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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

BESCHIKKING Nr. 1608/2003/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 22 juli 2003
betreffende de productie en de ontwikkeling van een communautaire statistiek inzake wetenschap
en technologie
(Voor de EER relevante tekst)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

(5)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 322/97 van de
Raad van 17 februari 1997 betreffende communautaire
statistieken (5) worden deze statistieken geproduceerd op
basis van de beginselen onpartijdigheid, betrouwbaarheid, relevantie, kosteneffectiviteit, statistische geheimhouding en doorzichtigheid.

(6)

Teneinde de bruikbaarheid en de vergelijkbaarheid van
de gegevens te verzekeren en doublures te voorkomen,
dient de Gemeenschap rekening te houden met de werkzaamheden die in samenwerking met of door de OESO
en andere internationale organisaties zijn verricht inzake
statistieken over onderzoek en technologie, meer bepaald
ten aanzien van de bijzonderheden van door de lidstaten
te verstrekken gegevens.

(7)

In het communautair beleid op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie wordt vooral belang
gehecht aan de versterking van de wetenschappelijke en
technologische basis van de Europese ondernemingen
zodat hun innovatie- en concurrentievermogen op internationaal en regionaal niveau wordt bevorderd, alsmede
aan de verwerving van de voordelen van de informatiemaatschappij, aan de bevordering van technologieoverdracht, aan de verbetering van activiteiten op het gebied
van intellectuele-eigendomsrechten, aan de bevordering
van de mobiliteit van personeel en aan de bevordering
van gelijkheid tussen man en vrouw op wetenschapsgebied.

(8)

De beginselen kosteneffectiviteit en relevantie moeten
gelden voor de gegevensverzamelingsprocedures voor
ondernemingen en overheidsdiensten, met inachtneming
van de vereiste kwaliteit van de gegevens en de last voor
de respondenten.

(9)

Het is essentieel dat de ontwikkelingen op het gebied
van de officiële wetenschaps- en technologiestatistiek
worden gecoördineerd, zodat ook wordt tegemoetgekomen aan de essentiële behoeften van nationale, regionale en lokale overheden, internationale organisaties,
ondernemingen, beroepsorganisaties en het grote
publiek.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Volgens de procedure van artikel 251 van het EG-Verdrag (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Met het oog op de ondersteuning van het communautair
beleid is er behoefte aan vergelijkbare statistieken over
onderzoek en ontwikkeling, technologische innovatie en
wetenschap en technologie in het algemeen.

(2)

In Beschikking 94/78/EG, Euratom van de Raad van 24
januari 1994 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor de ontwikkeling van een communautaire
statistiek inzake onderzoek, ontwikkeling en innovatie (3)
worden als doelstellingen genoemd de totstandbrenging
van een communautair referentiekader voor de statistiek
en van een communautair statistisch informatiesysteem
op dit gebied.

(3)

In het eindverslag voor de programmaperiode 19941997 wordt benadrukt dat de werkzaamheden moeten
worden voortgezet en dat gegevens sneller beschikbaar
moeten worden gesteld, dat de regionale dekking moet
worden uitgebreid en dat de vergelijkbaarheid van de
gegevens moet worden verbeterd.

(4)

Overeenkomstig Beschikking 1999/126/EG van de Raad
van 22 december 1998 betreffende het communautair
statistisch programma voor de periode 1998-2002 (4) is
het statistisch informatiesysteem bedoeld om het beheer
van het wetenschaps- en technologiebeleid in de
Gemeenschap te ondersteunen en om in het kader van
het beheer van de structuurfondsen de capaciteit van de
regio's op het gebied van O & O en innovatie te beoordelen.

(1) PB C 332 E van 27.2.2001, blz. 238.
(2) Advies van het Europees Parlement van 2 juli 2002 (nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de
Raad van 17 maart 2003 (PB C 125 E van 27.5.2003, blz. 58) en
besluit van het Europees Parlement van 19 juni 2003 (nog niet
gepubliceerd in het Publicatieblad).
(3) PB L 38 van 9.2.1994, blz. 30.
(4) PB L 42 van 16.6.1999, blz. 1.

(5) PB L 52 van 22.2.1997, blz. 1.
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Teneinde overlapping van de werkzaamheden te voorkomen zal rekening worden gehouden met Beschikking
1999/173/EG van de Raad van 25 januari 1999 tot vaststelling van een specifiek programma voor onderzoek,
technologische ontwikkeling en demonstratie op het
gebied van verhoging van het menselijk onderzoekpotentieel en verdieping van de fundamentele kennis op
sociaal-economisch gebied (1998-2002) (1) en met
Besluit nr. 1513/2002/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 27 juni 2002 betreffende het zesde
kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor
activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische
ontwikkeling en demonstratie, ter bevordering van de
totstandkoming van de Europese Onderzoeksruimte en
van innovatie (2002-2006) (2).
Er zal rekening worden gehouden met de resolutie van
de Raad van 26 juni 2001 inzake wetenschap en maatschappij en vrouwen in de wetenschap (3), waarin de
Raad zich ingenomen toont met de werkzaamheden van
de Groep van Helsinki, en hij de lidstaten en de
Commissie verzocht voort te gaan met hun inspanningen om vrouwen op nationaal niveau een grotere rol
in de wetenschap te laten spelen en meer bepaald om
genderspecifieke statistieken te laten opstellen met
betrekking tot de personele middelen op het gebied van
wetenschap en technologie, en om indicatoren te
ontwikkelen waarmee de vorderingen op de weg naar
gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het Europese
onderzoek kunnen worden gevolgd.

(12)

De voor de uitvoering van deze beschikking vereiste
maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan
de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (4).

(13)

Het Comité statistisch programma dat is opgericht bij
Besluit 89/382/EEG, Euratom (5) is geraadpleegd overeenkomstig artikel 3 van dat besluit.

(14)

Het Comité voor wetenschappelijk en technisch onderzoek (Crest) heeft advies uitgebracht,

HEBBEN DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1
Doel van deze beschikking is het opzetten van een communautair statistisch informatiesysteem over wetenschap, technologie
en innovatie, teneinde het communautair beleid te ondersteunen en te volgen.
Artikel 2

16.9.2003

kredieten voor O & O uit de overheidsbegroting, zulks met
inachtneming van de regionale dimensie door waar mogelijk de NUTS-indeling als basis te nemen voor de verstrekte
statistieken inzake wetenschap en technologie;
— Ontwikkeling van nieuwe statistische variabelen die op een
permanente basis moeten worden verstrekt, en die een meer
volledige informatie over wetenschap en technologie
kunnen opleveren, in het bijzonder voor het meten van de
output van wetenschaps- en technologieactiviteiten, van de
verspreiding van kennis en meer in het algemeen van de
innovatieresultaten. Deze informatie is vereist voor de
opstelling en de evaluatie van het wetenschaps- en technologiebeleid in de steeds meer op kennis gebaseerde economieën. De Gemeenschap zal met name prioriteit verlenen
aan de volgende gebieden:
— innovatie (technologische en niet-technologische),
— voor wetenschap en technologie ingezette personele
middelen,
— octrooien (octrooistatistieken op basis van de databanken van de nationale en Europese octrooibureaus),
— statistieken op het gebied van geavanceerde technologie
(identificatie en classificatie van producten en diensten,
meting van economische resultaten en bijdrage aan de
economische groei),
— genderspecifieke statistieken op wetenschaps- en technologiegebied;
— Verbetering en bijwerking van bestaande normen en handboeken inzake begrippen en methoden, met de nadruk op
begrippen in de dienstensector en gecoördineerde
methoden voor het meten van O & O-activiteiten. Daarnaast versterkt de Gemeenschap de samenwerking met de
OESO en andere internationale organisaties teneinde de
vergelijkbaarheid van gegevens te garanderen en overlappende inspanningen te voorkomen;
— Verbetering van de gegevenskwaliteit, met name qua vergelijkbaarheid, nauwkeurigheid en actualiteit;
— Verbetering van de verspreiding, toegankelijkheid en documentatie van statistische informatie.
Er zal rekening worden gehouden met de in de lidstaten
beschikbare capaciteit voor het verzamelen en verwerken van
gegevens voor de ontwikkeling van methoden en variabelen.

Artikel 3
De voor de uitvoering van deze beschikking noodzakelijke
maatregelen worden vastgesteld volgens de in artikel 4, lid 2,
genoemde regelgevingsprocedure.

De in artikel 1 genoemde doelstelling wordt uitgevoerd door
middel van de volgende afzonderlijke statistische acties:
— Regelmatige verstrekking van statistieken door de lidstaten
binnen bepaalde termijnen, met name over O & O-activiteiten in alle sectoren waar O & O wordt verricht en over
de financiering van O & O-activiteiten, met inbegrip van de
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB L 64 van 12.3.1999, blz. 105.
PB L 232 van 29.8.2002, blz. 1.
PB C 199 van 14.7.2001, blz. 1.
PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.

Artikel 4
1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité statistisch programma dat is opgericht bij artikel 1 van Besluit 89/
382/EEG, Euratom.
2. Indien naar dit lid wordt verwezen zijn de artikelen 5 en
7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming
van artikel 8 van dat besluit.
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De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
periode bedraagt drie maanden.
3.

Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

L 230/3
Artikel 6

Deze beschikking treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.

Artikel 5
De Commissie dient binnen vier jaar na de bekendmaking van
deze beschikking, en vervolgens om de drie jaar, bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in waarin de uitvoering
van de in artikel 2 bepaalde maatregelen worden geëvalueerd.

Artikel 7
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

In dit verslag komen onder meer de kosten van de acties aan de
orde, alsook de last voor de respondenten in verhouding tot de
voordelen van de beschikbaarheid van de gegevens, en de tevredenheid van de gebruiker.

Gedaan te Brussel, 22 juli 2003.

Op grond van dit verslag kan de Commissie maatregelen ter
verbetering van de werking van deze beschikking voorstellen.

De voorzitter

De voorzitter

P. COX

G. ALEMANNO

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad
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VERORDENING (EG) Nr. 1609/2003 VAN DE COMMISSIE
van 15 september 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 16 september 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 15 september 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 15 september 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 ( )

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052
060
064
094
999

127,7
115,1
129,8
81,8
113,6

0707 00 05

052
999

120,2
120,2

0709 90 70

052
999

92,6
92,6

0805 50 10

388
524
528
999

60,6
51,2
53,8
55,2

0806 10 10

052
064
999

76,5
85,4
81,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
512
720
800
804
999

74,6
71,0
84,7
52,9
159,6
94,5
89,5

0808 20 50

052
388
999

95,4
83,1
89,3

0809 30 10, 0809 30 90

052
624
999

98,4
111,9
105,2

0809 40 05

052
060
064
066
094
624
999

70,7
68,0
63,4
63,2
58,5
116,3
73,4

1

(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. 1610/2003 VAN DE COMMISSIE
van 15 september 2003
tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader
van de in Verordening (EG) nr. 1033/2003 bedoelde vijfde openbare inschrijving
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Verordening (EG) nr. 2417/95 (5), moeten de minimumverkoopprijzen van het vlees dat bij openbare inschrijving wordt verkocht, worden vastgesteld met inachtneming van de ontvangen aanbiedingen.

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. 806/2003 van de Commissie (2), en met
name op artikel 28, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Er worden inschrijvingen gehouden voor bepaalde
hoeveelheden rundvlees, zoals vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1033/2003 van de Commissie (3).

(2)

Krachtens artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2173/79
van de Commissie van 4 oktober 1979 houdende
uitvoeringsbepalingen inzake de afzet van rundvlees
gekocht door de interventiebureaus en tot intrekking van
Verordening (EEG) nr. 216/69 (4), laatstelijk gewijzigd bij

(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De minimumverkoopprijzen van rundvlees voor de vijfde openbare inschrijving voorzien in Verordening (EG) nr. 1033/2003,
waarvoor tot uiterlijk 8 september 2003 aanbiedingen konden
worden ingediend, zijn vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 16 september 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 15 september 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L

160 van 26.6.1999, blz. 21.
122 van 16.5.2003, blz. 1.
150 van 18.6.2003, blz. 15.
251 van 5.10.1979, blz. 12.

(5) PB L 248 van 14.10.1995, blz. 39.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada
Mindstepriser
i EUR/t
Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες
σε ευρώ ανά τόνο
Minimum prices
Expressed in EUR per tonne
Prix minimaux
Exprimés en euros par tonne
Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata
Minimumprijzen
Uitgedrukt in euro per ton
Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada
Vähimmäishinnat euroina tonnia
kohden ilmaistuna
Minimipriser
i euro per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef —
Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött
med ben
DANMARK

— Forfjerdinger

725

DEUTSCHLAND

— Hinterviertel

—

— Vorderviertel

902

— Cuartos traseros

—

— Cuartos delanteros

852

— Quartiers arrière

—

— Quartiers avant

—

ESPAÑA

FRANCE

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef —
Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha —
Benfritt kött
DEUTSCHLAND

ESPAÑA

— Hinterhesse (INT 11)

700

— Oberschale (INT 13)

—

— Unterschale (INT 14)

—

— Hüfte (INT 16)

—

— Roastbeef (INT 17)

4 025

— Hochrippe (INT 19)

—

— Schulter (INT 22)

—

— Brust (INT 23)

—

— Vorderviertel (INT 24)

—

— Lomo de intervención (INT 17)
— Morcillo de intervención (INT 21)

4 000
800
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FRANCE

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος µέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lidstaat

Producten

Estado-Membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada
Mindstepriser
i EUR/t
Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne
Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες
σε ευρώ ανά τόνο
Minimum prices
Expressed in EUR per tonne
Prix minimaux
Exprimés en euros par tonne
Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata
Minimumprijzen
Uitgedrukt in euro per ton
Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada
Vähimmäishinnat euroina tonnia
kohden ilmaistuna
Minimipriser
i euro per ton

— Jarret arrière d'intervention (INT 11)

—

— Tranche grasse d'intervention (INT 12)

—

— Tranche d'intervention (INT 13)

—

— Semelle d'intervention (INT 14)

2 311

— Filet d'intervention (INT 15)

ITALIA
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—

— Rumsteak d'intervention (INT 16)

2 350

— Faux-filet d'intervention (INT 17)

4 000

— Flanchet d'intervention (INT 18)

—

— Entrecôte d'intervention (INT 19)

—

— Épaule d'intervention (INT 22)

—

— Poitrine d'intervention (INT 23)

—

— Avant d'intervention (INT 24)

—

— Girello d'intervento (INT 14)

—

— Scamone (INT 16)

—

— Roastbeef d'intervento (INT 17)

—
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Publicatieblad van de Europese Unie

NL

L 230/9

VERORDENING (EG) Nr. 1611/2003 VAN DE COMMISSIE
van 15 september 2003
tot instelling van voorlopige antidumpingrechten op koudgewalste platte producten van roestvrij
staal uit de Verenigde Staten van Amerika
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

bericht van inleiding vastgestelde termijn bekend hebben
gemaakt. De vragenlijst werd beantwoord door zes EGproducenten, één producent/exporteur, zes importeurs
die banden hadden met de exporteurs en zeven bedrijven
die bedoelde koudgewalste platte producten van roestvrij
staal als grondstof gebruiken. Geen onafhankelijke
importeur en geen toeleverancier heeft de vragenlijst
beantwoord.

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), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1972/2002 (2), en met name op artikel 7,

(5)

Na overleg in het Raadgevend Comité,
Overwegende hetgeen volgt:
A. PROCEDURE

— P r oduc e nte n i n de G e me e nsch a p
— Ugine SA, Frankrijk,

1. Onderhavig onderzoek

— ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA, Italië,

Inleiding
(1)

(2)

De Commissie heeft alle informatie verzameld en gecontroleerd die zij nodig had om voorlopige conclusies te
kunnen trekken inzake dumping, schade en het belang
van de Gemeenschap. De Commissie heeft controles
verricht bij de volgende ondernemingen:

— ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Duitsland;

Op 4 november 2002 heeft Eurofer (European Confederation of Iron and Steel Industries) een klacht inzake
dumping ingediend namens producenten die een
aanzienlijk deel, namelijk meer dan 80 %, vertegenwoordigen van de productie van bepaalde koudgewalste platte
producten van roestvrij staal in de Gemeenschap. Het bij
de klacht gevoegde bewijsmateriaal inzake dumping en
schade werd voldoende geacht om tot de inleiding van
een procedure over te gaan.

— P r odu c e nte n/ e x p or te u r s
— AK Steel Corporation,
Verenigde Staten;

Middletown,

Ohio,

— G e li e e r de i mp or te u r s
— AK Steel Limited,
Koninkrijk.

Hertfordshire,

Verenigd

Op 17 december 2002 heeft de Commissie met een
bericht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (3) (hierna „bericht van inleiding” genoemd) de
inleiding bekendgemaakt van een antidumpingprocedure
betreffende de invoer van bepaalde koudgewalste platte
producten van roestvrij staal uit de Verenigde Staten van
Amerika (hierna „de Verenigde Staten” genoemd).

(6)

Het onderzoek naar dumping en schade had betrekking
op de periode van 1 januari 2002 tot en met 31
december 2002 („het onderzoektijdvak”). Voor de
analyse van de trends die relevant zijn voor de schadebeoordeling heeft de Commissie de gegevens over de
periode van 1999 tot het eind van het onderzoektijdvak
onderzocht („de beoordelingsperiode”).

Onderzoek

(7)

Omdat het onderzoek juist voor het einde van het kalenderjaar werd geopend, was de Commissie van oordeel
dat het aanbeveling verdiende het onderzoektijdvak te
laten samenvallen met het kalenderjaar in plaats van met
de twaalf maanden onmiddellijk voorafgaande aan de
opening van het onderzoek, om zowel de verslaggeving
door de ondernemingen als de controle door de
Commissie te vereenvoudigen. Hiertegen werd geen
bezwaar gemaakt.

(3)

De Commissie heeft de haar bekende belanghebbende
producenten/exporteurs, importeurs en gebruikers van
het betrokken product, alsmede de vertegenwoordigers
van het exportland en de klagende producenten in de
Gemeenschap van de inleiding van de procedure in
kennis gesteld. De belanghebbenden werden in de gelegenheid gesteld om binnen de in het bericht van inleiding vermelde termijn hun standpunt schriftelijk bekend
te maken en te verzoeken om te worden gehoord.

(4)

De Commissie heeft vragenlijsten gezonden aan de haar
bekende belanghebbende EG-producenten, producenten/
exporteurs, importeurs, gebruikers van het betrokken
product, toeleveranciers van de betrokken bedrijfstak
alsmede de andere partijen die zich binnen de bij het

(1) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1.
(2) PB L 305 van 7.11.2002, blz. 1.
(3) PB C 314 van 17.12.2002, blz. 3.

2. Betrokken product en soortgelijk product
Algemeen
(8)

Koudgewalste platte producten van ferritisch roestvrij
staal worden volgens het volgende proces vervaardigd:
— de grondstof wordt gesmolten in elektrische ovens,
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— dan vindt decarbonisering plaats en wordt de samenstelling aangepast,
— het staal wordt met gebruik van het procédé van
continugieten in plaatvorm gegoten,

(12)

— het product wordt warm gewalst, gegloeid en
gebeitst,
— het product wordt koudgewalst,
— het wordt gegloeid en gebeitst,
— het product wordt vervolgens doorgeslepen op de
gewenste breedte,

Koudgewalste platte producten van ferritisch roestvrij
staal worden hoofdzakelijk door de auto-industrie
gebruikt bij de vervaardiging van geluiddempers en
controlesystemen voor uitlaatgassen. Het voornaamste
gebruik is voor de productie van onderdelen van uitlaatsystemen. Voorts worden koudgewalste platte producten
van ferritisch roestvrij staal gebruikt voor huishoudelijke
toepassingen en andere toepassingen in de auto-industrie
andere dan de genoemde uitlaatgassystemen.

