens artikel
87, lid 3, onder a), in aanmerking komt voor steun tot
het regionale plafond van 35 % in nettosubsidie-equivalent (hierna te noemen „NSE”) voor grote ondernemingen, hetgeen neerkomt op 53,50 % BSE.

(28)

De steun in kwestie is bestemd voor Iveco, een onderneming die werkzaam is op het gebied van de fabricage en
de assemblage van motoren, lichte bedrijfsvoertuigen en
vrachtwagens. De onderneming maakt derhalve deel uit
van de automobielsector overeenkomstig de communautaire kaderregeling inzake staatssteun aan de automobielindustrie (1) (hierna te noemen „de kaderregeling inzake
de automobielindustrie”).

(29)

Volgens deze kaderregeling moeten voorgenomen steunmaatregelen van overheidsinstanties voor een individueel
project in het kader van een goedgekeurde steunregeling
ten gunste van een onderneming die werkzaam is in de
automobielsector, van tevoren worden aangemeld uit
hoofde van artikel 88, lid 3, van het Verdrag, zodra
minstens één van de volgende drempels is overschreden:
a) de totale kostprijs van het project is gelijk aan 50
miljoen EUR, of b) het totale bedrag van de staatssteun
en van de steun uit communautaire instrumenten voor
het project is gelijk aan 5 miljoen EUR. Zowel de totale
kostprijs van het project als het steunbedrag overschrijden de voor aanmelding vastgestelde drempels.
Door de voorgenomen steun ten gunste van Iveco aan te
melden, hebben de Italiaanse autoriteiten derhalve de
voorwaarden van artikel 88, lid 3, van het Verdrag nageleefd.

(30)

(31)

Op grond van bovengenoemde kaderregeling inzake de
automobielindustrie ziet de Commissie er in ieder geval
op toe, dat de toegekende steun noodzakelijk is voor de
verwezenlijking van het project en evenredig is met de
ernst van de op te lossen problemen. De naleving van
het evenredigheids- en het noodzakelijkheidscriterium is
een voorwaarde voor de goedkeuring van staatssteun ten
behoeve van de automobielsector door de Commissie.

Volgens punt 3.2, onder a), van de bovengenoemde
kaderregeling moet de begunstigde onderneming, om de
noodzakelijkheid van een regionale steunmaatregel te
bewijzen, op duidelijke wijze aantonen, dat zij over een
economisch levensvatbaar alternatief beschikt voor de
vestiging van haar project. Wanneer de betrokken investering op geen enkel ander nieuw of bestaand fabrieksterrein van het concern kan worden uitgevoerd, zou de
onderneming immers verplicht zijn haar project uit te

(1) PB C 279 van 15.9.1997, blz.1, en PB C 368 van 22.12.2001, blz.
10.
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voeren op de enige mogelijke vestigingsplaats, zelfs
zonder steun. Voor een geografisch niet-mobiel project
kan derhalve geen regionale steun worden goedgekeurd.

(32)

De Commissie heeft met hulp van haar onafhankelijke
deskundige voor de automobielsector de door Italië
verstrekte informatie en documentatie onderzocht en
geconcludeerd dat het project wel degelijk mobiel is.

(33)

In de eerste plaats hebben de Italiaanse autoriteiten
aangetoond dat Bielsko Biala een levensvatbaar geografisch alternatief voor het project was. Uit de verstrekte
documentatie blijkt dat Bielsko Biala in april 1999 was
gekozen voor de uitvoering van het project en dat de
voorbereidende werkzaamheden in de loop van dat jaar
waren begonnen op de Poolse vestigingsplaats. Die werkzaamheden werden in maart 2000 opgeschort naar
aanleiding van officiële contacten tussen Iveco en de
Italiaanse autoriteiten en in afwachting van de definitieve
beslissing over de locatie van het project. In maart 2000
had Iveco een bijeenkomst met de machineleverancier
Comau georganiseerd, waarin de alternatieven Bielsko
Biala en Foggia waren beoordeeld. In juli 2000 heeft
Iveco uiteindelijk besloten de investering in Foggia te
verrichten en heeft de onderneming tegelijkertijd het
project in Bielsko Biala opgegeven. De officiële steunaanvraag werd op 24 juli 2000 bij de Italiaanse autoriteiten
ingediend en de steun werd op 21 december 2000
toegekend op voorwaarde dat hij door de Commissie
zou worden goedgekeurd.

(34)

In de tweede plaats heeft de Commissie tijdens het
bezoek aan de vestiging te Foggia op 12 april 2002 vastgesteld dat het project betrekking heeft op de volledige
ontmanteling van de oude productielijnen en de installatie van volledig nieuwe machines en outillage in een
algemene productiestructuur die duidelijk verschilt van
de oude. Derhalve kan het project worden beschouwd
als een transformatieproject in de context van de bovengenoemde kaderregeling.

(35)

De Commissie concludeert derhalve dat het project
mobiel is en bijgevolg kan worden geacht voor regionale
steun in aanmerking te komen, omdat de steun noodzakelijk is om investeringen aan te trekken naar de steunzone.

(36)

Met betrekking tot de in aanmerking komende kosten
merkt de Commissie op dat volgens punt 3.2, onder b),
van de bovengenoemde kaderregeling inzake de automobielindustrie de in aanmerking komende kosten worden
vastgesteld bij de in de betrokken steunzone geldende
regionale regeling. De in aanmerking komende kosten
vormen de grondslag voor de berekening van de
handicap en de steunintensiteit en worden vergeleken
met het regionale steunplafond. In dit geval bedragen de
in aanmerking komende kosten, zoals gedefinieerd bij
wet 488/92, nominaal 265 610 000 EUR, hetgeen overeenkomt met 247 763 583 EUR in werkelijke waarde
op basis van het jaar 2000 tegen de omrekeningskoers
van 5,70 %. Hieruit volgt dat de steunintensiteit gelijk is
aan 43,96 % BSE.
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(37)

Volgens punt 3.2, onder c), van de bovengenoemde
kaderregeling inzake de automobielindustrie moet de
Commissie zich ervan vergewissen of de voorgenomen
steunmaatregel evenredig is met de regionale problemen
die de maatregel moet verhelpen. Hiertoe wordt de
methode van de KBA gebruikt.

(38)

In de KBA wordt, voor de mobiele elementen, een vergelijking gemaakt tussen de kosten die de investeerder
moet maken voor de uitvoering van zijn project in de
betrokken regio, en de kosten voor een identiek project
op een alternatieve locatie, waardoor de specifieke
handicap van de betrokken steunzone kan worden vastgesteld. De Commissie keurt regionale steun goed
binnen de limiet van de regionale handicap die wordt
vastgesteld op basis van de investering op de alternatieve
locatie die als vergelijkingsbasis fungeert.

(39)

Overeenkomstig punt 3.2, onder c), van de bovengenoemde kaderregeling inzake de automobielindustrie
worden de exploitatiehandicaps voor Foggia in vergelijking met Bielsko Biala in de KBA berekend over een
periode van drie jaar, aangezien het hier gaat om een
transformatieproject en niet om een project op een
onontsloten terrein. De KBA bestrijkt de periode 20022004, dus drie jaar te rekenen vanaf het begin van de
productie, overeenkomstig punt 3.3 van bijlage I van
genoemde kaderregeling.

(40)

De Commissie heeft rekening gehouden met de aanvullende inlichtingen die zij van Italië heeft ontvangen naar
aanleiding van de inleiding van de procedure. Op basis
van deze nieuwe elementen en met de hulp van haar
onafhankelijke deskundige voor de automobielsector
heeft de Commissie enkele elementen van de KBA gewijzigd, zoals hieronder uiteengezet.

(41)

(42)

Voor wat betreft de hogere investeringskosten voor
machines en outillage in Foggia blijkt uit de door Italië
verstrekte informatie en uit de tijdens het bezoek ter
plaatse verzamelde elementen dat het kostenverschil
tussen Foggia (nominale waarde 286 650 000 EUR) en
Bielsko Biala (nominale waarde 241 290 000 EUR)
gerechtvaardigd is. Hoewel de productieprocessen en
-machines in feite identiek zijn, is de installatie van
transferstraten duurder in Foggia gezien de lay-out van
de gebouwen en het gebrek aan beschikbare ruimte. In
enkele gevallen moesten er in Foggia verbindingen
boven de grond worden geïnstalleerd voor de overbrenging van onderdelen tussen de stations. Minder belangrijke extra kosten in Foggia hielden verband met de
noodzaak de koelsystemen voor de elektrische en elektronische eenheden te verbeteren.