(13)

Om de normale waarde vast te stellen heeft de
Commissie eerst onderzocht of de totale binnenlandse
verkoop van het betrokken product door de medewerkende producent/exporteur representatief was ten
opzichte van diens totale uitvoer van het betrokken
product naar de Gemeenschap.

(14)

De onderneming heeft cijfers verstrekt over de binnenlandse verkoop van het betrokken product van twee
bedrijfslocaties (Noord en Zuid). De meeste verkoop van
de Zuidlocatie bleek echter niet te gaan om het
betrokken product. De onderneming had bovendien
geen informatie verstrekt over de kosten voor door deze
locatie verkochte producten. De geringe verkoop van het
betrokken product door de Zuidlocatie (minder dan
0,1 % van het totale verkoopvolume van het betrokken
product in het binnenland) werd derhalve buiten
beschouwing gelaten. De overige binnenlandse verkoop
was wel representatief. Indien wel rekening was
gehouden met de verkoop door de Zuidlocatie zou dit,
gezien de te verwaarlozen omvang, niet van invloed zijn
geweest op de dumpingberekening. Overeenkomstig
artikel 2, lid 2, van de basisverordening werd de binnenlandse verkoop representatief geacht omdat de totale op
de binnenlandse markt verkochte hoeveelheid ten minste
5 % bedroeg van de naar de Gemeenschap uitgevoerde
hoeveelheid.

(15)

De Commissie heeft vervolgens onderzocht welke
soorten van het betrokken product die door de onderneming op de binnenlandse markt waren verkocht identiek
of rechtstreeks vergelijkbaar waren met de soorten die
naar de Gemeenschap waren uitgevoerd.

(16)

Voor elke soort die door de producent/exporteur op de
binnenlandse markt was verkocht en rechtstreeks vergelijkbaar was met de naar de Gemeenschap uitgevoerde
soort werd nagegaan of de op de binnenlandse markt
verkochte hoeveelheid voldoende representatief was in
de zin van artikel 2, lid 2, van de basisverordening. De
op de binnenlandse markt verkochte hoeveelheid van
een bepaalde soort werd voldoende representatief geacht
wanneer de van die soort verkochte hoeveelheid in het
onderzoektijdvak ten minste 5 % bedroeg van de naar de
Gemeenschap uitgevoerde hoeveelheid.

Betrokken product
(10)

De procedure heeft betrekking op bepaalde koudgewalste platte producten van roestvrij staal, d.w.z. van
chroom-ferritisch staal, bevattende minder dan 0,15 %
koolstof en 10,5 % of meer, doch ten hoogste 18 %
chroom, niet verder bewerkt dan koudgewalst, van roestvrij staal, bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten
nikkel van de genormaliseerde kwaliteiten AISI 409/
409L (EN 1.4512), AISI 441 (EN 1.4509) en AISI 439
(EN 1.4510). Het product wordt als gevolg van zijn
eigenschappen hoofdzakelijk gebruikt door de autoindustrie voor de productie van uitlaatsystemen. Het valt
onder de GN-codes ex 7219 31 00, ex 7219 32 90,
ex 7219 33 90,
ex 7219 34 90,
ex 7219 35 90,
ex 7220 20 10, ex 7220 20 39, ex 7220 20 59 en
ex 7220 20 99. Alle productsoorten hebben dezelfde
fysieke, technische en chemische basiskenmerken en zijn
derhalve één product.

Soortgelijk product
(11)

Voorlopig wordt vastgesteld dat het betrokken product
dat in de Verenigde Staten wordt geproduceerd en dat
aan de eerste onafhankelijke afnemers in de Gemeenschap wordt verkocht dezelfde fysieke, technische en
chemische basiskenmerken heeft als het betrokken
product dat zowel in de Verenigde Staten wordt
verkocht als door de producenten van de Gemeenschap
wordt vervaardigd en in de Gemeenschap verkocht. Al
deze producten worden derhalve voorlopig beschouwd
als soortgelijke producten in de zin van artikel 1, lid 4,
van de basisverordening.

Een onderneming, die goed is voor meer dan 80 % van
de uitvoer van het betrokken product uit de Verenigde
Staten naar de Gemeenschap, heeft de vragenlijst voor
producenten/exporteurs beantwoord. Zes ondernemingen in de Gemeenschap die banden hadden met deze
producent/exporteur hebben de vragenlijst voor gelieerde
ondernemingen beantwoord. Een andere producent/
exporteur deelde de Commissie mede bereid te zijn tot
medewerking, doch verzuimde de vragenlijst in te vullen.
Deze onderneming werd derhalve beschouwd als een
onderneming die geen medewerking verleende.
1. Normale waarde

— en tenslotte verpakt en verzonden.
(9)
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(17)

(18)
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Tevens werd onderzocht of de binnenlandse verkoop
van elke soort in het kader van normale handelstransacties had plaatsgevonden overeenkomstig artikel 2, lid 4,
van de basisverordening door na te gaan hoe groot het
aandeel van de winstgevende verkoop was aan onafhankelijke afnemers. Wanneer de omvang van de verkoop
tegen een nettoverkoopprijs die gelijk was aan of hoger
dan de berekende productiekosten, meer dan 80 %
bedroeg van de totale omvang van de verkoop en
wanneer de gewogen gemiddelde prijs gelijk was aan of
hoger dan de productiekosten, werd de normale waarde
gebaseerd op de feitelijke gewogen gemiddelde prijs van
de gehele verkoop op de binnenlandse markt in het
onderzoektijdvak, al dan niet met winst. Wanneer de
winstgevende verkoop van de betrokken soort 80 % of
minder bedroeg van de totale verkoop, of wanneer de
gewogen gemiddelde prijs van die soort onder de
productiekosten lag, werd de normale waarde gebaseerd
op de gewogen gemiddelde prijs op de binnenlandse
markt van uitsluitend de winstgevende verkoop, mits
deze verkoop ten minste 10 % bedroeg van de totale
omvang van de verkoop.
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De binnenlandse winstmarge werd vastgesteld aan de
hand van de verkoop op de binnenlandse markt in het
kader van normale handelstransacties.

2. Exportprijs

(22)

Wanneer van een bepaalde soort minder dan 10 % met
winst was verkocht, werd ervan uitgegaan dat deze soort
niet in voldoende hoeveelheden was verkocht, zodat de
prijs op de binnenlandse markt geen passende basis was
voor het vaststellen van de normale waarde.

De gehele uitvoer van het betrokken product naar de
Gemeenschap geschiedde via een gelieerde importeur die
het wederverkocht aan zowel gelieerde als niet-gelieerde
afnemers. De gelieerde afnemers verkochten het product
op hun beurt door aan onafhankelijke afnemers. Overeenkomstig artikel 2, lid 9, van de basisverordening werd
de exportprijs geconstrueerd aan de hand van de prijs
die een onafhankelijke afnemer werd aangerekend.
Correcties werden toegepast voor alle kosten van deze
importeurs tussen invoer en wederverkoop, met inbegrip
van de VAA-kosten en een redelijke winstmarge, overeenkomstig artikel 2, lid 9, van de basisverordening.
Omdat geen verdere bertrouwbare informatie beschikbaar was, werd de redelijke winstmarge voorlopig
geraamd op 5 %. Dit werd voor deze sector als een
passende winstmarge beschouwd.

3. Vergelijking

(19)

(20)

(21)

Wanneer voor het vaststellen van de normale waarde
van een bepaalde soort niet kon worden uitgegaan van
de prijzen op de binnenlandse markt, moest een andere
methode worden gebruikt. Omdat geen enkele andere
producent/exporteur medewerking verleende aan deze
procedure kon de Commissie niet van andere producenten gegevens verkrijgen over de binnenlandse prijzen.
Omdat er geen andere redelijke methode was, werd de
normale waarde geconstrueerd.

Wanneer de normale waarde werd geconstrueerd,
werden, overeenkomstig artikel 2, lid 3, van de basisverordening, de productiekosten, zo nodig gecorrigeerd,
vermeerderd met een redelijk percentage voor verkoopkosten, administratiekosten en algemene kosten („VAAkosten”) en een redelijke winst.

De Commissie heeft onderzocht of de VAA-kosten en de
winst van de betrokken producent/exporteur op de
binnenlandse markt betrouwbare gegevens waren. De
feitelijke binnenlandse VAA-kosten werden betrouwbaar
geacht omdat de omvang van de verkoop op de binnenlandse markt als representatief kon worden beschouwd.

(23)

Om een billijke vergelijking te kunnen maken tussen de
normale waarde en de exportprijs werd door middel van
correcties rekening gehouden met verschillen die van
invloed zijn op de vergelijkbaarheid van de prijzen overeenkomstig artikel 2, lid 10, van de basisverordening.
Waar van toepassing en met gecontroleerd bewijsmateriaal gesteund werden correcties toegepast.

(24)

Correcties op de normale waarde werden gevraagd voor
verschillen in de kosten van kortingen, binnenlandse
vracht, krediet, naverkoopdienst, technische ondersteuning, klantgerichte O & O, indirecte verkoopkosten en
variabele fabricagekosten.

(25)

Uit de beschikbare informatie bleek niet dat de technische ondersteuning, de klantgerichte O & O en indirecte
verkoopkosten factoren waren die van invloed waren op
de vergelijkbaarheid van de prijzen, met name kon niet
worden aangetoond dat afnemers consequent andere
prijzen betaalden als gevolg van deze factoren. Voorts
kon niet worden aangetoond dat deze kosten uitsluitend
betrekking hadden op de verkoop van het betrokken
product op de binnenlandse markt en niet eveneens
betrekking hadden op andere producten en/of andere
markten. Daarom moest het verzoek om correcties in
verband met deze factoren voorlopig worden afgewezen,
omdat niet was voldaan aan de voorwaarden van artikel
2, lid 10.
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De onderneming had tevens om een correctie gevraagd
in verband met verschillen in variabele productiekosten
tussen binnenlandse en exportproducten. Bij vergelijking
van de binnenlandse en de exportprijzen was evenwel
uitgegaan van identieke of vergelijkbare soorten, d.w.z.
producten met dezelfde productkenmerken. Een dergelijke correctie bleek dan ook niet gerechtvaardigd en
wordt derhalve voorlopig afgewezen.

buizen) en ii) bedrijven die het betrokken product
aankopen en dit aanpassen aan de eisen van de eerste
onafhankelijke afnemer, doch zonder het tot een ander
product te verwerken („service centers”).

(33)

Wanneer het betrokken product wordt verkocht aan
bedrijven binnen dezelfde groep ondernemingen voor
gebruik als grondstof bij de productie van andere
producten, wordt dit beschouwd als „productie voor
intern gebruik” indien is voldaan aan tenminste twee
voorwaarden: i) de verkoop geschiedt niet tegen marktprijzen of ii) de afnemer binnen dezelfde groep ondernemingen kan niet vrij zijn leverancier kiezen. De verkoop
aan niet-gelieerde afnemers wordt voorlopig beschouwd
als de „verkoop op de vrije markt”. Bij het onderzoek
werd voorlopig vastgesteld dat de productie bestemd
voor gelieerde bedrijven die het betrokken product als
grondstof gebruiken voor de productie van een ander
product als „productie voor intern gebruik” moest
worden beschouwd. Hoewel de verkoop kan plaatsvinden tegen objectieve en zakelijke voorwaarden bleek
dat deze gelieerde bedrijven volgens het beleid van de
ondernemingen niet zelf hun leverancier konden kiezen.

(34)

Dit onderscheid is relevant voor de schadeanalyse omdat
de productie voor intern gebruik slechts onrechtstreeks
door de invoer werd beïnvloed, daar de verkoop aan
interne afnemers niet rechtstreeks de gevolgen ondervindt van de concurrentie door de producten uit de
Verenigde Staten. De verkoop op de vrije markt ondervond daarentegen wel rechtstreeks concurrentie door het
product uit de Verenigde Staten.

(35)

Om een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen van de
situatie van de EG-producenten werden zo veel mogelijk
gegevens verzameld en onderzocht over de verkoop
voor intern gebruik en de vrije markt tezamen en werd
vervolgens vastgesteld of de producten voor intern
gebruik of de vrije markt waren bestemd. De cijfers over
productie, capaciteit, bezettingsgraad, investeringen,
prijzen, winstgevendheid, kasstroom, rendement van
investeringen, het vermogen om kapitaal aan te trekken,
voorraden, werkgelegenheid, productiviteit, lonen en de
omvang van de dumpingmarges werden geanalyseerd in
verband met de volledige productie van het betrokken
product. Hierbij werd voorlopig vastgesteld dat
genoemde economische indicatoren het best konden
worden geanalyseerd in verband met zowel de verkoop
op de vrije markt als voor intern gebruik daar de
ontwikkeling van deze indicatoren niet wordt beïnvloed
door het feit of de productie voor de vrije markt of voor
intern gebruik is bestemd.

(36)

Wat de andere schade-indicatoren betreft (d.w.z.
verkoop, marktaandeel en verbruik) werd voorlopig vastgesteld dat een zinvolle analyse alleen mogelijk is voor
de situatie op de vrije markt, omdat deze indicatoren
alleen zinvol zijn in een concurrentiesituatie.

Correcties op de exportprijs werden toegepast voor de
kosten van vervoer overzee, binnenlandse vracht en
krediet.

4. Dumpingmarge
(28)

Overeenkomstig artikel 2, lid 11, van de basisverordening werd de gewogen gemiddelde normale waarde per
soort vergeleken met de gewogen gemiddelde exportprijs. De voorlopige dumpingmarge, in procenten van de
cif-invoerprijs, grens Gemeenschap, bedraagt:
— AK Steel Corporation, Middletown, Ohio, Verenigde
Staten 69,7 %.

(29)

(30)

Voor de producenten in de Verenigde Staten die de
vragenlijst van de Commissie niet hebben beantwoord
en zich ook niet hebben bekendgemaakt, werd, overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening, op grond
van de beschikbare feiten een „residuele dumpingmarge”
vastgesteld.
Omdat één onderneming doelbewust medewerking had
geweigerd, werd de residuele dumpingmarge afgestemd
op de hoogste dumpingmarge die was vastgesteld voor
representatieve hoeveelheden die naar de Gemeenschap
waren uitgevoerd. Deze werkwijze werd noodzakelijk
geacht om te voorkomen dat niet-medewerking zou
worden beloond. De aldus berekende voorlopige residuele dumpingmarge is 128,7 % van de cif-invoerprijs,
grens Gemeenschap.

C. SCHADE

1. Inleiding
(31)

Om te kunnen vaststellen of de bedrijfstak van de
Gemeenschap schade had geleden en om het verbruik en
de verschillende economische indicatoren van de situatie
van de EG-producenten te kunnen vaststellen, werd
onderzocht of en in hoeverre bij dit onderzoek rekening
moest worden gehouden met het gebruik van het door
die producenten vervaardigde betrokken product.

(32)

Het betrokken product wordt door de EG-producenten
verkocht aan zowel a) onafhankelijke bedrijven als aan
b) bedrijven binnen dezelfde groep ondernemingen
(„gelieerde bedrijven”). Bij de gelieerde bedrijven kan een
onderscheid worden gemaakt tussen: i) bedrijven die het
betrokken product aankopen en als grondstof gebruiken
voor de productie van een ander product (hoofdzakelijk
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2. Definitie van de bedrijfstak van de Gemeenschap
(37)

Van de zes EG-producenten van het betrokken product hebben de volgende drie de klacht gesteund:
— Ugine SA, Frankrijk (UGINE),
— ThyssenKrupp Acciai Terni SpA, Italië (TKAST),
— ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Duitsland (TKN).

(38)

Omdat deze drie medewerkende EG-producenten goed zijn voor 85 % van de productie van het
betrokken product in de Gemeenschap vormen zij de bedrijfstak van de Gemeenschap in de zin van
artikel 4, lid 1, en artikel 5, lid 4, van de basisverordening.

3. Het verbruik in de Gemeenschap
(39)

Het verbruik in de Gemeenschap werd vastgesteld door de omvang van de verkoop door de
bedrijfstak van de Gemeenschap op de vrije markt van de Gemeenschap toe te voegen aan de
hoeveelheden die de overige EG-producenten op de EG-markt hadden verkocht, zoals bleek uit de
antwoorden op de vragenlijsten van deze producenten, en de ingevoerde hoeveelheden. De omvang
van de invoer werd bepaald aan de hand van Eurostat-cijfers voor de relevante GN-codes. Omdat
deze GN-codes ook andere producten omvatten dan het betrokken product werden de invoergegevens in bepaalde gevallen gesplitst op basis van de criteria in de klacht.

(40)

Afgezien van de ondernemingen die de bedrijfstak van de Gemeenschap vormen en de overige EGproducenten zijn de belangrijkste actoren op de EG-markt voor het betrokken product ondernemingen uit de Verenigde Staten en Japan. Het betrokken product uit Japan had in het onderzoektijdvak een aandeel van 3 % van de vrije markt.

(41)

Het aldus berekende verbruik in de Gemeenschap steeg van 157 099 ton in 1999 tot 182 679 ton
in het onderzoektijdvak, d.w.z. met 16 %.

4. Invoer uit de Verenigde Staten
Omvang en marktaandeel (1)
(42)

De invoer van het betrokken product uit de Verenigde Staten steeg in de beoordelingsperiode met
95 %. In 2000 en 2001 werden forse stijgingen geregistreerd (met 85 % in 2000 en met 43 % in
2001). In het onderzoektijdvak daalde de invoer met 14 %, doch deze was nog meer dan het
dubbele van de invoer in 1999. Het aandeel op de vrije markt nam in die periode dan ook toe tot
12-14 %.
Tabel 1

Marktaandeel invoer uit de Verenigde
Staten
Index

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

4-6 %

9-11 %

15-17 %

12-14 %

100

154

251

195

Prijzen
(43)

De gewogen gemiddelde prijs bij invoer uit de Verenigde Staten steeg van 1999 tot en met het
onderzoektijdvak met 19 %.

Onderbieding
(44)

De Commissie heeft onderzocht of de medewerkende producent/exporteur in de Verenigde Staten
de prijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap in het onderzoektijdvak onderbood.

(1) Om redenen van vertrouwelijkheid worden geen exacte cijfers gegeven.
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(45)

De prijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap en de exportprijzen werden vergeleken aan de
hand van verkooptransacties aan dezelfde soort afnemer en in hetzelfde handelsstadium, d.w.z. de
prijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap bij levering werden vergeleken met de prijzen van
de importeurs die banden hadden met de Amerikaanse producent/exporteur (zie overweging 22) bij
levering aan de eerste onafhankelijke afnemer in de Gemeenschap, met inbegrip van eventuele
invoerrechten, per soort product. Deze werkwijze werd gerechtvaardigd geacht gezien de bijzondere
kenmerken van de markt voor het betrokken product: het gaat om een zeer transparante markt
waarop afnemers gemakkelijk van de ene naar de andere leverancier overschakelen en waarop de
prijzen snel kunnen dalen. Wanneer de prijzen door importproducten worden onderboden, dan kan
dit in de regel slechts voor een zeer korte tijd worden vastgesteld omdat de bedrijfstak van de
Gemeenschap deze trend moet volgen om geen afnemers te verliezen. Het lijkt derhalve passend het
onderzoek te concentreren op gebieden waar rechtstreekse concurrentie plaatsvond. Dit kan slechts
gebeuren door het onderzoek te richten op afnemers die zowel bij de Amerikaanse onderneming als
bij de bedrijfstak van de Gemeenschap hebben aangekocht zodat prijsoffertes rechtstreeks kunnen
worden vergeleken. Hierbij bleek, zoals hieronder nader beschreven, dat bepaalde afnemers (1) in de
beoordelingsperiode bij de enige medewerkende Amerikaanse onderneming aanzienlijk meer hebben
aangekocht dan voorheen en de bedrijfstak van de Gemeenschap slechts orders hebben gegeven
voor te verwaarlozen hoeveelheden.