De Commissie merkt op dat de investeringskosten voor
werktuigen voor toeleveranciers niet zijn inbegrepen in
het nominale bedrag van 265 610 000 EUR dat door de
Italiaanse autoriteiten wordt beschouwd als in aanmerking komende kosten. Om die reden maken deze investeringskosten geen deel uit van de grondslag waarop de
handicap- en steunintensiteiten worden berekend en
vergeleken met het regionale steunplafond.
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(43)

Voor de kosten van het uitgaande transport heeft de
Commissie de door Italië verstrekte nieuwe elementen
onderzocht en geconcludeerd dat Iveco de vereiste logistieke capaciteiten had om motoren per spoor te
vervoeren van Bielsko Biala naar de fabrieken van
bestemming. Aldus kon veel worden bespaard op de
vervoerkosten per motor/kilometer in vergelijking met
het vervoer over de weg dat in het geval van Foggia
moest worden gebruikt. De grotere afstand tussen de
Poolse vestiging en de fabrieken van bestemming zou
dergelijke besparingen echter ongedaan hebben gemaakt.
Op grond van de verstrekte informatie berekent de
Commissie dat Foggia op de kosten van het uitgaande
vervoer een voordeel zal behalen ten bedrage van
28 000 EUR in werkelijke waarde in de periode 20022004.

(44)

Met betrekking tot de verwachte werkgelegenheid tonen
de door Italië geleverde nieuwe interne documenten van
Iveco duidelijk aan dat het aantal voor het project in
dienst te nemen werknemers hetzelfde is als het in de
kosten-batenanalyse vermelde cijfer. De documenten
bevestigen ook het relatief grote belang van de verloren
arbeidsuren in vergelijking met het voor de productie
van de motoren vereiste totale aantal uren. Het verlies
aan arbeidsuren is toe te schrijven aan twee hoofdfactoren: het hoge absenteïsme in de vestiging en de moeilijke omschakeling van de productie van het oude model
motor op die van de nieuwe modellen. De Commissie
concludeert derhalve dat de werkgelegenheidscijfers juist
zijn weergegeven in de KBA.

(45)

De door de Italiaanse autoriteiten verstrekte aanvullende
gegevens wijzen erop dat de loonkosten in Foggia overeenkomen met die in andere Italiaanse vestigingen van
het Fiatconcern. De Italiaanse autoriteiten bevestigen dat
het verschil in loonkosten tussen het noorden en het
zuiden van Italië de laatste jaren is verminderd ten
gevolge van de geleidelijke afschaffing van fiscale stimulansen voor de werkgelegenheid in het zuiden. Bovendien is het percentage hooggespecialiseerde arbeidskrachten hoger in een fabriek voor geavanceerde machinebouw, zoals in het geval van Foggia, in vergelijking
met een normale carrosserie-inrichting. Op grond van
deze feiten concludeert de Commissie dat de in de KBA
vermelde loonkosten aanvaardbaar zijn.

(46)

De kosten van overtollige werknemers moeten naar de
mening van de Commissie in de KBA worden opgenomen om de relatieve handicaps van Foggia in vergelijking met Bielsko Biala te beoordelen. De Commissie
heeft de door de Italiaanse autoriteiten verstrekte cijfers
geverifieerd en geconcludeerd dat die betreffende het
natuurlijke verloop, de overblijvende behoefte aan
arbeidskrachten in Foggia en de vervroegde pensionering
door middel van de mobiliteitsregeling aanvaardbaar
zijn. De Commissie merkt echter op dat de Italiaanse
autoriteiten onvoldoende hebben bewezen dat 750
werknemers gemakkelijk hadden kunnen worden overgeplaatst naar andere vestigingen van Iveco, het Fiatconcern, of toeleveranciers van onderdelen.
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Ter staving van de verklaring dat het mogelijk zou zijn
geweest werknemers over te plaatsen naar Ivecofabrieken in Noord-Italië, hebben de Italiaanse autoriteiten een kopie verstrekt van een overeenkomst van
1996 tussen de onderneming en de vakbonden, waaruit
blijkt dat een aantal werknemers van Foggia waren overgeplaatst naar andere Iveco-fabrieken. De Commissie
betwijfelt echter of een dergelijke overeenkomst had
kunnen worden gesloten ter gelegenheid van de gedeeltelijke sluiting van de vestiging in Foggia. De overplaatsing
van de werknemers in 1997 vond plaats op een tijdstip
waarop Iveco bezig was met belangrijke investeringen in
de vestiging te Foggia, hoewel tegelijkertijd een tijdelijke
daling van de vraag naar de geproduceerde motoren
optrad. In de overeenkomst wordt bepaald dat de onderneming de terugkeer van de overgeplaatste werknemers
naar Foggia zou bevorderen in overeenstemming met de
vereisten van de productie. Het is niet duidelijk of de
vakbonden van de werknemers een soortgelijke overeenkomst zouden hebben geaccepteerd in geval van een
belangrijke en permanente inkrimping van de productie
van de vestiging.

Ter staving van de bewering dat werknemers hadden
kunnen worden overgeplaatst naar andere vestigingen
van het Fiatconcern, verstrekken de Italiaanse autoriteiten gegevens betreffende de indienstneming van personeel bij de fabrieken Fiat Auto in de regio. Uit de cijfers
blijkt echter dat de nieuwe werknemers grotendeels in
dienst zijn genomen op basis van hetzij tijdelijke
contracten, hetzij contracten waardoor de indirecte
kosten voor de indienstneming van jonge werknemers
verminderen („contratti di formazione-lavoro”). De
Commissie is van mening dat er geen afdoende bewijzen
zijn geleverd dat deze vestigingen bereid zouden zijn
geweest overtollige werknemers van Foggia in dienst te
nemen (de werknemers in kwestie waren volgens de
Italiaanse autoriteiten van relatief gevorderde leeftijd en
ontvingen hoge lonen). Anderzijds is het niet duidelijk
dat deze werknemers zouden hebben ingestemd met de
overplaatsing naar een nieuwe arbeidsplaats tegen slechtere contractuele voorwaarden. De Italiaanse autoriteiten
hebben geen enkel overtuigend bewijs geleverd dat de
toeleveranciers van onderdelen in staat zouden zijn
geweest overtollige werknemers van Foggia in dienst te
nemen.

Op grond van de inlichtingen waarover zij beschikt,
vooral die welke door Italië werden verstrekt naar aanleiding van de inleiding van de onderzoekprocedure,
concludeert de Commissie dat er zonder het project in
kwestie in Foggia 950 overtollige werknemers zouden
zijn geweest. Daarvan zouden er 150 hebben kunnen
profiteren van een speciaal mobiliteitsprogramma (istituto della mobilità) voor werknemers dichtbij de pensioengerechtigde leeftijd; de overigen hadden ertoe moeten
worden aangezet te stoppen met werken. De Commissie
heeft de kosten van de overtollige arbeidskrachten die
zich in Foggia zouden hebben voorgedaan indien het
project niet in de periode 2002-2004 zou zijn uitgevoerd, derhalve berekend op 21 870 000 EUR.
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(50)

Met betrekking tot de kosten van de potentiële overtollige arbeidskrachten in Bielsko Biala merkt de Commissie
op dat de ontslagen een direct gevolg waren van de
beslissing van Iveco om het project in Foggia uit te
voeren. De inkrimping van de Poolse fabriek heeft de
laatste jaren geleid tot verscheidene duizenden ontslagen
en het project F1 zou het behoud van 1 600 banen
mogelijk hebben gemaakt. Om die reden concludeert de
Commissie dat de kosten van deze overtollige arbeidskrachten zonder enige twijfel kunnen worden toegeschreven aan het besluit om het project niet in Polen uit
te voeren. De Italiaanse autoriteiten hebben voldoende
bewijzen geleverd dat de kosten in verband met het
ontslag van 1 250 werknemers in de jaren 2000-2001
7 230 000 EUR bedroegen en dat nog eens 350 werknemers worden ontslagen of op korte termijn zullen
worden ontslagen. Op grond van de informatie waarover
zij beschikt, heeft de Commissie de totale kosten van de
overtollige werknemers in Bielsko Biala in de periode
2000-2002 berekend op 9 264 000 EUR.

(51)

De in de KBA aangebrachte wijzigingen leveren in
termen van kosten-baten resultaten op die verschillen
van die welke aanvankelijk door Italië waren meegedeeld. De gewijzigde KBA vermeldt een nettokostenhandicap voor Foggia ten bedrage van 128 381 000 EUR
op basis van het jaar 2000 (in vergelijking met het
aanvankelijk
meegedeelde
bedrag
van
139 280 000 EUR). De handicapcoëfficiënt van het
project is derhalve gelijk aan 51,82 % (in vergelijking
met de aanvankelijk meegedeelde coëfficiënt van
45,72 %). Terwijl de regionale handicap in absolute
waarde lager is dan de door Italië meegedeelde handicap,
is de handicapcoëfficiënt gestegen doordat slechts
265 610 000 EUR worden beschouwd als in aanmerking komende kosten volgens bovengenoemde kaderregeling inzake de automobielindustrie.

(52)

Ten slotte heeft de Commissie het vraagstuk van een
eventuele „top-up” onderzocht, dat is een verhoging van
de toegestane steunintensiteit als verdere stimulans voor
de investeerder om in de regio in kwestie te investeren.
Uit de verstrekte documentatie blijkt dat de Europese
productiecapaciteit voor lichte bedrijfsvoertuigen in de
segmenten waarvoor de motoren bestemd zijn, gedurende de looptijd van het project op het niveau van het
Fiatconcern constant zal blijven. De uit de KBA voortvloeiende regionale handicapcoëfficiënt wordt derhalve
met 2 procentpunten verhoogd, hetgeen een uiteindelijke coëfficiënt van 53,82 % oplevert.

V. CONCLUSIE

(53)

De steunintensiteit van het project (43,96 % BSE) is lager
dan zowel de in de KBA/top-up vastgestelde handicap
(53,82 %) als het regionale steunplafond (35 % NSE). Met
een steunintensiteit van 53,50 % BSE zou het regionale
plafond gerespecteerd zijn. De regionale steun die Italië
voornemens is te verlenen ten gunste van Iveco, voldoet
derhalve aan de criteria om verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te kunnen worden geacht op grond
van artikel 87, lid 3, onder a), van het Verdrag,
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HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De steun die Italië voornemens is ten uitvoer te leggen ten
gunste van Iveco SpA te Foggia, ten bedrage van
121 658 000 EUR brutosubsidie-equivalent in nominale
waarde (gelijk aan 108 915 621 EUR in werkelijke waarde, op
basis van het jaar 2000, tegen de omrekeningskoers van
5,70 %), voor een in aanmerking komende investering van
265 610 000 EUR in nominale waarde (gelijk aan
247 763 583 EUR in werkelijke waarde), is overeenkomstig
artikel 87, lid 3, onder a), van het EG-Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar.
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Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 2 oktober 2002.
Voor de Commissie
Mario MONTI

Lid van de Commissie
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AANBEVELING VAN DE COMMISSIE
van 11 februari 2003
betreffende relevante producten- en dienstenmarkten in de elektronischecommunicatiesector die
overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten aan regelgeving ex ante kunnen worden onderworpen
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 497)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/311/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

relevante richtlijnen omschreven, maar zijn niet per definitie „markten” in de betekenis van het mededingingsrecht en de praktijk. Bijlage I van de kaderrichtlijn bevat
een lijst van dergelijke marktgebieden die in de eerste
versie van de aanbeveling dienen te worden opgenomen.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en
-diensten (Kaderrichtlijn) (1), inzonderheid op artikel 15,

(4)

Zoals uit de titel van bijlage I van de kaderrichtlijn al
blijkt, dienen alle erin genoemde marktgebieden te
worden opgenomen in de eerste versie van de aanbeveling, zodat nationale regelgevende instanties de
bestaande verplichtingen die werden opgelegd krachtens
het regelgevingskader van 1998, kunnen herzien.

(5)

Artikel 15, lid 1, van de kaderrichtlijn schrijft voor dat
de Commissie markten bepaalt overeenkomstig de beginselen van het mededingingsrecht. Daarom heeft de
Commissie markten — die corresponderen met de
marktgebieden vermeld in bijlage I van de kaderrichtlijn
— vastgesteld overeenkomstig de beginselen van het
mededingingsrecht.

(6)

Er zijn in de elektronischecommunicatiesector ten
minste twee hoofdsoorten relevante markten die moeten
worden bestudeerd: markten voor diensten of producten
die aan de eindgebruiker worden geleverd (retailmarkten), en markten voor de inputs die nodig zijn voor
exploitanten voor het leveren van diensten en producten
aan eindgebruikers (wholesale-markten). Binnen deze
twee soorten markten kan er, afhankelijk van de
kenmerken van vraag en aanbod, verder onderscheid
worden gemaakt.

(7)

Het startpunt voor de bepaling en de vaststelling van
markten is een karakterisering van de retailmarkten
gedurende een bepaalde evaluatieperiode, waarbij de
uitwisselbaarheid van vraag- en aanbodsubstitutie in
aanmerking genomen dient te worden. Wanneer de
retailmarkten, de markten die betrekking hebben op
vraag en aanbod van eindgebruikers, zijn gekarakteriseerd en gedefinieerd, kan worden overgegaan tot het
aanwijzen van de relevante wholesale-markten, de
markten betreffende de vraag naar producten door, en
de levering van producten aan, derde partijen die aan
eindgebruikers wensen te leveren.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Richtlijn 2002/21/EG (hierna de „Kaderrichtlijn” te
noemen) zorgt voor een nieuw wetgevend kader voor de
elektronischecommunicatiesector dat beoogt een
antwoord te bieden op de convergentietrends door alle
elektronische communicatienetwerken en -diensten te
beslaan die binnen zijn werkingsgebied vallen. Het doel
is het geleidelijk terugdringen van sectorspecifieke regelgeving ex ante naarmate de mededinging op de markt
tot ontwikkeling komt.
Het doel van deze aanbeveling is na te gaan welke
producten- en dienstenmarkten in aanmerking komen
voor regelgeving ex ante. Deze eerste aanbeveling moet
echter consistent zijn met de overgang van het regelgevende kader van 1998 naar het nieuwe regelgevende
kader. Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en
interconnectie van elektronischecommunicatienetwerken
en bijbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn) (2), hierna
de „toegangsrichtlijn” te noemen, en Richtlijn 2002/22/
EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart
2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten
met betrekking tot elektronischecommunicatienetwerken
en -diensten (Universeledienstrichtlijn) (3), hierna de
„universeledienstrichtlijn” te noemen, wijzen reeds specifieke marktgebieden aan die door de nationale regelgevende instanties moeten worden geanalyseerd, naast de
markten die in deze aanbeveling worden opgesomd. In
overeenstemming met de kaderrichtlijn staat het de
nationale regelgevende instanties vrij de relevante
geografische markten op hun gebied vast te stellen.
Het regelgevingskader van 1998 stelt dat diverse
gebieden in de telecommunicatiesector onderhevig zijn
aan regelgeving ex ante. Deze gebieden worden in de

(1) PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33.
(2) PB L 108 van 24.4.2002, blz. 7.
(3) PB L 108 van 24.4.2002, blz. 51.
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Het definiëren van de markten in overeenstemming met
de beginselen van het mededingingsrecht houdt in dat
sommige van de marktgebieden van bijlage I van de
kaderrichtlijn op basis van kenmerken van de vraagzijde
een aantal gescheiden individuele markten bevatten. Dit
is het geval voor producten voor retailtoegang tot het
openbare telefoonnetwerk op een vaste locatie en voor
telefoondiensten die worden geleverd op een vaste
locatie. Het marktgebied in bijlage I dat verwijst naar
wholesale-huurlijnen, is gedefinieerd als de gescheiden
markten voor wholesale van afgevende segmenten en
voor wholesale van bundelsegmenten, op basis van
kenmerken van zowel vraag- als aanbodzijde.
Bij het vaststellen van markten in overeenstemming met
de beginselen van het mededingingsrecht, dient gebruik
te worden gemaakt van de volgende drie criteria. Het
eerste criterium is de aanwezigheid van hoge toegangsbelemmeringen die niet van voorbijgaande aard zijn,
ongeacht of dit om structurele, wettelijke of regelgevende redenen is. Gezien echter het dynamische karakter
en functioneren van elektronischecommunicatiemarkten
moet bij het uitvoeren van prospectieve analyse voor het
aanwijzen van de relevante markten waarop regelgeving
ex ante kan worden toegestaan, ook rekening worden
gehouden met de mogelijkheid om belemmeringen
binnen een relevante tijdshorizon weg te nemen.
Daarom staat het tweede criterium slechts de aanwijzing
toe van markten waarvan de structuur niet neigt naar
een daadwerkelijke mededinging binnen de relevante
tijdshorizon. De toepassing van dit criterium houdt in
dat moet worden nagegaan wat de stand van zaken is
betreffende de concurrentie „achter” de toegangsbelemmeringen. Het derde criterium is dat toepassing van het
mededingingsrecht alleen de betreffende marktverstoring(en) niet voldoende zou verhelpen.