(46)

Op deze wijze kon een prijsvergelijking worden gemaakt voor 8 % van de hoeveelheid die van de
Amerikaanse onderneming afkomstig was, waarbij rekening werd gehouden met kwaliteit, dikte,
breedte, hoeken en afwerking van het betrokken product volgens Europese en AISI-normen.

(47)

De aldus voorlopig vastgestelde prijsonderbiedingsmarge is 13,2 % van de prijzen van de bedrijfstak
van de Gemeenschap.

5. Situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap
Gevolgen van eerdere dumping of subsidiëring
(48)

In de beoordelingsperiode zijn geen antidumping- of compenserende maatregelen ten aanzien van
het betrokken product ingesteld. Deze indicator is in dit geval dan ook niet relevant.

Productie
(49)

De productie voor de totale markt (d.w.z. voor de vrije markt en voor intern gebruik) steeg van
188 633 ton in 1999 tot 219 282 ton in het onderzoektijdvak, d.w.z. met 16 %, met een daling in
2001.
Tabel 2

Productie
Index

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

188 633

218 369

194 304

219 282

100

116

103

116

Capaciteit en bezettingsgraad
(50)

Twee van de EG-producenten gebruikten dezelfde productielijnen voor de productie van het
betrokken product en van een aantal andere producten van roestvrij staal: een van deze ondernemingen is bezig met de installatie van nieuwe productiefaciliteiten. De productiecapaciteit van de
derde onderneming, die één productielijn vrijwel uitsluitend voor het betrokken product gebruikte,
steeg van index 100 in 1999 tot 141 in het onderzoektijdvak. De bezettingsgraad van deze producent daalde van ongeveer 75 % in 1999 tot ongeveer 50 % in het onderzoektijdvak. De gegevens
over de twee eerstgenoemde producenten lieten niet toe de capaciteit duidelijk aan het betrokken
product toe te wijzen, maar er waren geen aanwijzingen dat de conclusie dat de bezettingsgraad was
gedaald onjuist is.

(1) In het onderzoektijdvak waren zij goed voor 13 % van het totale verbruik en voor 47 % van de aankopen bij de enige
Amerikaanse onderneming die medewerking verleende.
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Investeringen
(51)

De ontwikkeling van de productiecapaciteit stemde overeen met de ontwikkeling van de investeringen. De totale investeringen stegen van 55 miljoen EUR tot 125 miljoen EUR in 2001 en
bedroegen 79 miljoen EUR in het onderzoektijdvak. Over de gehele beoordelingsperiode zijn de
investeringen met 43 % gestegen. Zij hadden hoofdzakelijk betrekking op vaste activa zoals nieuwe
productielijnen en een nieuwe fabriek en waren bedoeld om de productiviteit te verhogen.
Verkoop en marktaandeel

(52)

In de beoordelingsperiode steeg de verkoop van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de vrije
markt in de Gemeenschap van 110 115 ton tot 116 768 ton, d.w.z. met 6 %. Deze stijging is echter
beduidend lager dan die van het totale verbruik in de Gemeenschap. De verkoop was in het onderzoektijdvak lager dan in 2000. Terwijl de verkoop op de vrije markt met slechts 6 % was gestegen,
gaf de verkoop voor intern gebruik een stijging te zien van 15 %. Omdat interne afnemers niet zelf
een leverancier kunnen kiezen, lijkt deze stijging overeen te stemmen met de potentiële stijging op
de vrije markt in afwezigheid van dumping.
Tabel 3
Verkoop vrije markt

Verkoop EG-markt (ton)
Index

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

110 115

129 895

105 364

116 768

100

118

96

106

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

60 647

69 555

63 547

69 630

100

115

105

115

Tabel 4
Interne verkoop

Verkoop EG-markt (ton)
Index
(53)

Het aandeel van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de vrije markt daalde in de beoordelingsperiode met 6 procentpunten, namelijk van 70 % tot 64 %, waaruit blijkt dat deze bedrijfstak niet
volledig kon profiteren van de positieve ontwikkeling van de markt. Het verlies van marktaandeel
komt overeen met de toename van het marktaandeel van de producten uit de Verenigde Staten (zie
overweging 42).
Tabel 5

Marktaandeel

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

70 %

69 %

64 %

64 %

Prijzen
(54)

De gemiddelde verkoopprijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de totale markt (de vrije
markt en het interne gebruik) stegen in de beoordelingsperiode met 12 %. Hoewel de prijzen in
2000 met 5 % en in 2001 met 8 % stegen, bleven zij, over de gehele periode genomen, stabiel en
daalden zij in het onderzoektijdvak zelfs iets ten opzichte van 2001. De prijzen op de vrije markt en
voor intern gebruik waren ongeveer gelijk (zie overweging 33).
Winstgevendheid

(55)

De gewogen gemiddelde winstgevendheid van de bedrijfstak van de Gemeenschap steeg van 4,4 %
in 1999 tot 7,5 % in het onderzoektijdvak.
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Hoewel de ontwikkeling van de winstgevendheid op het eerste gezicht positief lijkt, blijkt bij nader
onderzoek dat in feite onvoldoende winst wordt gemaakt. Er moet vooral worden gelet op de
bijzondere aard van het betrokken product waarop in het algemeen aanzienlijk hogere winsten
worden gemaakt dan op roestvrijstalen producten in het algemeen. De doorgaans hogere winsten op
het betrokken product zijn het gevolg van de volgende factoren:
— De markt waarvoor het betrokken product is bestemd (hoofdzakelijk de markt voor uitlaatsystemen voor de auto-industrie) wordt gekenmerkt door een over het algemeen stabiele vraag die
weinig gevoelig is voor de gebruikelijke conjunctuurschommelingen. Het betrokken product
bevat geen of zeer weinig nikkel, waardoor het goedkoper is dan andere roestvrijstalen
producten waarvan het gehalte aan nikkel doorgaans hoger is. De lage kosten van het betrokken
product, vergeleken met andere soorten roestvrij staal, betekent dat het een zeer geschikt vervangingsproduct is in recessieperioden. Terwijl de totale autoproductie in de Europese Unie in de
beoordelingsperiode stagneerde (16 978 400 in 1999 en 16 943 700 in 2002), steeg het
verbruik van het betrokken product met 16 %, zoals vermeld in overweging 41. Dit betekent dat
de afnemers van het betrokken product en de bedrijven die bij deze afnemers aankopen grotere
hoeveelheden van het betrokken product hebben aangekocht, terwijl de aankoop van de duurdere soorten roestvrij staal omlaag ging. Deze conclusie werd tijdens het onderzoek bevestigd
door de ondernemingen die de bedrijfstak van de Gemeenschap vormen.
— Zoals reeds vermeld wordt aan het betrokken product ten hoogste een zeer kleine hoeveelheid
nikkel toegevoegd. De prijs van nikkel is zeer volatiel, hetgeen tot lagere winstmarges kan leiden.

(57)

Het verschil in winstgevendheid blijkt ook uit de huidige verschillen in winstgevendheid van de
bedrijfstak van de Gemeenschap voor de algemene productie van roestvrij staal enerzijds en voor
het betrokken product anderzijds (zie tabel hieronder).
Tabel 6

(58)

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

Gemiddelde winst over de omzet (vóór
belasting) — totale productie roestvrij staal

0,8 %

5,6 %

- 2,1 %

3,4 %

Winst over omzet
(betrokken product)

4,4 %

3,2 %

6,4 %

7,5 %

vóór

belasting

De markt voor het betrokken product wordt derhalve gekenmerkt door meer stabiele winst- en prijsniveaus.

Kasstroom, rendement van de investeringen en het vermogen om kapitaal aan te trekken
(59)

De gegevens over de kasstroom en het rendement van de investeringen hebben betrekking op de
totale productie van de bedrijfstak van de Gemeenschap, omdat twee ondernemingen geen gegevens
konden verschaffen over uitsluitend het betrokken product.

(60)

Op deze basis liet de totale nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten een stijging zien van
- 22 357 710 EUR in 1999 tot 188 109 683 EUR in het onderzoektijdvak.
Tabel 7

Kasstroom
Index

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

- 22 357 710

106 262 747

157 262 838

188 109 683

- 100

475

703

841
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Deze ontwikkeling kwam overeen met de kasstroom in verband met het betrokken product waarvoor één onderneming afzonderlijke gegevens had. Er kan evenwel geen zinvolle conclusie worden
getrokken over de kasstroom die door het betrokken product wordt gegenereerd, omdat twee ondernemingen hun productielijnen ook gebruiken voor de productie van andere producten van roestvrij
staal en de afschrijving niet aan elk afzonderlijk product kon worden toegewezen. Het gemiddeld
rendement van de investeringen voor de drie ondernemingen steeg van 3,6 % in 1999 tot 6,9 % in
het onderzoektijdvak.
Tabel 8

Rendement van de investeringen
(62)

1999

2000

2001

Onderzoektijdvak

3,6 %

20,5 %

1,6 %

6,9 %

De schulden van de ondernemingen die de bedrijfstak van de Gemeenschap vormen werden hoofdzakelijk gefinancierd door de eigen groep, hetgeen erop wijst dat het vermogen om kapitaal aan te
trekken niet rechtstreeks is gekoppeld aan de jaarresultaten van de ondernemingen en hun solvabiliteit. De ontwikkeling van deze indicator is dan ook niet relevant voor de schadebeoordeling. Het
aandelenkapitaal is evenmin een financieringsbron omdat geen van de drie ondernemingen op de
aandelenbeurs of op een secundaire markt is genoteerd.
Voorraden

(63)

De ontwikkeling van de voorraden is in dit geval geen relevante schade-indicator. De bedrijfstak van
de Gemeenschap vervaardigt het betrokken product alleen op order en houdt derhalve geen voorraden aan, behalve voor de levering of om logistieke redenen en dan ook alleen in te verwaarlozen
hoeveelheden. De voorraden stijgen en dalen alleen om logistieke redenen en wijzen niet op een
verslechtering van de markt.
Werkgelegenheid en lonen

(64)

De werkgelegenheid in de bedrijfstak van de Gemeenschap daalde in de beoordelingsperiode met
12 %. De totale loonsom steeg in die periode met 5 %.
Productiviteit

(65)

De productiviteit voor de markt in zijn geheel steeg in de beoordelingsperiode met 31 %. Zij steeg
in 2000 met 17 %, bleef vrijwel stabiel in 2001 en steeg in het onderzoektijdvak opnieuw met
14 %, als gevolg van de aanzienlijke investeringen van de bedrijfstak van de Gemeenschap (zie overweging 49).
Groei

(66)

Het marktaandeel van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de vrije markt daalde met 6 %, hetgeen
betekent dat deze toename sterk achterbleef bij de groei van de markt (met 16 %).
Omvang van de dumpingmarge

(67)

De gevolgen van de omvang van de dumpingmarge voor de bedrijfstak van de Gemeenschap kan,
gezien de hoeveelheden waarin het betrokken product uit de Verenigde Staten werd ingevoerd en de
prijzen waartegen deze producten werden verkocht, niet als te verwaarlozen worden beschouwd.
6. Conclusie inzake schade

(68)

De invoer uit de Verenigde Staten is zowel absoluut als in termen van marktaandeel aanzienlijk
toegenomen. In de beoordelingsperiode steeg het marktaandeel van het betrokken product uit de
Verenigde Staten met 6 à 8 procentpunten. Voorts oefende deze invoer een neerwaartse druk uit op
de prijzen, hetgeen onder meer blijkt uit de aanzienlijke prijsonderbieding wanneer de Amerikaanse
exporteur en de bedrijfstak van de Gemeenschap bij dezelfde afnemers orders trachtten te
verwerven.
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(69)

Hoewel veel economische indicatoren een positieve trend vertonen (prijzen, winstgevendheid,
verkoop, investeringen, kasstroom, rendement van investeringen, capaciteit, productiviteit) blijkt bij
nadere analyse dat er aanmerkelijke schade is. Allereerst is de marktpositie van de bedrijfstak van de
Gemeenschap aanzienlijk verzwakt, hetgeen blijkt uit een groot verlies aan marktaandeel. Voorts zijn
de prijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap in het onderzoektijdvak gedaald, hetgeen tot
lagere winsten heeft geleid dan in 1997 toen er nog geen dumping was, ondanks de aanzienlijke
verbetering van de productiviteit als gevolg van investeringen en de inkrimping van het personeelsbestand. Uit de dumpingmarge van 69,7 % blijkt voorts dat de producent/exporteur, om een einde
te maken aan dumping, zijn exportprijs met 69,7 % zou moeten verhogen, hetgeen tot een aanzienlijke daling van zijn marktaandeel zou leiden. Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de
bedrijfstak van de Gemeenschap in dat geval het volledige marktaandeel van de producent/exporteur,
of een groot deel hiervan, zou kunnen overnemen. Tot slot wordt erop gewezen dat de prijzen bij
verkoop voor intern gebruik eveneens door dumping worden beïnvloed. Bij contract is namelijk
vastgelegd dat de prijzen voor de interne afnemers met die op de markt moeten overeenstemmen.
Omdat de ondernemingen deel uitmaken van dezelfde groep als de bedrijfstak van de Gemeenschap
bleek dat deze bedrijfstak, om het concurrentievermogen van de groep niet in gevaar te brengen,
prijzen in rekening bracht die niet afweken van die voor onafhankelijke afnemers.

(70)

Daarom wordt voorlopig geconcludeerd dat de bedrijfstak van de Gemeenschap aanmerkelijke
schade heeft geleden.

D. OORZAKELIJK VERBAND

1. Inleiding
(71)

Overeenkomstig artikel 3, leden 6 en 7, van de basisverordening heeft de Commissie onderzocht of
de bedrijfstak van de Gemeenschap door de invoer met dumping van het betrokken product uit de
Verenigde Staten schade heeft geleden die als aanmerkelijk kan worden beschouwd. Andere factoren
dan de invoer met dumping waardoor de bedrijfstak van de Gemeenschap in dezelfde periode ook
schade had kunnen lijden werden eveneens onderzocht om te voorkomen dat mogelijke schade die
door deze andere factoren was veroorzaakt aan de invoer met dumping werd toegeschreven.

2. Gevolgen van de invoer met dumping
(72)

De invoer uit de Verenigde Staten steeg in de beoordelingsperiode met 127 % qua omvang en met 6
à 8 procentpunten qua marktaandeel. De prijzen van het betrokken product uit de Verenigde Staten
onderboden die van de bedrijfstak van de Gemeenschap (zie de overwegingen 44 en volgende) met
13,2 %.

(73)

De gevolgen van de invoer met dumping blijken ook uit het besluit van een aantal afnemers, die in
het onderzoektijdvak goed waren voor 13 % van het totale verbruik, om niet bij de bedrijfstak van
de Gemeenschap, maar bij Amerikaanse producenten aan te kopen. Hoewel deze afnemers in het
begin van de beoordelingsperiode slechts geringe hoeveelheden in de Verenigde Staten aankochten,
zijn hun aankopen nu opgelopen tot 47 % van de uitvoer van de enige medewerkende Amerikaanse
producent naar de Gemeenschap. Hieruit blijkt dat de Amerikaanse producent zijn marktaandeel in
de beoordelingsperiode ten koste van de bedrijfstak van de Gemeenschap heeft vergroot.

(74)

Het verlies aan marktaandeel van de bedrijfstak van de Gemeenschap van 6 procentpunten in de
beoordelingsperiode kwam overeen met de stijging van het marktaandeel van het betrokken product
uit de Verenigde Staten. Het verlies van marktaandeel van de bedrijfstak van de Gemeenschap was
met name sterk in 2001, toen zijn marktaandeel met 5 procentpunten afnam ten opzichte van het
voorgaande jaar, terwijl de invoer uit de Verenigde Staten in dat jaar met 6 à 7 procentpunten
toenam. De verkoop van de bedrijfstak van de Gemeenschap voor intern gebruik is daarentegen
sinds 2000 stabiel gebleven.

(75)

Het verlies van marktaandeel en het ontoereikende prijsniveau vielen tevens samen met de schade
voor de bedrijfstak van de Gemeenschap, die blijkt uit onvoldoende winsten en de ongunstige
ontwikkeling van lonen en werkgelegenheid.
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3. Gevolgen van andere factoren

Invoer uit andere derde landen
(76)

De invoer uit andere derde landen steeg van 1 425 ton in 1999 tot 5 893 ton in het onderzoektijdvak, terwijl het marktaandeel van die producten steeg van 0,9 % in 1999 tot 3,2 % in het onderzoektijdvak. Het grootste deel van deze invoer kwam uit Japan. Volgens Eurostat waren de gemiddelde prijzen van het betrokken product uit derde landen hoger dan de prijzen van het betrokken
product uit de Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap. De bedrijfstak van de Gemeenschap
kan dan ook geen schade hebben geleden door de invoer uit anndere derde landen.

Niet-klagende EG-producenten
(77)

In het onderzoektijdvak hadden de niet-klagende EG-producenten van het betrokken product een
marktaandeel van ongeveer 18 %. In de beoordelingsperiode daalde hun verkoopvolume met 4 % en
hun marktaandeel met 4 procentpunten. Voorts zijn de gemiddelde prijzen van de niet-klagende
producenten ongeveer gelijk aan de gemiddelde prijzen van de klagende producenten. Dit duidt erop
dat zij zich in eenzelfde situatie bevinden als de bedrijfstak van de Gemeenschap, d.w.z. zij hebben
door invoer met dumping schade geleden. Daarom kan niet worden geconcludeerd dat de ondernemingen die de bedrijfstak van de Gemeenschap vormen aanmerkelijke schade hebben geleden door
de andere EG-producenten.

Kwaliteit en servicevoordelen van het betrokken product uit de Verenigde Staten
(78)

Het onderzoek wees uit dat het betrokken product uit de Verenigde Staten geen substantiële kwalitatieve of technische voordelen had.

(79)

Het feit dat de bedrijfstak van de Gemeenschap geen voorraden aanhoudt van het betrokken product
omdat dit op order op zeer korte termijn wordt vervaardigd, houdt niet in dat de levertijd langer is
dan bij invoer uit de Verenigde Staten. Er zijn derhalve geen aanwijzingen dat de aanmerkelijke
schade zou zijn veroorzaakt doordat het product uit de Verenigde Staten voordelen had op het
gebied van kwaliteit of service.

4. Conclusie inzake oorzakelijk verband
(80)

Daar de stijging van het invoervolume uit de Verenigde Staten, van het marktaandeel van het
product uit de Verenigde Staten en de prijsonderbieding samenviel met de achteruitgang van de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap is de voorlopige conclusie dat de bedrijfstak van de
Gemeenschap aanmerkelijke schade heeft geleden door de invoer met dumping uit de Verenigde
Staten.

(81)

Voorts komt de ontoereikende ontwikkeling op de vrije markt niet tot uiting in de verkoop voor
intern gebruikt. Hierdoor stagneerden de prijzen en werden onvoldoende winsten gemaakt. De
schade komt dan ook vooral tot uiting op de vrije markt waar de bedrijfstak van de Gemeenschap
rechtstreeks met de Amerikaanse producenten moet concurreren. De indicatoren van het interne
gebruik, waar de Amerikaanse producenten niet rechtstreeks concurreren met de bedrijfstak van de
Gemeenschap, duiden op een positieve trend.

(82)

Uit een analyse van de aankopen van twee belangrijke afnemers bleek dat deze in de beoordelingsperiode steeds meer orders hebben geplaatst bij de Amerikaanse leverancier in plaats van bij de
bedrijfstak van de Gemeenschap.

(83)

De voorlopige conclusie is ook dat de niet-klagende EG-producenten geen schuld kunnen hebben
gehad aan de achteruitgang van de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap, daar hun
antwoorden op de vragenlijst van de Commissie erop wijzen dat zij ook schade hebben geleden door
invoer met dumping. Voorts bleek bij het onderzoek dat het betrokken product uit de Verenigde
Staten geen substantiële kwalitatieve of technische voordelen had ten opzichte van het EG-product.

(84)

Er werden geen andere factoren gevonden die de achteruitgang van de situatie van de bedrijfstak van
de Gemeenschap konden verklaren.
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Omdat de Commissie alle bekende factoren van elkaar heeft gescheiden en geanalyseerd en voorlopig heeft vastgesteld dat geen van de factoren van dien aard was dat daardoor het oorzakelijk
verband werd verbroken tussen dumping en schade, wordt voorlopig geconcludeerd dat de invoer
met dumping uit de Verenigde Staten de oorzaak was van de aanmerkelijke schade die de bedrijfstak
van de Gemeenschap heeft geleden.
E. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

1. Inleiding
(86)

Overeenkomstig artikel 21 van de basisverordening heeft de Commissie onderzocht of antidumpingmaatregelen zouden indruisen tegen het algemene belang van de Gemeenschap. Het algemene
belang van de Gemeenschap werd vastgesteld door een beoordeling van alle betrokken belangen, dat
wil zeggen die van de bedrijfstak van de Gemeenschap, van de importeurs en handelaars en de
bedrijven die het betrokken product verwerken.

(87)

Om de mogelijke gevolgen van het al dan niet instellen van maatregelen te kunnen beoordelen, heeft
de Commissie de haar betrokken belanghebbenden om informatie gevraagd door vragenlijsten te
zenden naar de bedrijven die de bedrijfstak van de Gemeenschap vormen, de drie andere EG-producenten, zeven importeurs, tien bedrijven die het betrokken product verwerken en zestien toeleveranciers. De drie producenten van de bedrijfstak van de Gemeenschap, de drie andere EG-producenten,
zes gelieerde importeurs en zeven verwerkende bedrijven hebben de vragenlijst beantwoord.

(88)

Vervolgens werd onderzocht of er ondanks de conclusies inzake dumping, de situatie van de
bedrijfstak van de Gemeenschap en het oorzakelijk verband, dwingende redenen waren die tot de
conclusie leidden dat het niet in het algemene belang van de Gemeenschap was om in dit geval
maatregelen te nemen.
2. Bedrijfstak van de Gemeenschap

(89)

De bedrijfstak van de Gemeenschap heeft aanmerkelijke schade geleden zoals werd uiteengezet in de
overwegingen 68 en volgende.

(90)

Door antidumpingmaatregelen zal de bedrijfstak van de Gemeenschap weer de winst kunnen maken
die normalerwijze, in afwezigheid van dumping, mogelijk was geweest en zal deze bedrijfstak weer
van de ontwikkelingen op de EG-markt kunnen profiteren.

(91)

Wanneer geen antidumpingmaatregelen worden genomen zullen de negatieve ontwikkelingen die de
bedrijfstak van de Gemeenschap doormaakt waarschijnlijk voortduren: met name het marktaandeel
zal verder krimpen en de winst zal lager blijven dan de winst die normalerwijze, in afwezigheid van
dumping, op het betrokken product kan worden gemaakt.
3. Verwerkende bedrijven

(92)

De bedrijven die het betrokken product verwerken zijn hoofdzakelijk producenten van uitlaten voor
auto's. Deze producenten bevinden zich hoofdzakelijk in het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland,
Frankrijk, Nederland en België. De medewerkende verwerkende bedrijven waren in het onderzoektijdvak goed voor slechts 24 % van het verbruik op de vrije markt. Zij waren in het onderzoektijdvak
echter ook goed voor 91 % van de totale invoer uit de Verenigde Staten. Hoewel de informatie die
de medewerkende bedrijven verstrekten weliswaar representatief was voor de situatie van bedrijven
die het product uit de Verenigde Staten betrekken, was het aan de hand daarvan toch niet mogelijk
een nauwkeurig beeld te krijgen van de overige verwerkende bedrijven die het product in mindere
mate uit de Verenigde Staten betrekken. Bij deze analyse dient daarom met deze beperking rekening
te worden gehouden.

(93)

Alle medewerkende verwerkende bedrijven waren tegen de instelling van antidumpingmaatregelen
en voerden aan dat zij daardoor verliezen zouden lijden waardoor zij zich wellicht gedwongen
zouden zien hun activiteiten buiten de Gemeenschap te verplaatsen.

(94)

Het betrokken product maakt gemiddeld 15 % uit van de totale productiekosten van uitlaten. Zoals
in overweging 42 vermeld, had het betrokken product uit de Verenigde Staten in het onderzoektijdvak een marktaandeel van 12 à 14 %. In het ergste geval, wanneer de importeurs het volledige
bedrag van de rechten in de prijzen zouden doorberekenen, en rekening houdend met het huidige
marktaandeel van het betrokken product uit de Verenigde Staten, zouden de totale productiekosten
van de producenten van uitlaten met ongeveer 0,4 % stijgen.
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Antidumpingmaatregelen zouden bovendien niet leiden tot een te klein aanbod van het betrokken
product, omdat die maatregelen niet ten doel hebben een einde te maken aan de invoer van het
betrokken product uit de Verenigde Staten, doch enkel aan de oneerlijke concurrentie. Zoals reeds
vermeld, heeft de bedrijfstak van de Gemeenschap zijn investeringen in faciliteiten en machines voor
de productie van het betrokken product met 43 % verhoogd. Met name één onderneming (de
grootste wat verkoopvolume betreft), heeft haar productiecapaciteit in de beoordelingsperiode met
41 % verhoogd. Zelfs indien de Amerikaanse producenten het betrokken product niet langer zouden
uitvoeren, zijn de EG-producenten de voornaamste leveranciers van het betrokken product ter
wereld en hebben zij in het verleden voldoende capaciteit kunnen creëren om een eventuele stijging
van de vraag het hoofd te kunnen bieden.
4. Onafhankelijke importeurs

(96)

Een aantal importeurs die geen banden zouden hebben met de exporteurs hebben eveneens een
vragenlijst ontvangen. Geen van hen heeft deze beantwoord. Gezien het gebrek aan medewerking
wordt voorlopig vastgesteld dat onafhankelijke importeurs geen negatieve gevolgen van betekenis
zouden ondervinden van de instelling van antidumpingmaatregelen.
5. Concurrentie en handelsverstorende gevolgen

(97)

De Amerikaanse onderneming voerde aan dat de bedrijfstak van de Gemeenschap zeer geconcentreerd is en zich in het verleden al schuldig heeft gemaakt aan concurrentiebeperkend gedrag. Het
concentratieniveau zou door antidumpingmaatregelen echter niet worden gewijzigd. Zelfs indien
een onderneming een sterke positie heeft op de markt, betekent dit niet automatisch dat hiervan
ook misbruik wordt gemaakt.

(98)

Voorts moet worden onderstreept dat antidumpingmaatregelen ten doel hebben voor eerlijke
handelsvoorwaarden op de EG-markt te zorgen en niet marktdeelnemers uit te sluiten of het aantal
te beperken.

(99)

Er zijn zes producenten van het betrokken product in de Gemeenschap:
— Ugine S.A, Frankrijk,
— Ugine & ALZ België NV, België,
— ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA, Italië,
— ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Duitsland,
— Acerinox SA, Spanje,
— Avesta Polarit Oyj Abp, Verenigd Koninkrijk.

(100) Van de hierboven vermelde ondernemingen horen Ugine Frankrijk en Ugine ALZ België enerzijds,

en ThyssenKrupp Terni en ThyssenKrupp Nirosta anderzijds tot dezelfde groep van ondernemingen
(Arcelor en Thyssen Krupp Steel).
(101) Zelfs indien ervan wordt uitgegaan dat ondernemingen die deel uitmaken van dezelfde groep niet

met elkaar concurreren, is er toch een behoorlijke concurrentie in de Gemeenschap, omdat er nog
steeds vier aanbieders zijn van het betrokken product die wel met elkaar concurreren.
(102) Zelfs in het extreme geval dat de ondernemingen in de Verenigde Staten besluiten het betrokken

product niet langer uit te voeren indien antidumpingmaatregelen worden genomen, dan is er nog
steeds voldoende concurrentie tussen de verschillende EG-producenten, omdat er dan nog steeds
verschillende aanbieders zijn en, wellicht nog belangrijker, het aanbod uit Japan zou kunnen
toenemen.
(103) Voorts kon niet worden aangetoond dat de bedrijfstak van de Gemeenschap in de beoordelingspe-

riode de concurrentie had beperkt.

6. Conclusie inzake het belang van de Gemeenschap
(104) Gelet op het voorgaande wordt voorlopig vastgesteld dat er geen dwingende redenen zijn om geen

antidumpingmaatregelen te nemen.
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F. VOORLOPIGE ANTIDUMPINGMAATREGELEN

1. Schademarge
(105) De voorlopige antidumpingmaatregelen moeten hoog genoeg zijn om een einde te maken aan de

schade die de bedrijfstak van de Gemeenschap door dumping heeft geleden, maar mogen de vastgestelde dumpingmarges niet overschrijden. Bij de berekening van het bedrag van het recht dat nodig
is om een einde te maken aan de gevolgen van de schadeveroorzakende dumping, werd geoordeeld
dat de bedrijfstak van de Gemeenschap zijn kosten zou moeten kunnen dekken en een algemene
winst vóór belasting zou moeten kunnen maken die redelijkerwijze, bij normale concurrentievoorwaarden, dat wil zeggen in afwezigheid van dumping, zou kunnen worden gemaakt.
(106) Bij het onderzoek bleek dat de producenten van roestvrijstalen producten in de Gemeenschap als

gevolg van een verlaging van de productiekosten en een verhoging van de productiviteit in de afgelopen vijf jaar een aanzienlijke winst konden boeken. Op het betrokken product worden normalerwijze meer stabiele en hogere winsten gemaakt dan in de roestvrijstaalsector in het algemeen, zoals
vermeld in overweging 56.
(107) In afwezigheid van dumping (in 1997) maakte de bedrijfstak van de Gemeenschap een winst van

8,35 % op het betrokken product. Zoals vermeld in overweging 51 heeft de bedrijfstak van de
Gemeenschap na 1997 nog aanzienlijke investeringen gedaan in productietechnologie die tot een
aanzienlijke verlaging van de kosten en een aanzienlijke verhoging van de productiviteit (+ 31 % in
de beoordelingsperiode) hebben geleid.
(108) Gezien de bijzondere aard van het betrokken product en de markt waarvoor het is bestemd, zoals

beschreven in overweging 56 en volgende, is de winst op dit product in het algemeen hoger dan op
andere roestvrijstaalproducten die meer gevoelig zijn voor conjunctuurschommelingen. Zoals in
overweging 69 vermeld, kan bovendien redelijkerwijze worden gesteld dat de bedrijfstak van de
Gemeenschap, in afwezigheid van dumping, meer zou hebben verkocht, en dus geproduceerd, waardoor de kosten als gevolg van schaalvoordelen lager zouden zijn geweest.
(109) In afwezigheid van dumping (in 1997) maakte de bedrijfstak van de Gemeenschap een winst van

8,35 % op het betrokken product. Na 1997 deed deze bedrijfstak echter aanzienlijke investeringen
in nieuwe productiefaciliteiten en productielijnen met geavanceerde technologie zodat de rechtstreekse productiekosten omlaag gingen en de productiviteit aanzienlijk steeg. Zoals in overweging
65 vermeld, steeg de productiviteit in de beoordelingsperiode met 31 %. In afwezigheid van
dumping had de winst waarschijnlijk hoger kunnen zijn dan de 8,35 % die in 1997 werd gemaakt.
(110) De Commissie is dan ook voorlopig van oordeel dat voor het betrokken product mag worden uitge-

gaan van een winstmarge van 9 % vóór belasting, omdat de bedrijfstak van de Gemeenschap, in
afwezigheid van dumping en vóór de aanzienlijke investeringen, reeds een winst had gemaakt van
8,35 %.
(111) De nodige prijsverhoging werd vervolgens vastgesteld aan de hand van een vergelijking, in hetzelfde

handelsstadium, van de gewogen gemiddelde invoerprijs (zoals vastgesteld bij de berekening van de
prijsonderbieding) met de niet-schadeveroorzakende prijs van het betrokken product bij verkoop
door de bedrijfstak van de Gemeenschap op de EG-markt. Evenals bij de berekening van de prijsonderbieding werd de berekening van de schademarge uitgevoerd op basis van vergelijkbare soorten
die aan dezelfde afnemers waren verkocht.
(112) De niet-schadeveroorzakende prijs werd verkregen door de verkoopprijs van de bedrijfstak van de

Gemeenschap te corrigeren, rekening houdend met de hierboven vermelde winstmarge van 9 %. Het
hieruit voortvloeiende verschil werd vervolgens uitgedrukt in procenten van de totale cif-invoerwaarde.

2. Voorlopige maatregelen
(113) In het licht van het voorgaande is de Commissie van oordeel dat overeenkomstig artikel 7, lid 2, van

de basisverordening een voorlopig antidumpingrecht moet worden ingesteld op het betrokken
product uit de Verenigde Staten, dat in overeenstemming is met de schademarge omdat deze lager is
dan de dumpingmarge.
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(114) Op basis van het bovenstaande zijn de voorlopige rechten als volgt:
Basis voor het antidumpingrecht
(%)

Onderneming

AK Steel Corporation, Middletown, Ohio, Verenigde
Staten

20,6

Alle overige ondernemingen

25,0

(115) Het bij deze verordening vastgestelde individuele antidumpingrecht is gebaseerd op de bevindingen

in het kader van deze procedure. Het weerspiegelt de situatie die tijdens het onderzoek voor die
onderneming werd vastgesteld. Dit recht (in tegenstelling tot het voor het gehele land geldende recht
dat van toepassing is op „alle overige ondernemingen”) is dus uitsluitend van toepassing op
producten uit het betrokken land die door de genoemde onderneming (rechtspersoon) zijn geproduceerd. Producten die door andere ondernemingen zijn geproduceerd die niet specifiek, met naam en
adres, in het dispositief van deze verordening zijn genoemd, met inbegrip van ondernemingen die
banden hebben met de specifiek genoemde onderneming, komen niet voor deze rechten in aanmerking. Op deze ondernemingen is het recht van toepassing dat voor „alle overige ondernemingen”
geldt.
(116) Verzoeken in verband met de toepassing van een specifiek voor een onderneming geldend antidum-

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

G. SLOTBEPALING
(117) Gelet op de beginselen van een behoorlijk bestuur, dient een termijn te worden vastgesteld waar-

binnen de belanghebbenden die zich binnen de in het bericht van inleiding vermelde termijn bekend
hebben gemaakt, schriftelijk opmerkingen kunnen maken en kunnen vragen te worden gehoord.
Bovendien wordt erop gewezen dat de bevindingen inzake het vaststellen van rechten in het kader
van deze verordening voorlopig zijn en bij de eventuele vaststelling van definitieve maatregelen
herzien kunnen worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Er wordt een voorlopig antidumpingrecht ingesteld op bepaalde platte producten van roestvrij staal,
niet verder bewerkt dat koudgewalst, bevattende minder dan 0,15 % koolstof en 10,5 % of meer, doch ten
hoogste 18 % chroom, en minder dan 2,5 % nikkel in de genormaliseerde kwaliteiten AISI 409/409L (EN
1.4512), AISI 441 (EN 1.4509) en AISI 439 (EN 1.4510), ingedeeld onder de GN-codes ex 7219 31 00
(Taric code 7219 31 00*10), ex 7219 32 90 (Taric-code 7219 32 90*10), ex 7219 33 90 (Taric-code
7219 33 90*10),
ex 7219 34 90
(Taric-code
7219 34 90*10),
ex 7219 35 90
(Taric-code
7219 35 90*10),
ex 7220 20 10
(Taric-code
7220 20 10*10),
ex 7220 20 39
(Taric-code
7220 20 39*10), ex 7220 20 59 (Taric-code 7220 20 59*10) en ex 7220 20 99 (Taric-code
7220 20 99*10), van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika.
(1) Europese Commissie
Directoraat-generaal Handel
J-79 05/16
Wetstraat 200
B-1049 Brussel
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Het voorlopig antidumpingrecht voor het in lid 1 genoemde product is als volgt:
Producent

Voorlopig antidumpingrecht

Aanvullende Taric-code

AK Steel Corporation
703 Curtis Street, Middletown, Ohio 45043
Verenigde Staten van Amerika

20,6 %

A470

Alle overige ondernemingen

25,0 %

A999

3.
Het in lid 1 bedoelde product kan in de Gemeenschap uitsluitend in het vrije verkeer worden
gebracht, nadat daarvoor zekerheid is gesteld ter hoogte van het bedrag van het voorlopige recht.
4.
Tenzij anders vermeld, zijn de bepalingen van het communautair douanewetboek en de hiermee
verband houdende wetgeving van toepassing.
Artikel 2
1.
Onverminderd artikel 20, lid 1, 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 door de Commissie te worden gehoord.
2.
Overeenkomstig artikel 21, lid 4, van Verordening (EG) nr. 384/96 kunnen belanghebbenden binnen
een maand na de inwerkingtreding van deze verordening verzoeken te worden gehoord in verband met de
analyse van het belang van de Gemeenschap en kunnen zij opmerkingen maken over de toepassing van
deze verordening.
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, 15 september 2003.
Voor de Commissie
Pascal LAMY