(10)

In het bijzonder zijn de volgende twee soorten toegangsbelemmeringen relevant ten behoeve van deze aanbeveling: structurele belemmeringen en wettelijke of regelgevende belemmeringen.

(11)

Structurele belemmeringen voor toegang tot de markt
zijn het gevolg van oorspronkelijke kosten- of vraagomstandigheden die leiden tot asymmetrische voorwaarden
voor gevestigde exploitanten en voor nieuwkomers,
zodanig dat de markttoegang van die laatsten wordt
belemmerd of verhinderd. Zo kunnen bijvoorbeeld hoge
structurele belemmeringen zich voordoen wanneer de
markt wordt gekenmerkt door grote schaalvoordelen en
grote initiële investeringen. Dergelijke belemmeringen
kunnen nog steeds worden vastgesteld met betrekking
tot de wijdverbreide invoering en/of levering van lokale
toegangsnetwerken op vaste locaties. Een daarmee
verband houdende structurele belemmering kan ook
worden gevonden wanneer voor de levering van de
dienst een netwerkcomponent nodig is die technisch
gesproken niet kan worden gedupliceerd, of alleen kan
worden gedupliceerd voor kosten die dit voor de concurrenten economisch niet rendabel maken.

(12)

Wettelijke of regelgevende belemmeringen zijn niet
geworteld in economische voorwaarden, maar zijn het
gevolg van wetgevende, administratieve of andere maatregelen van staatswege, die een direct effect hebben op
de voorwaarden voor markttoetreding en/of positionering van exploitanten op de relevante markt. Voorbeelden zijn wettelijke of regelgevende belemmeringen
die de toegang tot de markt verhinderen wanneer er een
beperking bestaat van het aantal ondernemingen die
toegang hebben tot het spectrum voor de levering van
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onderliggende diensten. Andere voorbeelden van wettelijke of regelgevende belemmeringen zijn prijsmaatregelen of andere op de prijs betrekking hebben ingrepen
van overheidswege die aan de ondernemingen worden
opgelegd en die niet alleen gevolgen hebben voor de
toegang, maar ook voor de positie van ondernemingen
op de markt.
(13)

Toetredingsbelemmeringen kunnen ook minder relevant
worden op markten waar innovatie een stuwende kracht
is en die worden gekenmerkt door voortdurende technologische vernieuwing. Op dergelijke markten worden
belemmeringen op het gebied van concurrentie vaak
gevormd door innovatieve bedreigingen van potentiële
concurrenten die nog niet op de markt opereren. Op
dergelijke markten waar innovatie een stuwende kracht
is, kan dynamische concurrentie of concurrentie op
langere termijn plaatsvinden tussen bedrijven die niet
noodzakelijkerwijs concurrenten op een bestaande „statische” markt zijn. Deze aanbeveling wijst geen markten
aan waarvan niet wordt verwacht dat toegangsbelemmeringen voor een afzienbare tijd zullen blijven bestaan.

(14)

Zelfs wanneer een markt wordt gekenmerkt door hoge
toegangsbelemmeringen, kunnen andere structurele
factoren op die markt inhouden dat de markt binnen de
relevante tijdshorizon neigt naar een daadwerkelijk
concurrerend resultaat. Dit kan bijvoorbeeld het geval
zijn bij markten waar een beperkt — maar voldoende —
aantal ondernemingen met uiteenlopende kostenstructuren te maken heeft met een prijselastische vraag vanuit
de markt. Er kan ook sprake zijn van een overaanbod
aan capaciteit op een markt, die het concurrerende
ondernemingen mogelijk zou maken de output zeer snel
uit te breiden in antwoord op enige prijsverhoging. Op
dergelijke markten kunnen marktaandelen na verloop
van tijd veranderen of prijsverlagingen plaatsvinden.

(15)

De beslissing om een markt aan te wijzen als in aanmerking komend voor regelgeving ex ante dient ook af te
hangen van een beoordeling van de mate waarin het
mededingingsrecht voldoende is voor het verminderen
of wegnemen van dergelijke belemmeringen of in het
herstellen van daadwerkelijke concurrentie. Verder
dienen nieuwe en opkomende markten, waarin marktmacht aanwezig kan zijn ten gevolge van het voordeel
dat een „first-mover” bezit, in beginsel niet te worden
onderworpen aan regelgeving ex ante.

(16)

Bij het uitvoeren van de regelmatige herzieningen van de
in deze aanbeveling aangewezen markten, dient van de
drie criteria gebruik te worden gemaakt. Deze drie
criteria dienen op cumulatieve wijze te worden toegepast, zodat het niet voldoen aan een van de criteria
inhoudt dat de markt in volgende aanbevelingen niet
mag worden aangewezen. Er kan dus worden gesteld dat
de vraag of een markt voor elektronische communicatie
door opeenvolgende versies van de aanbevelingen blijft
worden omschreven als een markt waar regelgeving ex
ante gerechtvaardigd is, ten eerste afhankelijk is van het
blijvend bestaan van hoge drempels voor markttoetreding, ten tweede van de dynamiek van de concurrentie
en ten derde van de doeltreffendheid van het mededingingsrecht (bij afwezigheid van regelgeving ex ante) bij
de aanpak van voortdurende slechte marktwerking. Een
markt kan ook uit de aanbeveling worden verwijderd als
er binnen de Gemeenschap bewijzen van daadwerkelijke
en duurzame mededinging op die markt worden
gevonden, vooropgesteld dat het wegnemen van
bestaande regulerende verplichtingen de mededinging op
die markt niet vermindert.
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De bijlage van deze aanbeveling geeft aan hoe elke markt
in de aanbeveling is verbonden met de marktgebieden in
bijlage I van de kaderrichtlijn. Bij het herzien van
bestaande verplichtingen die werden opgelegd krachtens
het voorgaande regelgevende kader om na te gaan of zij
moeten worden behouden, gewijzigd of ingetrokken,
dienen de nationale regelgevende instanties de analyse
uit te voeren op basis van de in deze aanbeveling aangewezen markten, teneinde uitvoering te geven aan de eis
dat marktdefinitie ten behoeve van regelgeving ex ante
moet worden gebaseerd op de beginselen van het mededingingsrecht. In afwachting van de eerste marktanalyse
door de nationale regelgevende instanties in het nieuwe
regelgevende kader, blijven de bestaande verplichtingen
van kracht.

(18)

De in de aanbeveling gedefinieerde markten laten de
markten die in bepaalde gevallen uit hoofde van het
mededingingsrecht kunnen worden gedefinieerd,
onverlet.

(19)

De verscheidenheid van netwerktopologieën en -technologieën die in de Gemeenschap worden toegepast, houdt
in dat in sommige gevallen de nationale regelgevende
instanties een uitspraak moeten doen over de exacte
grenzen tussen specifieke markten, of elementen daarbinnen, die in de aanbeveling zijn aangewezen, daarbij
rekening houdend met beginselen van het mededingingsrecht. De nationale regelgevende instanties mogen
markten aanwijzen die verschillend zijn van die van de
aanbeveling, voorzover zij daarbij optreden in overeenstemming met artikel 7 van de kaderrichtlijn. Aangezien
het opleggen van regelgeving ex ante op een markt van
invloed zou kunnen zijn op de handel tussen lidstaten,
zoals beschreven in overweging 38 van de kaderrichtlijn,
is de Commissie van mening dat de aanwijzing van een
markt die verschilt van die van de aanbeveling, naar alle
waarschijnlijkheid zal worden onderworpen aan de van
toepassing zijnde procedure van artikel 7 van de kaderrichtlijn. Wanneer een markt die van invloed is op de
handel tussen lidstaten niet wordt aangemeld, kan dit
ertoe leiden dat een inbreukprocedure wordt ingeleid.
Alle door de nationale regelgevende instanties bepaalde
markten dienen te zijn aangewezen op basis van de
mededingingsbeginselen die werden ontwikkeld in de
bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling
van de relevante markt voor het gemeenschappelijk
mededingingsrecht (1) en moeten consistent zijn met de
richtsnoeren van de Commissie inzake marktanalyse en
de beoordeling van aanzienlijke marktmacht, alsmede
voldoen aan de drie hierboven vermelde criteria.
Wanneer een nationale regelgevende instantie van
mening is dat de vraag- en aanbodomstandigheden een

(1) PB C 372 van 9.12.1997, blz. 5.
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alternatieve marktdefinitie zouden kunnen rechtvaardigen, ten opzichte van de in deze aanbeveling opgenomen markten, dient zij gebruik te maken van de daarvoor bedoelde procedures van de artikelen 6 en 7 van de
kaderrichtlijn.
(20)

Het feit dat deze aanbeveling de producten- en dienstenmarkten aanwijst die in aanmerking komen voor regelgeving ex ante, houdt niet in dat regelgeving altijd nodig
is of dat deze markten zullen worden onderworpen aan
regelgevende verplichtingen zoals die worden bepaald in
de specifieke richtlijnen. Regelgeving zal niet nodig zijn
wanneer er sprake is van daadwerkelijke concurrentie op
die markten. Met name geldt dat regelgevende verplichtingen passend moeten zijn en gebaseerd op de aard van
de problemen die zich voordoen, alsmede evenredig en
gerechtvaardigd in het licht van de doelstellingen die zijn
neergelegd in de kaderrichtlijn, in het bijzonder het
maximaliseren van de voordelen voor gebruikers, erop
toezien dat geen beperking of distorsie van de concurrentie plaatsvindt, het aanmoedigen van efficiënte investeringen in infrastructuur en het bevorderen van innovatie, en het bevorderen van efficiënt gebruik en beheer
van radiofrequenties en nummerruimte.