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 1612/2003 VAN DE COMMISSIE
van 12 september 2003
inzake de stopzetting van de visserij op schol door vaartuigen die de vlag van België voeren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2847/93 van de Raad van 12
oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het
gemeenschappelijk visserijbeleid (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003 (2), en met name op artikel 21,
lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 2341/2002 van de Raad van 20
december 2002 tot vaststelling, voor 2003, van de
vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en
groepen visbestanden welke in de wateren van de
Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap,
in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing
zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te
nemen voorschriften (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1407/2003 van de Commissie (4), zijn voor
2003 quota voor schol vastgesteld.
Om te garanderen dat de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten van een bestand waarvoor een quotum geldt, in acht worden genomen, moet
de Commissie de datum vaststellen waarop de vangsten
van de vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren,
geacht worden het toegewezen quotum te hebben
bereikt.
Volgens de aan de Commissie meegedeelde gegevens,
hebben de hoeveelheden schol die in de wateren van de
ICES-zones VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG-wateren) zijn

gevangen door vaartuigen die de vlag van België voeren
of die in België zijn geregistreerd, het voor 2003 toegewezen quotum bereikt. België heeft de vangst uit dit
bestand verboden met ingang van 1 september 2003.
Deze datum moet derhalve worden aangehouden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheden schol die in de wateren van de ICES-zones
VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EG-wateren) zijn gevangen door
vaartuigen die de vlag van België voeren of die in België zijn
geregistreerd, worden geacht het voor 2003 aan België toegewezen quotum te hebben bereikt.
De visserij op schol in de wateren van de ICES-zones VIII, IX,
X, CECAF 34.1.1. (EG-wateren) door vaartuigen die de vlag van
België voeren of die in België zijn geregistreerd, alsmede het
aan boord houden, het overladen en het lossen van vis uit dit
bestand door deze vaartuigen, is verboden vanaf de datum
waarop deze verordening van toepassing wordt.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 september 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 september 2003.
Voor de Commissie
Jörgen HOLMQUIST

Directeur-generaal Visserij

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

PB L
PB L
PB L
PB L

261 van 20.10.1993, blz. 1.
122 van 16.5.2003, blz. 1.
356 van 31.12.2002, blz. 12.
201 van 8.8.2003, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 1613/2003 VAN DE COMMISSIE
van 12 september 2003
inzake de stopzetting van de visserij op kabeljauw door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2847/93 van de Raad van 12
oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het
gemeenschappelijk visserijbeleid (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003 (2), en met name op artikel 21,
lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 2341/2002 van de Raad van 20
december 2002 tot vaststelling, voor 2003, van de
vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en
groepen visbestanden welke in de wateren van de
Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap,
in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing
zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te
nemen voorschriften (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1407/2003 van de Commissie (4), zijn voor
2003 quota voor kabeljauw vastgesteld.
Om te garanderen dat de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten van een bestand waarvoor een quotum geldt, in acht worden genomen, moet
de Commissie de datum vaststellen waarop de vangsten
van de vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren,
geacht worden het toegewezen quotum te hebben
bereikt.
Volgens de aan de Commissie meegedeelde gegevens,
hebben de hoeveelheden kabeljauw die in de wateren
van de ICES-zones I, IIb, zijn gevangen door vaartuigen

die de vlag van Spanje voeren of die in Spanje zijn geregistreerd, het voor 2003 toegewezen quotum bereikt.
Spanje heeft de vangst uit dit bestand verboden met
ingang van 1 september 2003. Deze datum moet
derhalve worden aangehouden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheden kabeljauw die in de wateren van de ICESzones I, IIb, zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van
Spanje voeren of die in Spanje zijn geregistreerd, worden
geacht het voor 2003 aan Spanje toegewezen quotum te
hebben bereikt.
De visserij op kabeljauw in de wateren van de ICES-zones I, IIb
door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren of die in Spanje
zijn geregistreerd, alsmede het aan boord houden, het overladen en het lossen van vis uit dit bestand door deze vaartuigen, is verboden vanaf de datum waarop deze verordening
van toepassing wordt.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 september 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 12 september 2003.
Voor de Commissie
Jörgen HOLMQUIST

Directeur-generaal Visserij

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

PB L
PB L
PB L
PB L

261 van 20.10.1993, blz. 1.
122 van 16.5.2003, blz. 1.
356 van 31.12.2002, blz. 12.
201 van 8.8.2003, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 1614/2003 VAN DE COMMISSIE
van 15 september 2003
tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met
het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van
oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 4088/87 van de Raad van 21
december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden voor de
toepassing van preferentiële douanerechten bij invoer van
bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit
Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke
Jordaanoever en de Gazastrook (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1300/97 (2), en met name op artikel 5, lid
2, onder a),
Overwegende hetgeen volgt:
De communautaire invoer- en producentenprijzen voor
eenbloemige anjers (standaard), veelbloemige anjers (tros),
grootbloemige rozen en kleinbloemige rozen worden krachtens
artikel 2, lid 2, en artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 4088/87
om de twee weken vastgesteld en gelden telkens voor twee
weken. Deze prijzen worden, overeenkomstig artikel 1 ter van
Verordening (EEG) nr. 700/88 van de Commissie van 17 maart
1988 houdende een aantal uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake de invoer in de Gemeenschap van bepaalde
producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus,

Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever
en de Gazastrook (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2062/97 (4), voor een periode van twee weken vastgesteld
op basis van de gewogen gegevens die de lidstaten meedelen.
Deze prijzen moeten onverwijld worden vastgesteld, om te
kunnen bepalen welke douanerechten moeten worden toegepast. Het is bijgevolg wenselijk te bepalen dat de onderhavige
verordening onmiddellijk in werking treedt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 1 ter van Verordening (EEG) nr. 700/88 bedoelde
communautaire producenten- en invoerprijzen voor
eenbloemige anjers (standaard), veelbloemige anjers (tros),
grootbloemige rozen en kleinbloemige rozen, voor een periode
van twee weken, zijn vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 16 september 2003.
Zij is van toepassing van 17 tot en met 30 september 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 15 september 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 382 van 31.12.1987, blz. 22.
(2) PB L 177 van 5.7.1997, blz. 1.

(3) PB L 72 van 18.3.1988, blz. 16.
(4) PB L 289 van 22.10.1997, blz. 1.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 15 september 2003 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor
bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de
Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook
(in EUR per 100 stuks)
Periode: 17 tot en met 30 september 2003
Communautaire
producentenprijzen

Eenbloemige anjers
(standaard)

Veelbloemige anjers
(tros)

Grootbloemige rozen

Kleinbloemige rozen

18,49

14,45

35,17

17,46

Eenbloemige anjers
(standaard)

Veelbloemige anjers
(tros)

Grootbloemige rozen

Kleinbloemige rozen

Israël

—

—

11,74

11,76

Marokko

—

—

—

—

Cyprus

—

—

—

—

Jordanië

—

—

—

—

Westelijke Jordaanoever en
Gazastrook

—

—

—

—

Communautaire invoerprijzen
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VERORDENING (EG) Nr. 1615/2003 VAN DE COMMISSIE
van 15 september 2003
tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 1249/96 zijn bepalingen vastgesteld voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr.
1766/92 ten aanzien van de invoerrechten in de sector
granen.

(4)

De vastgestelde invoerrechten zijn van toepassing totdat
een nieuwe vaststelling in werking treedt. De invoerrechten blijven ook van kracht als in de twee weken die
aan de volgende periodieke vaststelling voorafgaan geen
enkele notering beschikbaar is voor de in bijlage II bij
Verordening (EG) nr. 1249/96 bedoelde referentiebeurs.

(5)

Voor het normaal functioneren van het stelsel van
invoerrechten moeten deze rechten voor de zwevende
valuta's worden berekend aan de hand van de in een
referentieperiode geconstateerde representatieve marktkoersen.

(6)

De toepassing van Verordening (EG) nr. 1249/96 leidt
ertoe de invoerrechten vast te stellen zoals vermeld in de
bijlagen bij deze verordening,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30
juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1104/2003 (2),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van
28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van
de invoerrechten in de sector granen (3), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1110/2003 (4), en met name op artikel 2,
lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

In artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 is
bepaald dat bij de invoer van de in artikel 1 van die
verordening bedoelde producten de rechten van het
gemeenschappelijk douanetarief worden geheven. Voor
de producten als bedoeld in lid 2 van dat artikel is het
invoerrecht echter gelijk aan de interventieprijs voor
deze producten bij de invoer, verhoogd met 55 % en
verminderd met de cif-invoerprijs van de betrokken
zending. Dit invoerrecht mag echter niet hoger zijn dan
het recht van het gemeenschappelijk douanetarief.
In artikel 10, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1766/92
is bepaald dat de cif-invoerprijzen worden berekend aan
de hand van de representatieve prijzen voor het
betrokken product op de wereldmarkt.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92
bedoelde invoerrechten in de sector granen worden vastgesteld
in bijlage I bij deze verordening en zijn bepaald aan de hand
van de in bijlage II vermelde elementen.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 16 september 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 15 september 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

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

PB L
PB L
PB L
PB L

181 van 1.7.1992, blz. 21.
158 van 27.6.2003, blz. 1.
161 van 29.6.1996, blz. 125.
158 van 27.6.2003, blz. 12.
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BIJLAGE I
Invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten

GN-code

1001 10 00

Omschrijving

Invoerrecht (1)
(in EUR/ton)

Harde tarwe van hoge kwaliteit

0,00

van gemiddelde kwaliteit

0,00

van lage kwaliteit

0,00

Zachte tarwe, zaaigoed

0,00

Zachte tarwe van hoge kwaliteit, andere dan voor zaaidoeleinden

0,00

1002 00 00

Rogge

4,66

1005 10 90

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden

49,98

1005 90 00

Maïs, andere dan zaaigoed (2)

49,98

1007 00 90

Graansorgho, andere dan hybriden bestemd voor zaaidoeleinden

14,75

1001 90 91
ex 1001 90 99

( ) Voor producten die via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal in de Gemeenschap worden aangevoerd (artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1249/96) komt de
importeur in aanmerking voor een verlaging van het invoerrecht met:
— 3 EUR/t, als de loshaven aan de Middellandse Zee ligt, of
— 2 EUR/t, als de loshaven in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Finland of aan de Atlantische kust van het Iberisch Schiereiland ligt.
(2) De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 24 EUR/t, als aan de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96
vastgestelde voorwaarden is voldaan.
1
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BIJLAGE II
Berekeningselementen
(periode van 29 augustus tot en met 12 september 2003)
1. Gemiddelden over de twee weken vóór de dag van de vaststelling:
Beursnotering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Product (eiwitgehalte bij 12 % vocht)

HRS2. 14 %

YC3

HAD2

van gemiddelde
kwaliteit (*)

van lage
kwaliteit (**)

US barley 2

Notering (EUR/t)

134,39 (****)

84,53

175,53 (***)

165,53 (***)

145,53 (***)

124,07 (***)

—

14,07

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Golfpremie (EUR/t)
Grote-Merenpremie (EUR/t)
(*)
(**)
(***)
(****)

16,38

Een korting van 10 EUR/t (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).
Een korting van 30 EUR/t (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2378/2002).
Fob Duluth.
Premie van 14 EUR/t inbegrepen (artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1249/96).

2. Gemiddelden over de twee weken vóór de dag van de vaststelling:
Vrachttarieven/kosten: Golf van Mexico-Rotterdam: 18,54 EUR/t; Grote Meren-Rotterdam: 28,31 EUR/t.
3. Subsidies bedoeld in artikel 4, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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RICHTLIJN 2003/65/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 22 juli 2003
tot wijziging van Richtlijn 86/609/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten betreffende de bescherming van dieren die
voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt
(Voor de EER relevante tekst)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

(5)

De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/
468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling
van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (6).

(6)

Richtlijn 86/609/EEG dient derhalve dienovereenkomstig
te worden gewijzigd,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (2),

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Op 23 maart 1998 heeft de Raad Besluit 1999/575/EG
vastgesteld betreffende de sluiting door de Gemeenschap
van de Europese Overeenkomst voor de bescherming
van gewervelde dieren die voor experimentele en andere
wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt (4) (hierna
„de overeenkomst” te noemen).
Richtlijn 86/609/EEG van de Raad (5) is het uitvoeringsinstrument voor de overeenkomst en bevat dezelfde
doelstellingen als de overeenkomst.

Artikel 1
In Richtlijn 86/609/EEG worden de volgende artikelen 24 bis
en 24 ter ingevoegd:
„Artikel 24 bis
De voor de uitvoering van dit besluit vereiste maatregelen
die betrekking hebben op de volgende aangelegenheden,
worden volgens de regelgevingsprocedure als bedoeld in
artikel 24 ter, lid 2, vastgesteld:
— bijlagen bij deze richtlijn.
Artikel 24 ter
1.

(3)

(4)

Bijlage II van Richtlijn 86/609/EEG met richtsnoeren
voor huisvesting en verzorging omvat bijlage A van de
overeenkomst. De bepalingen in bijlage A van de overeenkomst en de bijlagen van genoemde richtlijn zijn van
technische aard.
Er moet voor worden gezorgd dat de bijlagen van Richtlijn 86/609/EEG in overeenstemming zijn met de meest
recente wetenschappelijke en technische ontwikkelingen
en resultaten van het onderzoek op de betrokken
gebieden. Momenteel kunnen wijzigingen in de bijlagen
alleen via de langzame medebeslissingsprocedure worden
vastgesteld, hetgeen betekent dat zij inhoudelijk achterblijven bij de meest recente ontwikkelingen op dit
gebied.

(1) PB C 25 E van 29.1.2002, blz. 536.
(2) PB C 94 van 18.4.2002, blz. 5.
(3) Advies van het Europees Parlement van 2 juli 2002 (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt
van de Raad van 17 maart 2003 (PB C 113 E van 13.5.2003, blz.
59) en besluit van het Europees Parlement van 19 juni 2003 (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
(4) PB L 222 van 24.8.1999, blz. 29.
(5) PB L 358 van 18.12.1986, blz. 1.

De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde
termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
3.

Het comité stelt zijn reglement van orde vast.”.

Artikel 2
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking treden om uiterlijk op 16 september
2004 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
(6) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 juli 2003.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

P. COX

G. ALEMANNO
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 2 september 2003
betreffende de nationale verbodsbepalingen inzake het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen in de regio Opper-Oostenrijk waarvan door de Republiek Oostenrijk overeenkomstig
artikel 95, lid 5, van het EG-Verdrag kennis is gegeven
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3117)
(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/653/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

6.
Binnen zes maanden na de in [lid 5] bedoelde
kennisgevingen keurt de Commissie de betrokken nationale bepalingen goed of wijst die af, nadat zij heeft nagegaan of zij al dan niet een middel tot willekeurige discriminatie, een verkapte beperking van de handel tussen de
lidstaten, of een hinderpaal voor de werking van de
interne markt vormen.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95, leden 5 en 6,
Overwegende hetgeen volgt:

Indien de Commissie binnen deze termijn geen besluit
neemt, worden de in […] lid 5 bedoelde nationale bepalingen geacht te zijn goedgekeurd.

I. FEITEN
(1)

Per brief van 13 maart 2003 heeft de permanente vertegenwoordiging van Oostenrijk bij de Europese Unie de
Commissie overeenkomstig artikel 95, lid 5, van het EGVerdrag in kennis gesteld van een ontwerp-besluit van
Opper-Oostenrijk (2002) houdende een verbod op
gentechnologie, waarbij in afwijking van Richtlijn 2001/
18/EG van het Europees Parlement en de Raad (1) het
gebruik van genetisch gemodificeerde organismen in de
regio Opper-Oostenrijk wordt verboden (hierna „de
nationale bepalingen” te noemen).

Indien het complexe karakter van de aangelegenheid
zulks rechtvaardigt en er geen gevaar bestaat voor de
gezondheid van de mens, kan de Commissie de
betrokken lidstaat ervan in kennis stellen dat de in dit lid
bedoelde termijn met ten hoogste zes maanden kan
worden verlengd.”.

2. Relevante communautaire wetgeving
1. Artikel 95, leden 5 en 6, van het Verdrag
(2)

2.1. Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie
van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu

Artikel 95, leden 5 en 6, van het Verdrag bepaalt:
„5.
Wanneer een lidstaat het na het nemen van een
harmonisatiemaatregel door de Raad of de Commissie
noodzakelijk acht, nationale bepalingen te treffen die
gebaseerd zijn op nieuwe wetenschappelijke gegevens
die verband houden met de bescherming van het milieu
of het arbeidsmilieu vanwege een specifiek probleem dat
zich in die lidstaat heeft aangediend nadat de harmonisatiemaatregel is genomen, stelt hij de Commissie voorts,
onverminderd lid 4, in kennis van de voorgenomen
bepalingen en de redenen voor het vaststellen ervan.

(1) PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1.

(3)

De doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) in het milieu is geregeld bij
Richtlijn 2001/18/EG, en zulks met ingang van 17
oktober 2002, de uiterste termijn voor de tenuitvoerlegging van de nationale omzettingsmaatregelen door de
lidstaten. Deze richtlijn is gebaseerd op artikel 95 van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en beoogt de harmonisatie van de wetgeving en
procedures van de lidstaten met het oog op de toelating
van GGO's die bestemd zijn om doelbewust in het
milieu te worden geïntroduceerd.
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(4)

Richtlijn 2001/18/EG voorziet in een stapsgewijze goedkeuringsprocedure, gebaseerd op een beoordeling per
geval van de risico's voor de menselijke gezondheid en
het milieu, alvorens een GGO of een product dat uit
GGO's c.q. genetisch gemodificeerde micro-organismen
(GGM's) bestaat of dergelijke organismen bevat, in het
milieu mag worden geïntroduceerd dan wel in de handel
mag worden gebracht.

(5)

De richtlijn voorziet in twee onderscheiden procedures,
namelijk een voor experimentele introducties („introducties in het kader van deel B” genoemd) en introducties
die bestaan uit het in de handel brengen van een product
(„introducties in het kader van deel C” genoemd). Voor
introducties in het kader van deel B is een toelating op
lidstaatniveau vereist, terwijl voor introducties in het
kader van deel C een communautaire procedure van
toepassing is, waarbij de uiteindelijke beslissing geldig is
in de hele Europese Unie.

(6)

Momenteel voorziet alleen Richtlijn 2001/18/EG in
toelatingen om genetisch gemodificeerde zaden in de
handel te brengen met het oog op de teelt. Tot op heden
is uit hoofde van deze richtlijn nog nooit een dergelijke
toelating voor genetisch gemodificeerde zaden verleend,
al zijn er momenteel 22 aanvragen in behandeling,
waarvan er een aantal betrekking heeft op toepassingen
die ook de teelt omvatten.

(7)

Achttien toelatingen voor het in de handel brengen van
GGO's werden verleend uit hoofde van de eerdere Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (1), die op 17 oktober
2002 bij Richtlijn 2001/18/EG werd ingetrokken. Onder
deze producten zijn er zaden van drie genetisch gemodificeerde maïsrassen, drie genetisch gemodificeerde koolzaadrassen en een cichoreiras waarvoor de toelating voor
het in de handel brengen ook de toelating tot het telen
ervan omvat. Daarnaast werd ook toelating gegeven voor
het telen van twee genetisch gemodificeerde anjerrassen.

(8)

Richtlijn 2001/18/EG voorziet ook in het in de handel
brengen en de experimentele introductie in het milieu
van transgene dieren op basis van het feit dat deze als
GGO's worden aangemerkt. Hoewel tot dusver nog nooit
een goedkeuring voor dit soort toepassingen is verleend
met betrekking tot transgene vissen of hogere dieren, en
er evenmin aanvragen voor een dergelijke goedkeuring
zijn ingediend, voorziet de richtlijn wel in deze mogelijkheid.

(9)

Naast bovengenoemde bepalingen betreffende de toelatingsprocedures bevat artikel 23 van Richtlijn 2001/18/
EG een „vrijwaringsclausule”. In dat artikel wordt in
hoofdzaak bepaald dat „wanneer een lidstaat op grond
van na de datum van de toestemming beschikbaar
gekomen nieuwe of nadere informatie die gevolgen heeft
voor de milieurisicobeoordeling of op grond van een
herbeoordeling van de bestaande informatie aan de hand
van nieuwe of nadere wetenschappelijke kennis duidelijke redenen heeft om aan te nemen dat een GGO als
product of in een product, waarvoor overeenkomstig

(1) PB L 117 van 8.5.1990, blz. 15.