(21)

De Commissie zal uiterlijk op 30 juni 2004 op basis van
de marktontwikkelingen nagaan of deze aanbeveling
moet worden herzien.

(22)

Ten behoeve van deze aanbeveling heeft een openbaar
overleg en overleg met de nationale regelgevende instanties en de nationale mededingingsinstanties plaatsgevonden,

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING GOEDGEKEURD:

1. Bij het vaststellen van de relevante markten in overeenstemming met artikel 15, lid 3, van Richtlijn 2002/21/EG wordt
de nationale regelgevende instanties aanbevolen de
producten- en dienstenmarkten te analyseren die in de
bijlage worden opgesomd.
2. Deze aanbeveling is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 11 februari 2003.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
Retailniveau
1. Toegang tot het openbare telefoonnet op een vaste locatie voor particuliere gebruikers.
2. Toegang tot het openbare telefoonnet op een vaste locatie voor niet-particuliere gebruikers.
3. Openbaar beschikbare locale en/of nationale telefoondiensten geleverd op een vaste locatie voor particuliere gebruikers.
4. Openbaar beschikbare internationale telefoondiensten geleverd op een vaste locatie voor particuliere gebruikers.
5. Openbaar beschikbare locale en/of nationale telefoondiensten geleverd op een vaste locatie voor niet-particuliere
gebruikers.
6. Openbaar beschikbare internationale telefoondiensten geleverd op een vaste locatie voor niet-particuliere gebruikers.
Deze zes markten worden aangewezen ten behoeve van de analyse met betrekking tot artikel 17 van de universeledienstrichtlijn.
Samen komen de markten 1 tot en met 6 overeen met „de levering van verbinding met en gebruik van het openbare
telefoonnetwerk op vaste locaties”, zoals bedoeld in bijlage I, punt 1, van de kaderrichtlijn. Deze gecombineerde
markt wordt ook genoemd in artikel 19 van de universeledienstrichtlijn (voor een mogelijke verplichting tot carrierselectie op gespreksbasis of carrier-preselectie).
7. De minimumverzameling van huurlijnen (dit omvat de gespecificeerde types van huurlijnen tot en met 2Mb/sec zoals
genoemd in artikel 18 en bijlage VII van de universeledienstrichtlijn).
Naar deze markt wordt verwezen in bijlage I, punt 1, van de kaderrichtlijn met betrekking tot artikel 16 van de
universeledienstrichtlijn („levering van huurlijnen aan eindgebruikers”).
Een marktanalyse moet worden ondernomen voor de doeleinden van artikel 18 van de universeledienstrichtlijn; dit
betreft regelgevende controles op de levering van de minimumverzameling van huurlijnen.
Wholesale-niveau
8. Gespreksopbouw op het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie. Voor de doeleinden van deze
aanbeveling omvat gespreksopbouw ook de locale doorgifte van gesprekken, en dit wordt zodanig begrensd dat dit
consistent is met de afgesproken grenzen voor de markten voor gespreksdoorgifte en voor gespreksafgifte op het
openbare telefoonnetwerk, geleverd op een vaste locatie.
Deze markt komt overeen met die waarnaar wordt verwezen in bijlage I, punt 2, van de kaderrichtlijn met betrekking tot Richtlijn 97/33/EG („gesprekopbouw op het vaste openbare telefoonnetwerk”).
9. Gespreksafgifte op afzonderlijke openbare telefoonnetwerken, verzorgd op een vaste locatie
Voor de doeleinden van deze aanbeveling omvat gespreksafgifte ook de locale doorgifte van gesprekken, en dit
wordt zodanig begrensd dat dit consistent is met de afgesproken grenzen voor de markten voor gespreksopbouw en
voor gespreksdoorgifte op het openbare telefoonnetwerk, geleverd op een vaste locatie.
Deze markt komt overeen met die waarnaar wordt verwezen in bijlage I, punt 2, van de kaderrichtlijn met betrekking tot Richtlijn 97/33/EG („gespreksafgifte op het vaste openbare telefoonnetwerk”).
10. Gespreksdoorgiftediensten in het vaste openbare telefoonnetwerk
Voor de doeleinden van deze aanbeveling worden doorgiftediensten zodanig begrensd dat dit consistent is met de
afgesproken grenzen voor de markten voor gespreksopbouw en voor gespreksafgifte op het openbare telefoonnetwerk, geleverd op een vaste locatie.
Deze markt komt overeen met die waarnaar wordt verwezen in bijlage I, punt 2, van de kaderrichtlijn met betrekking tot Richtlijn 97/33/EG („gespreksdoorgifte op het vaste openbare telefoonnetwerk”).
11. Ontbundelde toegang op wholesale-niveau (inclusief gedeelde toegang) tot metalen netten en subnetten, voor het
verzorgen van breedband- en spraakdiensten.
Deze markt komt overeen met die waarnaar wordt verwezen in bijlage I, punt 2, van de kaderrichtlijn met betrekking tot Richtlijn 97/33/EG en Richtlijn 98/10/EG („toegang tot het vaste openbare telefoonnetwerk, met inbegrip
van ontbundelde toegang tot het aansluitnet”) en die waarnaar wordt verwezen in bijlage I, punt 3, van de kaderrichtlijn met betrekking tot Verordening (EG) nr. 2887/2000.
12. Wholesale-breedbandtoegang
Deze markt omvat bitstream-toegang waarmee de transmissie van breedbandgegevens in beide richtingen mogelijk
wordt gemaakt en andere vormen van wholesale-toegang die over andere infrastructuren wordt geleverd, voorzover
zij faciliteiten bieden die equivalent zijn met bitstream-toegang. Hieronder valt „netwerktoegang en bijzondere
netwerktoegang” waarnaar wordt verwezen in bijlage I, punt 2, van de kaderrichtlijn, maar hij omvat niet de markt
van punt 11, noch de markt van punt 18.
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13. Afgevende segmenten van huurlijnen op wholesale-niveau.
14. Bundelsegmenten van huurlijnen op wholesale-niveau
Samen komen de wholesale-markten 13 en 14 overeen met die waarnaar wordt verwezen in bijlage I, punt 2, van
de kaderrichtlijn met betrekking tot Richtlijn 97/33/EG en Richtlijn 98/10/EG („huurlijninterconnectie”) en die waarnaar wordt verwezen in bijlage I, punt 2, van de kaderrichtlijn met betrekking tot Richtlijn 92/44/EEG („wholesalelevering van huurlijncapaciteit aan andere leveranciers van elektronischecommunicatienetwerken of -diensten”).
15. Toegang en gespreksopbouw op openbare mobiele telefoonnetwerken, waarnaar (gescheiden) wordt verwezen in
bijlage I, punt 2, van de kaderrichtlijn met betrekking tot Richtlijn 97/33/EG en Richtlijn 98/10/EG.
16. Gespreksafgifte op afzonderlijke mobiele netwerken
Deze markt komt overeen met die waarnaar wordt verwezen in bijlage I, punt 2, van de kaderrichtlijn met betrekking tot Richtlijn 97/33/EG („gespreksafgifte op openbare mobiele telefoonnetwerken”).
17. De nationale wholesale-markt voor internationale roaming via openbare mobiele netwerken
Deze markt komt overeen met die waarnaar wordt verwezen in bijlage I, punt 4, van de kaderrichtlijn.
18. Omroeptransmissiediensten, voor het leveren van omroepinhoud aan eindgebruikers.
Noot
De nationale regelgevende instanties mogen zelf beslissen of zij een analyse uitvoeren van de markt voor „voorwaardelijke toegangssystemen voor de omroep van digitale televisie- en radiodiensten”, in overeenstemming met artikel 6, lid 3, van de toegangsrichtlijn. Artikel
6, lid 3, van de toegangsrichtlijn bepaalt dat de lidstaten hun nationale regelgevende instanties mogen toestaan een analyse uit te voeren
van de markt voor voorwaardelijke toegangssystemen voor de omroep van digitale televisie- en radiodiensten, ongeacht het gebruikte
transmissiemiddel.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 9 april 2003
betreffende de publicatie van de referenties van de normen voor warmte-isolatieproducten,
geotextiel, vaste brandbestrijdingssystemen en gipsblokken overeenkomstig Richtlijn 89/106/EEG
van de Raad
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1161)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/312/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