L 230/35

deze richtlijn naar behoren een kennisgeving is ingediend en schriftelijk toestemming is verleend, gevaar
oplevert voor de gezondheid van de mens of het milieu,
[…] die lidstaat het gebruik en/of de verkoop van dat
GGO als product of in een product op zijn grondgebied
tijdelijk [kan] beperken of verbieden.”. Voorts zijn de
lidstaten in geval van een ernstig risico gerechtigd noodmaatregelen te treffen, zoals de onderbreking of beëindiging van het in de handel brengen van het GGO. De
lidstaat in kwestie moet de Commissie in kennis stellen
van het uit hoofde van artikel 23 genomen besluit
alsmede van de redenen die tot dat besluit hebben geleid.
Op basis van een en ander wordt op Gemeenschapsniveau een besluit genomen over het gebruik dat van de
vrijwaringsclausule werd gemaakt, overeenkomstig de
comitéprocedure waarin artikel 30, lid 2, van Richtlijn
2001/18/EG voorziet.
(10)

Richtlijn 2001/18/EG werd nog niet in Oostenrijks
nationaal recht omgezet, wat in strijd is met artikel 34,
dat bepaalt dat de lidstaten de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking moeten doen
treden om uiterlijk op 17 oktober 2002 aan deze richtlijn te voldoen.
2.2. Richtlijn 90/219/EEG van de Raad (als gewijzigd bij
Richtlijn 98/81/EG)

(11)

Richtlijn 90/219/EEG (2), gewijzigd bij Richtlijn 98/81/
EG (3), regelt het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen (GGM's). Oostenrijk heeft
evenals elf andere lidstaten deze richtlijn op zodanige
wijze in nationaal recht omgezet dat de nationale bepalingen in kwestie ook van toepassing zijn op andere
GGO's, met inbegrip van transgene vissen en andere
dieren, en niet alleen op GGM's. In het kader van de
richtlijn ingeperkt gebruik is dit aanvaardbaar. In
bepaalde lidstaten zijn nu reeds nakomelingen van transgene vissen en andere dieren gefokt overeenkomstig de
voorwaarden voor ingeperkt gebruik van Richtlijn 90/
219/EG zoals zij in het nationale recht zijn omgezet. De
toestemming voor dergelijke activiteiten wordt overeenkomstig de bepalingen van de richtlijn op nationale basis
verleend; een communautaire procedure terzake is er
niet.
2.3. Wetgeving zaden

(12)

De wetgeving met betrekking tot zaden omvat de Richtlijnen van de Raad 66/401/EEG (4), 66/402/EEG (5),
2002/54/EG (6), 2002/55/EG (7), 2002/56/EG (8) en
2002/57/EG (9), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/
61/EG (10). Deze richtlijnen garanderen het vrije verkeer
van een zaadras in de Gemeenschap op voorwaarde dat:
— door beproeving van het ras is aangetoond dat het
onderscheidbaar, bestendig en voldoende homogeen
is. Voorts moet het ras voldoende cultuur- en
gebruikswaarde bezitten;

(2) PB L 117 van 8.5.1990, blz. 1.
(3) PB L 330 van 5.12.1998, blz. 13.
(4) PB 125 van 11.7.1966, blz. 2298/66.
(5) PB 125 van 11.7.1966, blz. 2309/66.
(6) PB L 193 van 20.7.2002, blz. 12.
(7) PB L 193 van 20.7.2002, blz. 33.
(8) PB L 193 van 20.7.2002, blz. 60.
(9) PB L 193 van 20.7.2002, blz. 74.
(10) PB L 165 van 3.7.2003, blz. 23.
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producten altijd een milieurisicobeoordeling moet
worden uitgevoerd om de veiligheid voor het milieu te
garanderen. De verordening voorziet derhalve in een
soortgelijke specifieke milieurisicobeoordeling als Richtlijn 2001/18/EG, met dien verstande dat zij ook een
beoordeling omvat van de geschiktheid van het product
om als voedingsmiddel of voedselingrediënt te worden
gebruikt.

— het zaad van het ras in kwestie in een latere fase officieel op zijn eigenschappen werd onderzocht en
werd gecertificeerd als basiszaad of gecertificeerd
zaad of, voor bepaalde soorten, officieel werd onderzocht en toegelaten als handelszaad.
(13)

16.9.2003

Deze richtlijnen behelzen derhalve landbouwkundige en
botanische aspecten en betreffen GGO's alleen wanneer
zij worden aangeboden als zaad, dat dan aan dezelfde
criteria dient te voldoen als traditioneel zaad in het kader
van dezelfde richtlijnen.

3. Aangemelde nationale bepalingen
3.1. Werkingssfeer van de aangemelde nationale bepalingen

(14)

Om in de handel te mogen worden gebracht en op het
hele grondgebied van de Gemeenschap vrij te kunnen
circuleren, dient genetisch gemodificeerd zaad met
succes de volgende twee fasen te doorlopen:
— voor de genetische modificatie in kwestie moet
vooraf toelating worden verleend overeenkomstig
deel C van Richtlijn 2001/18/EG;

(18)

Het ontwerp-besluit (2) beoogt hoofdzakelijk de bescherming van GGO-vrije (biologische) productiesystemen in
de provincie Opper-Oostenrijk. Ook de bescherming van
de natuur en het milieu en de natuurlijke biodiversiteit
worden als doelstellingen genoemd.

(19)

Op de eerste bladzijde van het verslag van het Comité
voor nationale economische zaken (3), hierna „het comitéverslag” genoemd, wordt een samenvatting gegeven
van motivering en inhoud van het ontwerp-besluit:

— de karakteristieken van het ras moeten zijn beproefd
overeenkomstig de communautaire wetgeving met
betrekking tot zaden.
(15)

(16)

Indien het resultaat positief is, registreert de lidstaat het
ras in de desbetreffende nationale rassenlijst van zaden,
waardoor het zaad van dit ras op het grondgebied van
de lidstaat in kwestie vrij in omloop kan worden
gebracht en daar voor commerciële teelt kan worden
gebruikt (nadat het officieel werd onderzocht en gecertificeerd). Pas nadat het zaad van dit ras ook in de
communautaire rassenlijst werd opgenomen, kan het op
het hele grondgebied van de Gemeenschap in het vrije
verkeer komen (insgelijks pas nadat het officieel werd
onderzocht en gecertificeerd).
Bijgevolg is er niet slechts één richtlijn die de kwestie
van het transgene zaaigoed op een specifieke en allesomvattende wijze regelt, maar twee (Richtlijn 2001/18/EG
en de zadenrichtlijn die van toepassing is op het GGO in
kwestie), die samen toepasselijk zijn en betrekking
hebben op twee onderscheiden aspecten van het genetisch gemodificeerde ras.

2.4. Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen
(17)

„Het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen
(GGO's) in landbouw en bosbouw, en met name bij de
teelt van landbouwgewassen, is volgens de huidige
wetenschappelijke kennis niet risicovrij ten aanzien van
de instandhouding van een GGO-vrije landbouwproductie (coëxistentie van teelten) en evenmin ten aanzien
van het behoud van het natuurlijke milieu (biodiversiteit).

Verordening (EG) nr. 258/97 (1) stelt regels vast inzake
vergunningen voor en etikettering van nieuwe voedingsmiddelen, met inbegrip van levensmiddelen die GGO's
bevatten, daaruit bestaan of daarmee zijn geproduceerd.
De verordening erkent met name dat aan nieuwe
voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten die
genetisch gemodificeerde organismen bevatten of daaruit
bestaan, risico's voor het milieu verbonden kunnen zijn.
Derhalve zorgt de verordening voor een koppeling met
Richtlijn 2001/18/EG, die bepaalt dat voor dergelijke

(1) PB L 43 van 14.2.1997, blz. 1.

Doel van dit besluit is de biologische landbouw en de
traditionele plantaardige en dierlijke landbouwproducten
te vrijwaren voor contaminatie met GGO's (hybridisatie).
Voorts moeten de natuurlijke biodiversiteit, met name in
ecologisch kwetsbare gebieden, en de natuurlijke genetische rijkdommen, met inbegrip van de hulpbronnen van
jacht en visvangst, tegen contaminatie met GGO's
worden beschermd.”.
(20)

Uit deze tekst blijkt dat het ontwerp-besluit het gebruik
in de provincie Opper-Oostenrijk van genetisch gemodificeerde zaden (met inbegrip van deze waarvoor door de
Gemeenschap reeds toelating is gegeven) in eerste
instantie beoogt te verbieden om i) de biologische en de
traditionele landbouw te vrijwaren (coëxistentie) en om
ii) de natuurlijke biodiversiteit, met name in ecologisch
kwetsbare gebieden, alsook de genetische hulpbronnen
tegen „contaminatie” met GGO's te beschermen. Tegelijk
wordt evenwel de toevallige aanwezigheid van sporenhoeveelheden genetisch gemodificeerde zaden in partijen
zaad van traditionele rassen geaccepteerd, namelijk tot
een percentage van 0,1 % (kennelijk zowel van zaad met
toegestane als van zaad met niet-toegestane genetische
modificaties).

(2) Provinciaal besluit houdende een verbod op de teelt van genetisch
gemodificeerd zaai- en plantgoed en het gebruik van transgene
dieren voor de fok alsmede op het uitzetten van transgene dieren,
met name voor de jacht en de visvangst (besluit van Opper-Oostenrijk houdende een verbod op gentechnologie, 2002).
3
( ) Verslag van het Comité voor nationale economische zaken over het
Provinciale Besluit houdende een verbod op de teelt van genetisch
gemodificeerd zaai- en plantgoed en het gebruik van transgene
dieren voor de fok alsmede op het uitzetten van transgene dieren,
met name voor de jacht en de visvangst (besluit van Opper-Oostenrijk houdende een verbod op gentechnologie, 2002).
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(21)

Het ontwerp-besluit beoogt ook een verbod op het
gebruik van transgene dieren voor de fok en met name
het uitzetten van dergelijke dieren voor de jacht en de
visvangst.

(22)

Het bepaalt dat Opper-Oostenrijk compensatie moet
verstrekken aan personen die financiële verliezen lijden
door de aanwezigheid van GGO's in traditionele
producten.

(23)

De Commissie verzamelt en coördineert gegevens die
zijn gebaseerd op onderzoeken op communautair en
nationaal niveau en observeert de ontwikkelingen inzake
coëxistentie in de lidstaten, en ontwikkelt op basis van
deze gegevens en waarnemingen richtsnoeren over de
coëxistentie van genetisch gemodificeerde, conventionele
en organische gewassen.”.
(26)

Anderzijds lijkt het onwaarschijnlijk dat het ontwerpbesluit gevolgen zal hebben voor de verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen. Deze verordening
betreft voedingsmiddelen en voedselingrediënten die
GGO's bevatten of daaruit bestaan; deze producten
worden evenwel niet als zaai- of plantgoed gebruikt.
Daarom mag worden gesteld dat de verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen buiten de werkingssfeer
van het ontwerp-besluit valt.

(27)

Wat de horizontale kwestie van de coëxistentie van
teelten betreft, heeft de Commissie op 23 juli 2003 een
aanbeveling aangenomen met richtsnoeren voor de
ontwikkeling van nationale strategieën en beste werkwijzen ter waarborging van de coëxistentie van genetisch
gemodificeerde gewassen met conventionele en biologische landbouw (1). In deze aanbeveling wordt gesteld:

Het besluit is een tijdelijke maatregel die van toepassing
is gedurende drie jaar vanaf de vaststelling ervan.

3.2. Gevolgen van de aangemelde nationale bepalingen voor
de communautaire wetgeving
(24)

Het Opper-Oostenrijkse ontwerp-besluit heeft, gezien
zijn werkingssfeer, hoofdzakelijk gevolgen voor:
— experimentele introducties van GGO's overeenkomstig deel B van Richtlijn 2001/18/EG;
— de teelt van genetische gemodificeerde zaadrassen die
zijn toegelaten uit hoofde van deel C van Richtlijn
2001/18/EG;
— de teelt van genetisch gemodificeerde zaadrassen die
reeds werden goedgekeurd uit hoofde van Richtlijn
90/220/EEG, waarvoor thans Richtlijn 2001/18/EG
in de plaats is gekomen. De toestemming voor deze
producten moet worden hernieuwd overeenkomstig
Richtlijn 2001/18/EG, maar niet eerder dan in het
jaar 2006;
— activiteiten op het stuk van ingeperkt gebruik waarbij
transgene vissen en andere dieren worden gefokt. Dit
is evenwel niet als zodanig in strijd met de richtlijn,
aangezien de bepalingen van Richtlijn 90/219/EEG
als gewijzigd bij Richtlijn 98/81/EG (in tegenstelling
tot sommige bepalingen van nationaal recht) niet
uitdrukkelijk op dit soort GGO's van toepassing zijn;
— het in de handel brengen en de experimentele introductie in het milieu van transgene dieren — op basis
van het feit dat zij als GGO's worden aangemerkt —,
mocht daarvoor goedkeuring worden verleend overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG (wat vooralsnog
niet het geval is geweest).

(25)

In dit verband moet ook worden vermeld dat het Europees Parlement bij de tweede lezing van het voorstel van
de Commissie voor een verordening inzake genetisch
gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, een
amendement heeft aangenomen dat voorziet in de invoeging van een nieuw artikel 26 bis in Richtlijn 2001/18/
EG. Nu de Raad hiermee op 22 juli 2003 heeft ingestemd, zal dit artikel aan de richtlijn worden toegevoegd
op het moment waarop de nieuwe verordening in
werking treedt. Het artikel luidt als volgt:
„De lidstaten kunnen alle passende maatregelen nemen
om de onbeoogde aanwezigheid van GGO's in andere
producten te voorkomen.

L 230/37

„Het is belangrijk een duidelijk onderscheid te maken
tussen de economische aspecten van coëxistentie en de
milieu- en gezondheidsaspecten, welke laatste onder
Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie
van GGO's in het milieu vallen.
Volgens de bij Richtlijn 2001/18/EG vastgestelde procedure kan slechts toestemming voor de introductie van
GGO's in het milieu worden verleend als een alomvattende gezondheids- en milieurisicobeoordeling is
verricht. De risicobeoordeling kan een van de volgende
uitkomsten opleveren:
— er blijkt sprake te zijn van een risico voor of een
nadelig effect op het milieu of de gezondheid dat niet
kan worden beheerd, in welk geval de toestemming
wordt geweigerd;
— er wordt geen risico voor of nadelig effect op het
milieu of de gezondheid geconstateerd, in welk geval
de toestemming wordt verleend zonder dat andere
beheersmaatregelen worden verlangd dan die welke
specifiek in de regelgeving zijn voorgeschreven;
— er worden risico's geconstateerd, maar deze kunnen
met passende maatregelen (bv. fysieke scheiding en/
of monitoring) worden beheerd; in dit geval wordt
aan de toestemming de verplichting verbonden maatregelen voor het beheer van de milieurisico's te
nemen.
Indien een risico voor het milieu of de gezondheid wordt
geconstateerd nadat de toestemming is verleend, kan op
grond van de in artikel 23 van de richtlijn opgenomen
vrijwaringsclausule een procedure worden ingeleid voor
de intrekking van de toestemming of een aanpassing van
de voorwaarden van de toestemming.
(1) PB L 189 van 29.7.2003, blz. 36.
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Aangezien alleen toegestane GGO's in de Europese Unie
mogen worden geteeld en de milieu- en gezondheidsaspecten dan reeds in het kader van Richtlijn 2001/18/EG
zijn behandeld, hoeven op het gebied van de coëxistentie
alleen nog kwesties te worden aangepakt die betrekking
hebben op de economische aspecten die aan de vermenging van GG- en niet-GG-gewassen zijn verbonden.”.
(28)

Maatregelen met een regionale dimensie kunnen in overweging worden genomen. Dergelijke maatregelen dienen
uitsluitend te worden toegepast voor specifieke gewassen
waarvan de teelt onverenigbaar met het waarborgen van
coëxistentie zou zijn, en de geografische schaal ervan
moet zo beperkt mogelijk blijven. Voor een hele regio
geldende maatregelen zullen enkel in overweging
worden genomen indien geen toereikende zuiverheidsniveaus kunnen worden bereikt. Zij zullen voor elk gewas
en elk producttype (bv. zaaizaad tegenover plantaardige
productie) afzonderlijk moeten worden gemotiveerd.”.
(29)

(32)

Het vertrekpunt voor het ontwerp-besluit vormt, zoals
blijkt uit het verslag, de vaststelling dat het gebruik van
GGO's niet vrij is van risico's ten aanzien van de instandhouding van een GGO-vrije landbouwproductie (coëxistentie) enerzijds en het behoud van het natuurlijke
milieu (biodiversiteit) anderzijds. De studie-Müller bevat
een uitgebreide compilatie van algemene informatie over
genetisch gemodificeerde gewassen en coëxistentie, in
combinatie met wetenschappelijke gegevens over de
oorzaken en omstandigheden van contaminaties met
GGO's.

(33)

De studie-Müller bevestigt naar verluidt dat negatieve
langetermijneffecten op de GGO-vrije landbouwproductie en ongewenste spontane introgressie niet kunnen
worden uitgesloten.

(34)

De studie suggereert dat het voortbestaan van een biologisch en/of traditioneel landbouwproduct naast grootschalige teelt van GGO's zo goed als onmogelijk is, en
dat moet worden gevreesd voor langetermijnschade aan
het milieu. Dezelfde argumentatie met betrekking tot
biodiversiteit en coëxistentie wordt op transgene dieren
op soortgelijke wijze toegepast als op genetisch gemodificeerd zaad. In dit verband stelt de studie-Müller:

Wat het nemen van territoriale maatregelen betreft, stelt
de aanbeveling:
„Bij het in ogenschouw nemen van alle beschikbare
mogelijkheden dient prioriteit te worden gegeven aan
bedrijfsspecifieke beheersmaatregelen en aan op coördinatie tussen naburige landbouwbedrijven gerichte maatregelen.

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat het belangrijkste
communautaire besluit waarvoor de Oostenrijkse kennisgeving mogelijk gevolgen heeft, Richtlijn 2001/18/EG is.
In feite kan dit stuk horizontale wetgeving worden
gezien als de hoeksteen van elke activiteit op het gebied
van doelbewuste introducties van GGO's in de EU, met
name omdat ook het verlenen van toelatingen krachtens
de wetgeving zaden en de wetgeving nieuwe voedingsmiddelen volgens de basisbeginselen van die richtlijn
verloopt. Deze interpretatie wordt gedeeld door de
Oostenrijkse autoriteiten, die in hun comitéverslag
stellen:

„Wat het milieu in (Opper)-Oostenrijk betreft, bestaat
het gevaar erin dat recombinante genen schade
toebrengen aan de traditionele GGO-vrije en biologische
productie van landbouwgewassen. Indien genetisch
gemodificeerde rassen van zaai- of plantgoed op grote
schaal worden geteeld, zal de GGO-vrije productie van
landbouwgewassen in de toekomst niet langer mogelijk
zijn. Aangezien dit gevaar voor de bedoelde teeltwijzen
bestaat voor alle producten waarvan het gebruik als zaaiof plantgoed wordt toegestaan, is het teeltverbod waarin
het ontwerp-besluit voorziet, op al deze producten van
toepassing. Hetzelfde geldt voor transgene dieren die
voor de fok worden gebruikt alsook voor het uitzetten
van transgene dieren, met name met het oog op jacht en
visvangst. Op termijn planten deze dieren zich immers
voort en vormen zij een bedreiging voor het voortbestaan van de in de natuur voorkomende vorm.”.