warmte-isolatieproducten, goedgekeurd op 23 mei 2001
door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN),
waarvan de referentienummers op 15 december 2001 (5)
in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen zijn
gepubliceerd, negen normen voor geotextielproducten,
goedgekeurd door het CEN op 13 december 2000,
waarvan de referentienummers op 26 juni 2001 (6) in
het Publicatieblad zijn gepubliceerd, tien normen voor
vaste brandbestrijdingssystemen, goedgekeurd door het
CEN op 13 december 2000, 21 maart 2001 en 11 april
2001, waarvan de referentienummers op 18 juli
2001 (7), 15 december 2001 en 14 februari 2002 (8), in
het Publicatieblad zijn gepubliceerd, en de geharmoniseerde norm EN 12859:2001 „Gipsblokken — definities,
eisen en beproevingsmethoden”, goedgekeurd door het
CEN op 13 juni 2001, waarvan het referentienummer
op 15 december 2001 in het Publicatieblad is gepubliceerd.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december
1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de
bouw bestemde producten (1), gewijzigd bij Richtlijn 93/68/
EEG (2), en met name op artikel 5, lid 1,
Gezien het advies van het Permanent Comité opgericht overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 98/34/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (3), gewijzigd bij Richtlijn 98/48/EG (4),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Artikel 2 van Richtlijn 89/106/EEG bepaalt dat lidstaten
de nodige maatregelen moeten nemen om ervoor te
zorgen dat voor de bouw bestemde producten alleen dan
in de handel kunnen worden gebracht als de werken
waarin zij moeten worden verwerkt, voldoen aan de in
artikel 3 van deze richtlijn genoemde fundamentele
voorschriften.
Overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Richtlijn 89/106/
EEG zijn voor de bouw bestemde producten geschikt
voor gebruik en zorgen zij ervoor dat de werken waarin
zij worden gebruikt, voldoen aan de in artikel 3
genoemde fundamentele voorschriften, indien zij in
overeenstemming zijn met de voor hen geldende nationale normen die de geharmoniseerde waarvan de referenties in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen zijn gepubliceerd, omzetten.

(5)

De informatie verkregen gedurende het overleg tussen
het CEN en de nationale autoriteiten in de bij Richtlijn
89/106/EEG en Richtlijn 98/34/EG opgerichte comités
heeft geen bewijs voor de door Duitsland aangehaalde
risico's opgeleverd.

(6)

Er is dan ook niet aangetoond dat de 30 geharmoniseerde normen waartegen bezwaar is gemaakt, niet van
zodanige aard zouden zijn dat de werken waarin zij zijn
geïnstalleerd, aan de fundamentele voorschriften van
Richtlijn 89/106/EEG voldoen.

(7)

Het is bijgevolg niet noodzakelijk om de referenties van
deze normen terug te trekken,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:
(3)

(4)

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

Lidstaten dienen de referentienummers van de nationale
normen te publiceren die de geharmoniseerde normen
omzetten waarvan de referentienummers in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen zijn gepubliceerd.
Duitsland heeft officieel bezwaar gemaakt onder artikel
5, lid 1, van Richtlijn 89/106/EEG tegen zekere geharmoniseerde normen, op basis dat de werken waarin de
producten worden geïnstalleerd niet volledig voldoen
aan de fundamentele voorschriften van Richtlijn 89/106/
EEG. De betrokken normen zijn tien normen voor
PB L
PB L
PB L
PB L

40 van 11.2.1989, blz. 12.
220 van 30.8.1993, blz. 1.
204 van 21.7.1998, blz. 37.
217 van 5.8.1998, blz. 18.

Artikel 1
De referenties van de tien normen voor warmte-isolatieproducten die in tabel 1 van de bijlage zijn opgenomen, die op 23
mei 2001 door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN)
zijn goedgekeurd en op 15 december 2001 voor de eerste keer
in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen zijn gepubliceerd, worden niet van de in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen gepubliceerde lijst van normen geschrapt.
(5)
(6)
(7)
(8)

PB C 358 van 15.12.2001, blz. 9.
PB C 180 van 26.6.2001, blz. 8.
PB C 202 van 18.7.2001, blz. 9.
PB C 40 van 14.2.2002, blz. 3.
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Artikel 2

Artikel 4

De referenties van de negen normen voor geotextielproducten
die in tabel 2 van de bijlage zijn opgenomen, die op 13
december 2000 door het CEN zijn goedgekeurd en op 26 juni
2001 voor de eerste keer in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen zijn gepubliceerd, worden niet van de in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen gepubliceerde lijst
van normen geschrapt.

De referentie van de op 13 juni 2001 door het CEN goedgekeurde norm EN 12859:2001 „Gipsblokken — definities, eisen
en beproevingsmethoden”, die op 15 december 2001 voor de
eerste keer in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
is gepubliceerd, wordt niet van de in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen gepubliceerde lijst van normen
geschrapt.
Artikel 5

Artikel 3
De referenties van de tien normen voor vaste brandbestrijdingssystemen die in tabel 3 van de bijlage zijn opgenomen, die op
13 december 2000, 21 maart 2001 en 11 april 2001 door het
CEN zijn goedgekeurd en op 18 juli 2001, 15 december 2001
en 14 februari 2002 voor de eerste keer in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen zijn gepubliceerd, worden niet
van de in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen gepubliceerde lijst van normen geschrapt.

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 9 april 2003.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
TABEL 1
Publicatie van titels en referenties van geharmoniseerde normen voor warmte-isolatieproducten vermeld in
artikel 1
Jaar van ratificatie

ENO

Referentie

Titel van de geharmoniseerde norm

Referentie PB

CEN

EN 13162:2001

Producten voor thermische isolatie van gebouwen —
Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol
(MW) — Specificaties

2001

C 358
15.12.2001

CEN

EN 13163:2001

Producten voor thermische isolatie van gebouwen —
Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd
polystyreenschuim (EPS) — Specificaties

2001

C 358
15.12.2001

CEN

EN 13164:2001

Producten voor thermische isolatie van gebouwen —
Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxtrudeerd
polystyreenschuim (XPS) — Specificaties

2001

C 358
15.12.2001

CEN

EN 13165:2001

Producten voor thermische isolatie van gebouwen —
Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard polyurethaanschuim (PUR) — Specificaties

2001

C 358
15.12.2001

CEN

EN 13166:2001

Producten voor thermische isolatie van gebouwen —
Fabrieksmatig vervaardigde producten van fenolschuim
(PF) — Specificaties

2001

C 358
15.12.2001

CEN

EN 13167:2001

Producten voor thermische isolatie van gebouwen —
Fabrieksmatig vervaardigde producten van cellulair glas
(CG) — Specificaties

2001

C 358
15.12.2001

CEN

EN 13168:2001

Producten voor thermische isolatie van gebouwen —
Fabrieksmatig vervaardigde producten van houtwol
(WW) — Specificaties

2001

C 358
15.12.2001

CEN

EN 13169:2001

Producten voor thermische isolatie van gebouwen —
Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd
perliet (EPB) — Specificaties

2001

C 358
15.12.2001

CEN

EN 13170:2001

Producten voor thermische isolatie van gebouwen —
Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerde kurk (ICB) — Specificaties

2001

C 358
15.12.2001

CEN

EN 13171:2001

Producten voor thermische isolatie van gebouwen —
Fabrieksmatig vervaardigde producten van houtvezel
(WF) — Specificaties

2001

C 358
15.12.2001

TABEL 2
Publicatie van titels en referenties van geharmoniseerde normen voor geotextielproducten vermeld in artikel 2
Jaar van ratificatie

ENO

Referentie

Titel van de geharmoniseerde norm

Referentie PB

CEN

EN 13249:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten —
Vereiste eigenschappen voor toepassing in de wegenbouw en voor andere verkeersbestemmingen (exclusief
spoorwegen en asfaltlagen)

2000

C 180
26.6.2001

CEN

EN 13251:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten —
Vereiste eigenschappen voor toepassing in grondwerken,
funderingen en keermuren

2000

C 180
26.6.2001
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Jaar van ratificatie

ENO

Referentie

Titel van de geharmoniseerde norm

Referentie PB

CEN

EN 13252:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten —
Vereiste eigenschappen voor toepassing in drainagesystemen

2000

C 180
26.6.2001

CEN

EN 13253:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten —
Vereiste eigenschappen voor toepassing in beschermingsconstructies tegen erosie (kust- en oeververdedigingswerken)

2000

C 180
26.6.2001

CEN

EN 13254:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten —
Vereiste eigenschappen voor toepassing in de bouw van
reservoirs en stuwdammen

2000

C 180
26.6.2001

CEN

EN 13255:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten —
Vereiste eigenschappen voor toepassing in de kanaalbouw

2000

C 180
26.6.2001

CEN

EN 13256:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten —
Vereiste eigenschappen voor toepassing in de tunnelbouw en in ondergrondse werken

2000

C 180
26.6.2001

CEN

EN 13257:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten —
Vereiste eigenschappen voor toepassing in opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen

2000

C 180
26.6.2001

CEN

EN 13265:2000

Geotextiel en aan geotextiel verwante producten —
Vereiste eigenschappen voor toepassing in projecten
voor het insluiten van vloeibare afvalstoffen

2000

C 180
26.6.2001

TABEL 3
Publicatie van titels en referenties van geharmoniseerde normen voor vaste brandbestrijdingssystemen vermeld
in artikel 3
Jaar van ratificatie

ENO

Referentie

Titel van de geharmoniseerde norm

Referentie PB

CEN

EN 671-1:2001

Vaste brandbestrijdingssystemen — Brandslangsystemen
— Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang

2001

C 202
18.7.2001

CEN

EN 671-2:2001

Vaste brandbestrijdingssystemen — Brandslangsystemen
— Deel 2: Brandslanginstallatie met plat oprolbare slang

2001

C 202
18.7.2001

CEN

EN 12094-5:
2000

Vaste brandbestrijdingssystemen — Onderdelen voor
CO2-systemen — Deel 5: Eisen en beproevingsmethoden
voor keuzekleppen voor hoge en lage druk en bijbehorende bedieningsmechanismen

2000

C 202
18.7.2001

CEN

EN 12094-6:
2000

Vaste brandbestrijdingssystemen — Onderdelen voor
CO2-systemen — Deel 6: Eisen en beproevingsmethoden
voor niet-elektrische blokkeerinrichtingen

2000

C 202
18.7.2001

CEN

EN 12094-7:
2000

Vaste brandbestrijdingssystemen — Onderdelen voor
CO2-systemen — Deel 7: Eisen en beproevingsmethoden
voor mondstukken

2000

C 202
18.7.2001

CEN

EN 12416-1:
2001

Vaste brandbestrijdingssystemen — Bluspoederinstallaties — Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor
onderdelen

2001

C 40
14.2.2002
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Jaar van ratificatie

ENO

Referentie

Titel van de geharmoniseerde norm

Referentie PB

CEN

EN 12094-13:
2001

Vaste brandbestrijdingssystemen — Onderdelen voor
blusgassystemen — Deel 13: Eisen en beproevingsmethoden voor terugslagkleppen en keerkleppen

2001

C 202
18.7.2001

CEN

EN 12259-2:
1999/A1:2001

Vaste brandbestrijdingssystemen — Onderdelen voor
sprinklers en watersproeisystemen — Deel 2: Natte
alarmkleppen

2001

C 358
15.12.2001

CEN

EN 12259-3:
2000/A1:2001

Vaste brandbestrijdingssystemen — Onderdelen voor
sprinklers en watersproeisystemen — Deel 3: Droogalarmkleppen, inclusief versnellers en ontluchters

2001

C 358
15.12.2001

CEN

EN 12259-4:
2000/prA1

Vaste brandbestrijdingssystemen — Onderdelen voor
sprinklers en watersproeisystemen — Deel 4: Waterturbine aangedreven alarmbellen

2001

C 358
15.12.2001

CEN

EN 12859:2001

Gipsblokken — Termen en definities, eisen en beproevingsmethoden

2001

C 358
15.12.2001
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 7 mei 2003
tot goedkeuring van de door de lidstaten voor het begrotingsjaar 2002 ingediende rekeningen
inzake de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling
Garantie, gefinancierde uitgaven
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1519)
(2003/313/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

De Commissie heeft de medegedeelde gegevens geverifieerd en aan de lidstaten, vóór 31 maart 2003, de resultaten van de controles van deze informatie alsook de
noodzakelijke aanpassingen meegedeeld.

(5)

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1663/95, wordt in het besluit tot goedkeuring van de rekeningen, zoals bedoeld in artikel 7, lid
3, van Verordening (EG) 1258/1999, onverminderd
latere besluiten op grond van artikel 7, lid 4, van laatstgenoemde verordening, het bedrag vastgesteld van de
uitgaven die door elke lidstaat in het betreffende begrotingsjaar zijn verricht en die op basis van de in artikel 6,
lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1258/1999
bedoelde rekeningen en van de verminderingen en
opschortingen van voorschotten voor het betrokken
begrotingsjaar, met inbegrip van de in artikel 4, lid 3,
tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 296/96
bedoelde verminderingen, als ten laste van het EOGFL,
afdeling Garantie, worden aangemerkt. Overeenkomstig
artikel 154 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/
2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het
Financieel Reglement van toepassing op de algemene
begroting van de Europese Gemeenschappen (6), wordt
het resultaat van de goedkeuringsbeschikking, namelijk
het eventuele verschil tussen het totaal van de op grond
van de artikelen 151, lid 1, en 152 voor het betrokken
begrotingsjaar in aanmerking genomen uitgaven en het
totaal van de bij deze beschikking door de Commissie
goedgekeurde uitgaven, als meer- of minderuitgave
onder een apart artikel geboekt.

(6)

Voor sommige betaalorganen kan de Commissie nu, aan
de hand van de jaarrekeningen en de begeleidende documenten en in het licht van de uitgevoerde verificaties,
een besluit nemen over de volledigheid, de juistheid en
de waarheidsgetrouwheid van de ingediende rekeningen.
Bijlage I geeft voor elke lidstaat een overzicht van de
goedgekeurde bedragen. Een meer gedetailleerde weergave van deze bedragen is weergegeven in het samenvattend rapport dat gelijktijdig met onderhavige beslissing
ter kennis is gebracht aan het Comité van het Fonds.

(7)

In het licht van de uitgevoerde controles en de informatie aangeleverd door sommige betaalorganen zijn
additionele onderzoeken vereist en kunnen derhalve de
jaarrekeningen voor de betreffende betaalorganen niet
bij deze beschikking worden goedgekeurd. Bijlage II
bevat een overzicht van de betrokken betaalorganen.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad van 17
mei 1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (1), met name op artikel 7, lid 3,
Na raadpleging van het Comité van het Fonds,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Commissie keurt de rekeningen goed van de in
artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1258/1999
bedoelde betaalorganen, overeenkomstig artikel 7, lid 3,
van die verordening, op basis van de door de lidstaten
ingediende jaarrekeningen, vergezeld van de gegevens
die nodig zijn voor de goedkeuring daarvan, alsmede
van een verklaring inzake de volledigheid, de juistheid
en de waarheidsgetrouwheid van de ingediende rekeningen, en de door de verklarende instanties opgestelde
rapporten.

(2)

Op grond van artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr.
296/96 van de Commissie van 16 februari 1996 betreffende de door de lidstaten te verstrekken gegevens en de
maandelijkse boeking van de uit de afdeling Garantie
van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de
Landbouw (EOGFL) (2) gefinancierde uitgaven, laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1997/2002 (3)
worden voor het begrotingsjaar 2002 de door de
lidstaten van 16 oktober 2001 tot en met 15 oktober
2002 gedane uitgaven in aanmerking genomen.

(3)

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

De termijnen voor de indiening door de lidstaten bij de
Commissie van de documenten die zijn bedoeld in
artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1258/
1999 en in artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1663/95 van de Commissie van 7 juli 1995 houdende
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 729/70
van de Raad aangaande de procedure inzake de goedkeuring van de rekeningen van het EOGFL, afdeling
Garantie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
2025/2001 (5), zijn verstreken.
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

160 van 26.6.1999, blz. 103.
39 van 17.2.1996, blz. 5.
308 van 9.11.2002, blz. 9.
158 van 8.7.1995, blz. 6.
274 van 17.10.2001, blz. 3.