„De speelruimte waarover de nationale wetgever ten
aanzien van toegelaten GGO's beschikt, wordt derhalve
bepaald door de voorschriften van de specifieke basiswetgeving in samenhang met de „introductierichtlijn” (1)
en de in die richtlijn opgenomen vrijwaringsclausule.”.
(30)

Om deze redenen wordt de juridische analyse in deze
beschikking toegespitst op Richtlijn 2001/18/EG, en
wordt andere wetgeving met betrekking tot de biotechnologie, waarvan het belang in deze context secundair is,
buiten beschouwing gelaten.
4. Door Oostenrijk aangevoerde argumenten

(31)

Ter rechtvaardiging van het ontwerp-besluit heeft
Oostenrijk het comitéverslag overgelegd, alsmede een
recente studie betreffende de coëxistentie van teelten
(hierna de „studie-Müller” te noemen) die op last van de
provincie Opper-Oostenrijk en het Bundesministerium
für soziale Sicherheit und Generationen werd uitgevoerd (2).

(1) „Introductierichtlijn” is de naam die in het comitéverslag voor Richtlijn 2001/18/EG wordt gebruikt.
(2) „GGO-vrije landbouwgebieden: ontwerp en analyse van scenario's
en stappen voor de tenuitvoerlegging”, Werner Müller, 28 april
2002 (studie uitgevoerd ten behoeve van de afdeling Milieu van de
regio Opper-Oostenrijk en het Bundesministerium für soziale
Sicherheit und Generationen).

16.9.2003

(35)

Op basis van een en ander komt de studie-Müller tot het
volgende besluit:

„In de context van de door kleinschaligheid gekenmerkte
Oostenrijkse landbouwsector vormt de instelling van
GGO-vrije zones de enige aanpak die op langere termijn
een veilige oplossing kan waarborgen voor het probleem
van de coëxistentie van teelten. Doordat het aandeel
biologische landbouwers in Opper-Oostenrijk bijzonder
hoog is (circa 7 %), zou er voor de teelt van GGO's
nauwelijks enige landbouwgrond beschikbaar zijn als
men de biologische landbouwproductie wil vrijwaren
door de instelling van beschermingszones die een afstand
van 4 km tot bronnen van contaminatie garanderen.”.

16.9.2003
(36)
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Ter rechtvaardiging van de specificiteit van de provincie
Opper-Oostenrijk wordt aangevoerd dat de landbouwproductie in deze regio gebaseerd is op kleinschalige
landbouwbedrijven, en dat beheersmaatregelen om de
aanwezigheid van GGO's in biologische/traditionele
productiesystemen te voorkomen, niet mogelijk zijn.
Daarom besluit het comitéverslag:
„(...) benadrukt moet worden dat volgens de genoemde
studie de instelling van „GGO-vrije zones” in het geval
van Oostenrijk de enige aanpak vormt die op lange
termijn een veilige coëxistentie van teelten in de context
van Oostenrijks kleinschalige landbouwsector kan garanderen. Met betrekking tot de provincie Opper-Oostenrijk
komt uit deze studie naar voren dat zo goed als geen
landbouwgrond voor de teelt van GGO's beschikbaar is
als men de biologische productie van landbouwproducten wil vrijwaren door de instelling van beschermingszones die een afstand van 4 km tot potentiële
bronnen van contaminatie garanderen. In dit verband
wordt met name gewezen op het hoge aandeel biologische landbouwbedrijven die over de hele provincie
Opper-Oostenrijk zijn verspreid en waarvan het voortbestaan in het gedrang dreigt te komen.”.

maatregel is genomen, stelt hij de Commissie voorts,
onverminderd lid 4, in kennis van de voorgenomen
bepalingen en de redenen voor het vaststellen ervan.”.
(41)

De door de Oostenrijkse autoriteiten op 14 maart 2003
ingediende kennisgeving beoogt het verkrijgen van
communautaire goedkeuring voor de invoering van
nieuwe nationale bepalingen die geacht worden onverenigbaar te zijn met Richtlijn 2001/18/EG, een communautair besluit tot harmonisering van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten dat op de
totstandbrenging en de goede werking van de interne
markt is gericht.

(42)

Richtlijn 2001/18/EG harmoniseert op Gemeenschapsniveau de regels ten aanzien van doelbewuste introducties,
experimentele introducties en het in de handel brengen
van GGO's. Dit stuk horizontale wetgeving wordt gezien
als de hoeksteen van alle activiteiten op het gebied van
doelbewuste introducties van GGO's in de Europese
Unie, met name omdat ook vergunningen uit hoofde
van de wetgeving zaden en de wetgeving nieuwe
voedingsmiddelen overeenkomstig de basisbeginselen
van die richtlijn worden behandeld. Daarom, en om de
in punt 3.2 uitvoerig uiteengezette redenen, wordt de
juridische analyse in deze beschikking toegespitst op
Richtlijn 2001/18/EG en worden andere onderdelen van
de wetgeving inzake biotechnologie, waarvan het belang
in deze context secundair is, buiten beschouwing
gelaten.

(43)

Zoals voorgeschreven bij artikel 95, lid 5, van het EGVerdrag heeft Oostenrijk de Commissie in kennis gesteld
van de precieze bewoordingen van het ontwerp-besluit
die onverenigbaar zijn met de bepalingen van met name
Richtlijn 2001/18/EG, en heeft het de redenen uiteengezet die volgens deze lidstaat de invoering van die
bepalingen rechtvaardigen.

(44)

Een vergelijking van de bepalingen van Richtlijn 2001/
18/EG en die van de aangemelde nationale maatregel
toont aan dat laatstbedoelde restrictiever zijn dan die
van de richtlijn, met name wat de volgende aspecten
betreft:

II. PROCEDURE
(37)

(38)

(39)

Bij brief van 13 maart 2003 heeft de permanente vertegenwoordiging van Oostenrijk bij de Europese Unie de
Commissie overeenkomstig artikel 95, lid 5, van het EGVerdrag in kennis gesteld van een ontwerp-besluit van
Opper-Oostenrijk houdende een verbod op gentechnologie (2002), waarbij het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen in de regio Opper-Oostenrijk in
afwijking van Richtlijn 2001/18/EG wordt verboden.
Bij brief van 25 maart 2003 heeft de Commissie de
Oostenrijke autoriteiten bevestigd dat zij de kennisgeving
uit hoofde van artikel 95, lid 5, van het EG-Verdrag had
ontvangen en dat de termijn van zes maanden waarin
artikel 95, lid 6, voor het onderzoek daarvan voorziet,
was ingegaan op 14 maart 2003, de dag waarop de
kennisgeving werd ontvangen.
Bij brief van 6 mei 2003 heeft de Commissie het
verzoek van de Republiek Oostenrijk ter kennis van de
andere lidstaten gebracht. Tevens heeft de Commissie
een kennisgeving betreffende dit verzoek gepubliceerd in
het Publicatieblad van de Europese Unie (1) teneinde de
andere belanghebbende partijen te informeren over de
ontwerp-maatregelen welke de Republiek Oostenrijk
voornemens is aan te nemen (2).

— het fundamentele uitgangspunt van Richtlijn 2001/
18/EG vormt de uitvoering van een risicoanalyse per
geval, terwijl het Oostenrijkse ontwerp-besluit een
allesomvattend verbod behelst;
— Richtlijn 2001/18/EG staat, in combinatie met de
richtlijnen inzake zaden, het vrije verkeer toe van
genetisch gemodificeerd zaad dat op communautair
niveau is goedgekeurd, terwijl het Oostenrijkse
besluit alle genetisch gemodificeerde zaden verbiedt,
ongeacht of zij werden goedgekeurd of niet.

III. JURIDISCHE ANALYSE

1. Beoordeling van de ontvankelijkheid
(40)

Artikel 95, lid 5, van het Verdrag luidt als volgt:
„Wanneer een lidstaat het na het nemen van een harmonisatiemaatregel door de Raad of de Commissie noodzakelijk acht nationale bepalingen te treffen die gebaseerd
zijn op nieuwe wetenschappelijke gegevens die verband
houden met de bescherming van het milieu of het
arbeidsmilieu vanwege een specifiek probleem dat zich
in die lidstaat heeft aangediend nadat de harmonisatie-

(1) PB C 126 van 28.5.2003, blz. 4.
(2) Er werden commentaren ontvangen van Italië, Nederland en Europabio.

L 230/39

(45)

De door Oostenrijk aangevoerde argumenten zijn hoofdzakelijk deze:
— de studie-Müller die op last van de regio OpperOostenrijk werd uitgevoerd, heeft de aandacht gevestigd op nieuwe wetenschappelijke gegevens die erop
wijzen dat het milieu in (Opper-)Oostenrijk wordt
bedreigd;
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vanwege een specifiek probleem dat zich in de
betrokken lidstaat heeft aangediend nadat de harmonisatiemaatregel is genomen, waarbij die nieuwe nationale
maatregelen gerechtvaardigd worden door nieuwe
wetenschappelijke gegevens.

— in dezelfde studie wordt ook aangetoond dat de landbouwsector in Opper-Oostenrijk een specifieke structuur heeft (welke gebaseerd is op kleine landbouwbedrijven, met een groot aandeel voor de biologische
landbouw);
— de studie-Müller werd gepubliceerd na de vaststelling
van Richtlijn 2001/18/EG, en volgens Oostenrijk is
het coëxistentieprobleem, dat in de richtlijn niet aan
de orde is, nog niet opgelost.
(46)

(50)

Voorts moet de Commissie krachtens artikel 95, lid 6,
van het EG-Verdrag de betrokken nationale ontwerpbepalingen hetzij goedkeuren, hetzij afwijzen nadat zij
heeft nagegaan of deze al dan niet een middel tot willekeurige discriminatie, een verkapte beperking van de
handel tussen de lidstaten of een hinderpaal voor de
werking van de interne markt vormen.

(51)

Bijgevolg moeten de aangemelde nationale bepalingen
en de door de lidstaat aangevoerde redenen worden
onderzocht in het licht van de communautaire harmonisatiemaatregel waarvan zij afwijken, in dit geval dus
Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie
van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu.
Ook hier geldt dat de juridische analyse in deze beschikking, om de in punt I.3.2 nader uiteengezette redenen,
wordt toegespitst op Richtlijn 2001/18/EG en dat andere
onderdelen van de wetgeving inzake biotechnologie,
waarvan het belang in deze context secundair is, buiten
beschouwing blijven.

(52)

Genoemde richtlijn is specifiek in het geding omdat het
ontwerp-besluit het gebruik van alle GGO's in de regio
Opper-Oostenrijk verbiedt, terwijl de richtlijn bepaalt dat
aan het verlenen van toelating voor een GGO een risicoanalyse per geval vooraf dient te gaan.

(53)

Het voorgestelde verbod op de teelt van genetisch gemodificeerd zaad in de provincie Opper-Oostenrijk vormt
voorts een hinderpaal voor het in de handel brengen van
genetisch gemodificeerd zaad waarvan het verkeer uit
hoofde van Richtlijn 2001/18/EG nochtans is toegestaan.
Het ontwerp-besluit heeft dus gevolgen voor genetisch
gemodificeerd zaad waarvan het in de handel brengen
krachtens de vigerende communautaire wetgeving reeds
is toegestaan, evenals voor in de toekomst goed te
keuren zaad.

(54)

— de oorzaken van een specifiek probleem dat zich in
die lidstaat heeft aangediend nadat de harmonisatiemaatregel werd genomen.

Hoewel het ontwerp-besluit het gebruik van genetisch
gemodificeerd zaad voor experimentele introducties niet
verbiedt, stelt het wel de voorwaarde dat deze activiteiten plaatsvinden in gesloten systemen. Experimentele
introducties van genetisch gemodificeerd zaad worden
geregeld bij Richtlijn 2001/18/EG, zij het niet op
communautair maar op nationaal niveau. De nationale
autoriteiten hebben de bevoegdheid om, met het oog op
mogelijke risico's voor de menselijke gezondheid of het
milieu, aan de toestemming voor een experimentele
introductie de voorwaarde te verbinden dat „inperkingsmaatregelen” worden getroffen, zoals het respecteren
van isolatieafstanden en het gebruik van fysieke barrières (1). De invoering van een nationale maatregel die
voorschrijft dat dergelijke introducties ongeacht de aard
van het eventuele risico in „gesloten systemen” moeten
plaatsvinden, moet echter als strijdig met de richtlijn
worden aangemerkt.

Artikel 95, lid 5, van het EG-Verdrag is van toepassing
op nieuwe nationale maatregelen waarbij met een
communautaire harmonisatiemaatregel onverenigbare
bepalingen worden ingevoerd met het oog op de
bescherming van het milieu of het arbeidsmilieu,

(1) In dit verband moet tevens worden opgemerkt dat de richtlijnen
betreffende zaden het nemen van dergelijke maatregelen voorschrijven om een hoge mate van zuiverheid van basiszaad en gecertificeerd zaad te garanderen. Daarbij wordt evenwel geen onderscheid gemaakt tussen vermenging met traditionele rassen en
vermenging met genetisch gemodificeerde rassen.

In het licht van een en ander is de Commissie van
mening dat de door Oostenrijk ingediende kennisgeving,
waarmee die lidstaat de goedkeuring beoogt van de
invoering van nationale bepalingen waarbij wordt afgeweken van Richtlijn 2001/18/EG, in het licht van artikel
95, lid 5, van het EG-Verdrag ontvankelijk is.

2. Inhoudelijke beoordeling
(47)

Overeenkomstig artikel 95, lid 6, van het EG-Verdrag
moet de Commissie controleren of aan alle in dat artikel
genoemde voorwaarden waaronder een lidstaat over de
mogelijkheid beschikt om van de richtlijn af te wijken,
wordt voldaan:
„6.
Binnen zes maanden na de in [lid 5] bedoelde
kennisgevingen keurt de Commissie de betrokken nationale bepalingen goed of wijst die af, nadat zij heeft nagegaan of zij al dan niet een middel tot willekeurige discriminatie, een verkapte beperking van de handel tussen de
lidstaten, of een hinderpaal voor de werking van de
interne markt vormen.
Indien de Commissie binnen deze termijn geen besluit
neemt, worden de in […] lid 5 bedoelde nationale bepalingen geacht te zijn goedgekeurd.
Indien het complexe karakter van de aangelegenheid
zulks rechtvaardigt en er geen gevaar bestaat voor de
gezondheid van de mens, kan de Commissie de
betrokken lidstaat ervan in kennis stellen dat de in dit lid
bedoelde termijn met ten hoogste zes maanden kan
worden verlengd.”.

(48)

De Commissie dient derhalve te beoordelen of aan de in
artikel 95, lid 5, van het Verdrag gestelde voorwaarden
wordt voldaan. Dit artikel bepaalt dat wanneer een
lidstaat het noodzakelijk acht nationale bepalingen te
treffen die afwijken van een harmonisatiemaatregel, hij
de invoering van die bepalingen dient te baseren op:
— nieuwe wetenschappelijke gegevens die verband
houden met de bescherming van het milieu of het
arbeidsmilieu;

(49)
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(55)

Bovendien bevat Richtlijn 2001/18/EG geen de minimis
drempelwaarden voor de toevallige of technisch onvermijdelijke aanwezigheid van niet-toegelaten GGO's in
partijen zaad. Bijgevolg staat het de lidstaten niet vrij,
zelf te bepalen welke hoeveelheden GGO's als gevaarlijk
worden aangemerkt, noch op die basis drempelwaarden
vast te stellen.

(56)

Ten slotte kan een lidstaat overeenkomstig artikel 23
van Richtlijn 2001/18/EG het gebruik en/of de verkoop
van een GGO als product of in een product op zijn
grondgebied tijdelijk beperken of verbieden wanneer hij
op basis van na de datum van toestemming beschikbaar
gekomen nieuwe informatie duidelijke redenen heeft om
aan te nemen dat dat GGO als product of in een product
waarvoor overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG naar
behoren een kennisgeving is ingediend en schriftelijk
toestemming is verleend, gevaar oplevert voor de
gezondheid van de mens of het milieu. Uit het comitéverslag blijkt dat Oostenrijk van deze mogelijkheid goed
op de hoogte is, maar deze ontoereikend vindt voor het
bereiken van zijn doel, namelijk een totaal verbod op
GGO's in de provincie Opper-Oostenrijk:

(59)

De invoering van nationale maatregelen die onverenigbaar zijn met een communautaire harmonisatiemaatregel
moet worden gerechtvaardigd op basis van nieuwe
wetenschappelijke gegevens betreffende de bescherming
van het milieu of het arbeidsmilieu. Of die wetenschappelijke gegevens nieuw zijn, moet vanzelfsprekend
worden afgewogen in het licht van de ontwikkeling van
de wetenschappelijke kennis.

(60)

Het is bijgevolg de lidstaat die betoogt dat een afwijking
noodzakelijk is, die de nieuwe wetenschappelijke gegevens ter ondersteuning van de aangemelde maatregelen
moet verstrekken.

(61)

De Oostenrijkse autoriteiten stellen dat „het grootschalige gebruik van genetisch gemodificeerd zaai- en plantgoed bij de productie van landbouwgewassen de biologische en traditionele GGO-vrije teelt aanvankelijk zal
verstoren en deze op langere termijn zal verdringen, met
een toename van de productie van GGO's als gevolg.”.

(62)

De Oostenrijkse autoriteiten hebben opdracht gegeven
tot het uitvoeren van de „studie-Müller”, waarop het
comitéverslag is gebaseerd en die volgens Oostenrijk
aantoont dat „er thans nieuwe wetenschappelijke gegevens zijn verzameld die een Opper-Oostenrijks besluit
houdende een verbod op gentechnologie (2002) in de
voorgestelde vorm rechtvaardigen.”. Voorts wordt gesteld
dat deze studie bewijst dat „de instelling van „GGO-vrije
zones” de enige aanpak vormt die op langere termijn de
veilige coëxistentie van teelten binnen Oostenrijks „op
kleinschaligheid gebaseerde landbouwsector” kan garanderen.”.