(6) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
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(8)

(9)

(10)
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Artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 296/96 in
samenhang met artikel 14 van Verordening (EG) nr.
2040/2000 van de Raad van 26 september 2000 betreffende de begrotingsdiscipline (1), voorziet dat, wanneer
een lidstaat uitgaven na de voorgeschreven termijnen
betaalt, de betrokken voorschotten op de in rekening
gebrachte uitgaven worden verminderd. Op grond van
artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 296/96 moet
evenwel rekening worden gehouden met de overschrijdingen in de maanden augustus, september en oktober
bij het geven van de beschikking tot goedkeuring van de
rekeningen, tenzij deze overschrijdingen kunnen worden
geconstateerd voordat de laatste voorschottenbeschikking van het begrotingsjaar wordt gegeven. Een deel van
de door sommige lidstaten in voornoemde periode
aangegeven uitgaven, en voor die maatregelen waarvoor
de Commissie de verzachtende omstandigheden niet
heeft aanvaard, is na de voorgeschreven termijnen
verricht. Bij deze beschikking moet derhalve over de
betrokken verminderingen worden beslist. Op grond van
artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1258/1999 zal
later over deze verminderingen en alle eventuele andere
uitgaven welke na de voorgeschreven termijnen zijn
verricht, een besluit worden genomen waarbij de definitief aan communautaire financiering te onttrekken
uitgaven worden vastgesteld.
De Commissie heeft, op grond van artikel 14 van Verordening (EG) nr. 2040/2000 en artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 296/96, sommige maandelijkse voorschotten op de in rekening gebrachte uitgaven voor het
begrotingsjaar 2002 verminderd of geschorst en gaat bij
deze beslissing over tot de verminderingen voorzien bij
artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 296/96; uit
hoofde van het voorafgaande zullen, om een voortijdige
of een tijdelijke terugbetaling van de betrokken bedragen
te vermijden, deze als niet vastgesteld worden
beschouwd voor deze beslissing, en zulks onder voorbehoud van later onderzoek in het kader van artikel 7, lid
4, van Verordening (EG) nr. 1258/1999.
Artikel 7, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr.
1663/95 bepaalt dat bedragen die, overeenkomstig het
besluit tot goedkeuring van de rekeningen bedoeld in de
eerste alinea, van een lidstaat moeten worden teruggevorderd of aan een lidstaat moeten worden betaald,
worden vastgesteld door het bedrag van de tijdens het
betrokken begrotingsjaar, i.c. 2002, betaalde voorschotten af te trekken van de voor hetzelfde jaar over-

(1) PB L 244 van 29.9.2000, blz. 27.
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eenkomstig de eerste alinea vastgestelde uitgaven. De
door of aan de lidstaten te betalen bedragen worden
afgetrokken van of toegevoegd aan de voorschotten op
de uitgaven van de tweede maand na de maand waarin
het besluit tot goedkeuring van de rekeningen is
genomen.
(11)

Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 1258/1999 en artikel 7, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1663/95, neemt deze op basis van boekhoudkundige
informatie gegeven beschikking niet weg dat de
Commissie later besluiten kan nemen waarbij niet overeenkomstig de communautaire voorschriften verrichte
uitgaven van communautaire financiering worden uitgesloten,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Met uitzondering van de betaalorganen vermeld in artikel 2,
worden bij deze beschikking voor het begrotingsjaar 2002 de
rekeningen van de betaalorganen van de lidstaten inzake de
door het EOGFL, afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven
goedgekeurd. De van iedere lidstaat terug te vorderen of aan
iedere lidstaat te betalen bedragen overeenkomstig deze
beschikking zijn aangegeven in bijlage I.
Artikel 2
Voor het begrotingsjaar 2002 worden de rekeningen van de
betaalorganen van de lidstaten inzake de door het EOGFL, afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven weergegeven in bijlage II,
uitgesloten van deze beschikking en zullen het voorwerp
uitmaken van een toekomstige beschikking.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 7 mei 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
Goedkeuring van de jaarrekeningen van de betaalorganen
Begrotingsjaar 2002
Bedrag terug te vorderen van of te betalen aan de lidstaat

Lidstaat

goedgekeurd

uitgesteld

= uitgaven gedeclareerd in
de jaardeclaratie

= totaal van de uitgaven
in de maandelijkse
declaraties

a

b

NL

Uitgaven voor begrotingsjaar 2002 voor de
betaalorganen waarvan de jaarrekeningen worden
Totaal a + b

Verminderingen en
schorsingen voor het
volledige begrotingsjaar

Totaal inclusief de
verminderingen en de
schorsingen

Voorschotten gestort aan
de lidstaat ten laste van
het begrotingsjaar

Bedrag terug te vorderen
van (–) of betaalbaar aan
(+) de lidstaat

c=a+b

d

e=c+d

f

g=e-f

EUR

1 090 063 163,87

0,00

1 090 063 163,87

0,00

1 090 063 163,87

1 090 063 163,87

0,00

BE

EUR

945 763 244,13

0,00

945 763 244,13

– 3 266 994,21

942 496 249,92

942 043 391,55

452 858,37

DE

EUR

6 336 261 527,06

449 932 773,32

6 786 194 300,38

– 2 246 762,19

6 783 947 538,19

6 784 385 251,91

– 437 713,72

DK

DKK

9 084 569 818,54

0,00

9 084 569 818,54

– 1 170 470,12

9 083 399 348,42

9 081 567 824,16

1 831 524,26

ES

EUR

5 885 026 695,34

53 054 974,84

5 938 081 670,18

– 10 602 446,74

5 927 479 223,44

5 933 065 331,75

– 5 586 108,31

FI

EUR

838 018 925,01

0,00

838 018 925,01

– 58 459,31

837 960 465,70

837 969 536,77

– 9 071,07

FR

EUR

1 819 772 961,78

7 963 067 983,08

9 782 840 944,86

– 31 644 507,47

9 751 196 437,39

9 752 167 012,04

– 970 574,65

GR

EUR

0,00

2 646 229 855,76

2 646 229 855,76

– 16 299 893,40

2 629 929 962,36

2 633 805 475,53

– 3 875 513,17

IE

EUR

1 710 981 853,47

0,00

1 710 981 853,47

– 75 116,75

1 710 906 736,72

1 709 291 011,21

1 615 725,51
479 259,55

IT

EUR

5 636 732 951,35

52 184 144,74

5 688 917 096,09

– 16 560 025,84

5 672 357 070,25

5 671 877 810,70

LU

EUR

38 668 063,89

0,00

38 668 063,89

– 1 762 013,76

36 906 050,13

36 906 050,13

0,00

NL

EUR

1 131 103 724,45

0,00

1 131 103 724,45

– 493 444,22

1 130 610 280,23

1 132 590 573,63

– 1 980 293,40

PT

EUR

610 453 583,50

148 271 066,66

758 724 650,16

– 4 627 760,50

754 096 889,66

753 613 049,56

483 840,10

SE

SEK

7 507 066 673,68

0,00

7 507 066 673,68

0,00

7 507 066 673,68

7 507 070 291,33

– 3 617,65

UK

GBP

2 158 399 176,00

107 458 962,07

2 265 858 138,07

– 1 166 323,58

2 264 691 814,49

2 264 305 291,01

386 523,48
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(1) Voor de berekening van het bedrag dat dient te worden teruggevorderd van of dat betaalbaar is aan de lidstaat is het in overweging genomen bedrag, ofwel het totaal van jaardeclaratie voor de goedgekeurde jaarrekeningen (kolom a)
ofwel, het totaal van de uitgaven in de maandelijkse declaraties voor de uitgestelde uitgaven (kolom b).
(2) De in aanmerking genomen verminderingen en schorsingen zijn deze in rekening gebracht binnen het systeem van de voorschotten, vermeerderd met onder meer de correcties ten gevolge van het niet naleven van de betaaltermijnen vastgesteld in de maanden augustus, september en oktober 2002.
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BIJLAGE II
Goedkeuring van de jaarrekeningen van de betaalorganen
Begrotingsjaar 2002
Lijst van betaalorganen waarvan de jaarrekeningen worden uitgesloten en zullen deel uitmaken van een latere
beschikking
Lidstaat

Betaalorgaan

Duitsland

Baden-Württemberg (DE03)

Duitsland

Bayern-Umwelt (DE05)

Spanje

Islas Baleares

Spanje

La Rioja

Griekenland

OPEKEPE

Frankrijk

SDE

Frankrijk

OFIVAL

Frankrijk

ONIC

Frankrijk

ONIFLHOR

Frankrijk

ONILAIT

Frankrijk

ODEADOM

Frankrijk

FIRS

Frankrijk

ONIVINS

Italië

ARTEA

Italië

Regio Lombardije

Portugal

IFADAP

Verenigd Koninkrijk

NAWAD

8.5.2003