(63)

De Commissie heeft de volledige Oostenrijkse kennisgeving (1) aan de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (hierna „EFSA” te noemen) doen toekomen en deze
gemandateerd (2) om uit hoofde van artikel 29, lid 1, en
overeenkomstig artikel 22, lid 5, onder c), van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en
de Raad (3) een wetenschappelijk advies uit te brengen
over de volgende kwesties:

„Het besluit van Opper-Oostenrijk houdende een verbod
op gentechnologie (2002) zal niet alleen van toepassing
zijn op afzonderlijke GGO's (waarvoor reeds toelating is
verleend), maar het voorziet ook in een algemeen verbod
op alle GGO's als product of in een product die momenteel reeds zijn goedgekeurd of die in de toekomst zullen
worden goedgekeurd.
(…)
Het lijkt evenwel weinig praktisch om een procedure
overeenkomstig artikel 23 van de introductierichtlijn in
te leiden na elke met betrekking tot een GGO afgeronde
goedkeuringsprocedure.”.
(57)

(58)

Overeenkomstig de jurisprudentie van het Hof van
Justitie moeten uitzonderingen op het beginsel van de
uniforme toepassing van het Gemeenschapsrecht en de
eenheid van de interne markt restrictief worden geïnterpreteerd. Artikel 95, lid 5, van het EG-Verdrag voorziet
in een uitzondering op het beginsel van de uniforme
toepassing van het Gemeenschapsrecht en de eenheid
van de interne markt. Het moet dus op zodanige wijze
worden geïnterpreteerd dat het toepassingsgebied ervan
niet wordt uitgebreid tot andere gevallen dan die waarop
het formeel van toepassing is.
Met het oog op het bij artikel 95, lid 6, van het EGVerdrag vastgestelde tijdschema dient de Commissie zich
bij haar onderzoek van de vraag of de krachtens artikel
95, lid 5, aangemelde nationale ontwerp-maatregelen
gerechtvaardigd zijn, te baseren op de door de lidstaat
aangevoerde rechtvaardigingsgronden. Dit betekent dat
de bewijslast met betrekking tot het gerechtvaardigd zijn
van de maatregelen krachtens het Verdrag berust bij de
lidstaat die het verzoek indient. Gezien het bij artikel 95
van het EG-Verdrag ingestelde procedurele kader, en met
name de strikte termijn voor de vaststelling van een
besluit, dient de Commissie zich normaliter te beperken
tot een onderzoek van de relevantie van de door de
verzoekende lidstaat aangedragen elementen, en is zij er
niet toe gehouden zelf naar een mogelijke rechtvaardiging te zoeken.

L 230/41

„— Verschaft de informatie die door Oostenrijk werd
medegedeeld in het verslag „GGO-vrije landbouwgebieden: ontwerp en analyse van scenario's en
stappen voor de tenuitvoerlegging” nieuwe wetenschappelijke aanwijzingen op het stuk van risico's
(1) Deze omvat de volgende documenten: brief van 13 februari 2003
(Ref. Verf-5-1300000/37-GM); „Kennisgeving aan de Commissie
inzake de invoering van een nationale bepaling („ontwerp-comitéverslag”) houdende een verbod op de teelt van genetisch gemodificeerd zaai- en plantgoed en het gebruik van transgene dieren voor
de fok alsmede op het uitzetten van transgene dieren, met name
voor de jacht en de visvangst (besluit van Opper-Oostenrijk
houdende een verbod op gentechnologie, 2002 (Oö: GTVG 2002)),
overeenkomstig artikel 95, lid 5, van het EG-Verdrag”; Verslag van
het Comité voor nationale economische zaken over het Provinciale
Besluit houdende een verbod op de teelt van genetisch gemodificeerd zaai- en plantgoed en het gebruik van transgene dieren voor
de fok alsmede op het uitzetten van transgene dieren, met name
voor de jacht en de visvangst (besluit van Opper-Oostenrijk
houdende een verbod op gentechnologie, 2002), „GGO-vrije landbouwgebieden: ontwerp en analyse van scenario's en stappen voor
de tenuitvoerlegging, studie uitgevoerd door ingenieur Werner
Müller; „Groen Rapport 2001: Rapport over de economische en
sociale situatie in de Opper-Oostenrijkse land- en bosbouw in
2001”; en Rapport over de tenuitvoerlegging van NATURA 2000 in
Opper-Oostenrijk over de komende vijf jaar”.
(2) Vraag nr. EFSA-Q-2003-001.
(3) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.
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„In het rapport wordt geen bewijs geleverd voor de stelling dat de kwestie van de coëxistentie van teelten een
zaak is van risico voor het milieu of de menselijke
gezondheid. De EFSA werd door de Commissie niet om
commentaar verzocht met betrekking tot het beheer van
de coëxistentie van genetisch gemodificeerde en niet
genetisch gemodificeerde gewassen, maar het panel
erkent dat dit een belangrijk landbouwkundig vraagstuk
is.”

voor de menselijke gezondheid en het milieu die
een verbod zouden rechtvaardigen op de teelt van
genetisch gemodificeerd zaai- en plantgoed, het
gebruik van transgene dieren voor de fok en het
uitzetten van transgene dieren waarvoor met het
oog op genoemde toepassingen toelating is verleend
uit hoofde van Richtlijn 90/220/EEG of Richtlijn
2001/18/EG.
— In het bijzonder wordt de EFSA verzocht zich uit te
spreken over de vraag of de in het verslag opgenomen wetenschappelijke informatie nieuwe gegevens behelst die de bepalingen inzake de milieurisicobeoordeling in het kader van bovenbedoelde
wetgeving invalideren.”.
(64)

(68)

In het licht van een en ander, en in overeenstemming
met de definitie van coëxistentie die in haar aanbeveling
over deze kwestie wordt gehanteerd (2), is de Commissie
derhalve van mening dat de bezorgdheid van Oostenrijk
over de coëxistentie van teelten niet geacht kan worden
specifiek verband te houden met de bescherming van het
milieu of het arbeidsmilieu, zoals bedoeld in artikel 95,
lid 5, van het EG-Verdrag.

(69)

De Commissie is ook van mening dat eventuele op
regionale basis ingevoerde maatregelen ten behoeve van
de coëxistentie van teelten evenredig dienen te zijn met
het economisch risico. Overeenkomstig het nieuwe
artikel 26 bis van Richtlijn 2001/18/EG en de aanbeveling van de Commissie inzake coëxistentie dienen dergelijke maatregelen te worden afgestemd op i) de specifieke
aard van het gewas, ii) het specifieke gebruik dat van dat
gewas zal worden gemaakt, en iii) eventuele mogelijkheden om met andere middelen een voldoende zuiverheidsgraad te bereiken.

(70)

In het licht van de door Oostenrijk overgelegde documentatie, en met name de uittreksels uit de studie-Müller
die bij de kennisgeving waren gevoegd, is voorts duidelijk dat door kleinschaligheid gekenmerkte landbouwsystemen zeker niet specifiek zijn voor deze regio, maar in
alle lidstaten voorkomen. In het licht van artikel 95, lid
5, van het Verdrag is aanvaarding van het ontwerpbesluit op een dergelijke grond daarom niet gerechtvaardigd.

(71)

Ook op dit punt vindt de Oostenrijkse argumentatie
geen steun in het advies van de EFSA:

Op 4 juli kwam de EFSA tot het volgende besluit (1): Het
wetenschappelijk panel voor genetisch gemodificeerde
organismen is van mening dat:
„— de in het verslag gepresenteerde wetenschappelijke
informatie geen nieuwe gegevens bevat die de bepalingen inzake milieurisicobeoordeling uit hoofde
van de Richtlijnen 90/220/EEG en 2001/18/EG
invalideren;
— de in het verslag gepresenteerde wetenschappelijke
informatie verschaft geen nieuwe wetenschappelijke
aanwijzingen op het stuk van risico's voor de
menselijke gezondheid en het milieu die met betrekking tot deze Oostenrijkse regio een algemeen
verbod rechtvaardigen op de teelt van genetisch
gemodificeerd zaai- en plantgoed, het gebruik voor
de fok van transgene dieren en het uitzetten van
transgene dieren waarvoor deze toepassingen krachtens Richtlijn 90/220/EEG of Richtlijn 2001/18/EG
zijn toegestaan.”.

(65)

Wat de „nieuwe” wetenschappelijke informatie betreft, is
de Commissie van mening dat het verslag-Müller gegevens bevat die grotendeels reeds vóór de vaststelling van
Richtlijn 2001/18/EG op 12 maart 2001 beschikbaar
waren. Deze mening wordt gedeeld door de EFSA.
Verder baseert Oostenrijk zich op het feit dat de studieMüller werd vrijgegeven op 28 april 2002, dus ongeveer
een jaar na de vaststelling van Richtlijn 2001/18/EG (12
maart 2001). De overgrote meerderheid van de in de
bibliografie opgenomen bronnen werden echter vóór de
vaststelling van Richtlijn 2001/18/EG gepubliceerd. De
kern van de studie lijkt dan ook veeleer te bestaan uit
een validering van eerder uitgevoerd onderzoek dan uit
nieuw materiaal dat wijst op specifieke problemen die
zich na de vaststelling van Richtlijn 2001/18/EG hebben
aangediend.

(66)

Bovendien hebben de Oostenrijkse autoriteiten geen
nieuwe wetenschappelijke aanwijzingen verstrekt die
specifiek betrekking hebben op de bescherming van het
milieu of het arbeidsmilieu.

(67)

De Oostenrijkse bezorgdheid over coëxistentie lijkt dan
ook meer te maken te hebben met een sociaal-economisch probleem dan met de bescherming van het milieu
of het arbeidsmilieu. Dit is overigens ook de mening van
de EFSA, die in zijn advies stelt:

(1) Advies van het wetenschappelijk panel voor genetisch gemodificeerde organismen naar aanleiding van een vraag van de Commissie
betreffende de Oostenrijkse kennisgeving van nationale wetgeving
betreffende GGO's in het kader van artikel 95, lid 5, van het
Verdrag, EFSA Journal (2003) I, 1-5.

16.9.2003

„Het overgelegde wetenschappelijke bewijsmateriaal
bevat geen nieuwe of specifiek voor het plaatselijke
niveau relevante wetenschappelijke gegevens over de
effecten van bestaande of in de toekomst te ontwikkelen
genetisch gemodificeerde landbouwgewassen of dieren
voor het milieu of de menselijke gezondheid. Er worden
geen wetenschappelijke bewijzen aangedragen voor de
stelling dat dit deel van Oostenrijk ongewone of unieke
ecosystemen bezit waarvoor een aparte risicobeoordeling
noodzakelijk zou zijn welke verschilt van die voor
Oostenrijk als geheel of voor andere vergelijkbare
gebieden in Europa. Er worden geen specifieke gevallen
gedocumenteerd van effecten van GGO's op de biodiversiteit, noch direct, noch via veranderingen in de landbouwpraktijken.”.
(2) Zie overweging 27.

16.9.2003
(72)

(73)
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Wat ten slotte de argumenten betreft die volgens de
Oostenrijkse autoriteiten een beroep op het voorzorgsbeginsel rechtvaardigen, wijst de Commissie erop dat
„toepassing van het voorzorgsbeginsel veronderstelt dat
potentieel gevaarlijke gevolgen van een verschijnsel,
product of proces zijn vastgesteld en dat het risico door
een wetenschappelijke evaluatie met onvoldoende zekerheid kan worden bepaald” (1). Uit de interpretatie die de
communautaire rechterlijke instanties aan het voorzorgsbeginsel geven (2), komt naar voren dat een preventieve
maatregel slechts mag worden getroffen wanneer het
risico, hoewel het bestaan en de omvang ervan niet
„volledig” door sluitende wetenschappelijke gegevens zijn
aangetoond, toch voldoende gedocumenteerd lijkt door
de wetenschappelijke gegevens die beschikbaar zijn
wanneer de maatregel wordt getroffen. Een preventieve
maatregel kan niet deugdelijk worden gefundeerd op een
zuiver hypothetische benadering van het risico welke
stoelt op louter gissingen die nog niet wetenschappelijk
zijn geverifieerd.

(77)

Conform artikel 95, lid 6, van het EG-Verdrag dient de
Commissie de nationale ontwerp-bepalingen hetzij goed
te keuren, hetzij af te wijzen, nadat zij heeft nagegaan of
deze al dan niet een middel tot willekeurige discriminatie, een verkapte beperking van de handel tussen de
lidstaten of een hinderpaal voor de werking van de
interne markt vormen.

(78)

Aangezien het door Oostenrijk ingediende verzoek niet
aan de in artikel 95, lid 5, genoemde basisvoorwaarden
voldoet, hoeft de Commissie niet na te gaan of de aangemelde nationale bepalingen een middel tot willekeurige
discriminatie, een verkapte beperking van de handel
tussen de lidstaten of een hinderpaal voor de werking
van de interne markt vormen.

(79)

Op grond van de elementen waarover zij beschikt om de
argumenten ter rechtvaardiging van de aangemelde
nationale maatregel op hun merites te beoordelen, en op
grond van bovenstaande overwegingen, is de Commissie
van oordeel dat het op 13 maart 2003 ingediende
verzoek van Oostenrijk tot invoering van nationale
maatregelen die afwijken van Richtlijn 2001/18/EG:

De Commissie meent dat de argumenten die Oostenrijk
aanvoert wanneer het een beroep doet op het voorzorgsbeginsel, te algemeen en te weinig substantieel zijn. De
EFSA heeft ook geen risico vastgesteld dat het nemen
van maatregelen op Gemeenschaps- of lidstaatsniveau op
basis van het voorzorgsbeginsel zou rechtvaardigen.
Bijgevolg is een toepassing van het voorzorgsbeginsel in
dit geval niet gerechtvaardigd.

— ontvankelijk is;
— niet voldoet aan de in artikel 95, lid 5, van het EGVerdrag gestelde voorwaarden, aangezien Oostenrijk
geen nieuwe wetenschappelijke gegevens met betrekking tot de bescherming van het milieu of het
arbeidsmilieu heeft verstrekt in samenhang met een
probleem dat specifiek is voor Opper-Oostenrijk.

IV. CONCLUSIE
(74)

(75)

(76)

Artikel 95, lid 5, van het EG-Verdrag bepaalt dat
wanneer een lidstaat het noodzakelijk acht nationale
bepalingen in te voeren die afwijken van een communautaire harmonisatiemaatregel, deze nationale bepalingen gebaseerd dienen te zijn op nieuwe wetenschappelijke gegevens die verband houden met de bescherming van het milieu of het arbeidsmilieu, dat er sprake
moet zijn van een probleem dat specifiek is voor de
verzoekende lidstaat, en dat dit probleem zich na de
vaststelling van de harmonisatiemaatregel moet hebben
aangediend.
In het onderhavige geval is de Commissie na onderzoek
van het Oostenrijkse verzoek de mening toegedaan dat
Oostenrijk geen nieuwe wetenschappelijke gegevens in
verband met de bescherming van het milieu of het
arbeidsmilieu heeft verstrekt en dat deze lidstaat niet
heeft aangetoond dat er op het grondgebied van OpperOostenrijk een specifiek probleem bestaat dat zich na de
vaststelling van Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu heeft aangediend en dat het nemen
van de aangemelde nationale maatregel noodzakelijk
maakt.
Bijgevolg voldoet het verzoek van Oostenrijk tot invoering van een nationale maatregel die een verbod op het
gebruik van GGO's in Opper-Oostenrijk behelst, niet aan
de in artikel 95, lid 5, gestelde voorwaarden.

(1) Zie de mededeling van de Commissie over het voorzorgsbeginsel
(COM(2000)1 def. van 2.2.2000).
(2) Zie met name de arresten van het gerecht van eerste aanleg van 11
september 2002 in de zaken T-13/99 en T-70/99, Jurispr. 2002,
blz. II-3305.
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(80)

De Commissie is derhalve van oordeel dat de nationale
bepalingen waarvan zij in kennis is gesteld, niet kunnen
worden goedgekeurd overeenkomstig artikel 95, lid 6,
van het Verdrag,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De nationale bepalingen houdende een verbod op het gebruik
van GGO's in Opper-Oostenrijk, waarvan Oostenrijk uit hoofde
van artikel 95, lid 5, van het EG-Verdrag heeft kennis gegeven,
worden afgewezen.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de Republiek Oostenrijk.

Gedaan te Brussel, 2 september 2003.
Voor de Commissie
Margot WALLSTRÖM

Lid van de Commissie

L 230/44

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

16.9.2003

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 8 september 2003
houdende vaststelling van de code en de standaardvoorschriften voor het inzenden in een voor de
machine leesbare vorm van de gegevens van de tussentijdse statistische enquêtes naar de wijnbouwoppervlakten
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 3191)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/654/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 357/79 van de Raad van 5
februari 1979 betreffende de statistische enquêtes naar de wijnbouwoppervlakten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 2329/98 (2), inzonderheid op artikel 5, lid 6, en artikel 6,
lid 7,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Beschikking 80/765/EEG van de Commissie van 8 juli
1980 houdende vaststelling van de code en de standaardvoorschriften voor het inzenden in een voor de
machine leesbare vorm van de gegevens van de tussentijdse statistische enquêtes naar de wijnbouwoppervlakten (3) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (4). Ter
wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van
de tekst dient tot codificatie te worden overgegaan.
De lidstaten delen de Commissie uit hoofde van Verordening (EEG) nr. 357/79 de in het kader van de tussentijdse enquêtes naar de wijnbouwoppervlakten verzamelde informatie ingedeeld naar geografische eenheid en
overeenkomstig een tabellenprogramma mede en dit
tabellenprogramma dient opgesteld te worden volgens
de procedure van artikel 8 van Verordening (EEG) nr.
357/79, dat wil zeggen bij beschikking van de
Commissie nadat het Permanent Comité voor de landbouwstatistiek advies heeft uitgebracht.
De lidstaten die de resultaten van de enquêtes naar de
wijnbouwoppervlakten elektronisch verwerken, dienen
deze resultaten in een voor de machine leesbare vorm
mede te delen. De codering voor de indiening van de
enquêteresultaten dient te geschieden volgens de procedure van artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 357/79.
De lidstaten dienen de in artikel 6 van Verordening
(EEG) nr. 357/79 genoemde gegevens om praktische
redenen ook in een voor de machine leesbare vorm toe
te zenden.

PB L 54 van 5.3.1979, blz. 124.
PB L 291 van 30.10.1998, blz. 2.
PB L 213 van 16.8.1980, blz. 34.
Zie bijlage III.

(5)

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

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De voor de machine leesbare informatiedragers, gebruikt door
de lidstaten die de resultaten van enquêtes per computer
verwerken, waarop de in de artikelen 5 en 6 van Verordening
(EEG) nr. 357/79 bedoelde gegevens worden opgenomen,
dienen magneetbanden te zijn.
Artikel 2
De code en standaardvoorschriften voor het opnemen op
magneetband van de in de artikelen 5 en 6 van Verordening
(EEG) nr. 357/79 bedoelde gegevens dienen te beantwoorden
aan de beschrijving in de bijlagen I en II bij deze beschikking.
Artikel 3
Beschikking 80/765/EEG wordt ingetrokken.
Verwijzingen naar de ingetrokken beschikking gelden als
verwijzingen naar de onderhavige beschikking en worden
gelezen volgens de in bijlage IV opgenomen concordantietabel.
Artikel 4
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 8 september 2003.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
SPECIFICATIE VAN DE MAGNEETBANDEN VOOR DE AAN EUROSTAT TE ZENDEN GEGEVENS VAN DE
TUSSENTIJDSE ENQUÊTES NAAR DE WIJNBOUWOPPERVLAKTEN
(Verordening (EEG) nr. 357/79 van de Raad)
ALGEMENE BEPALINGEN
I. De gegevens die overeenkomstig de in de artikelen 5 en 6 van Verordening (EEG) nr. 357/79 van de Raad vastgestelde karakteristieken zijn opgenomen, moeten door de lidstaten die de enquêteresultaten per computer verwerken
in onderstaande vorm aan Eurostat worden overgelegd:
1. Indien de enquête door middel van een algemene telling heeft plaatsgevonden, bestaat de informatie uit gegevens
over alle bedrijven tezamen (of uit geëxtrapoleerde gegevens over alle bedrijven tezamen bij een enquête door
middel van een steekproef met aselecte trekking), maar zij verschaft geen inlichtingen over afzonderlijke
bedrijven.
2. De gegevens dienen op negensporen magneetband/1 600 BPI (630 bytes/cm) standaardlabel te worden opgenomen.
3. De informatie dient op banden met een vaste lengte van 145 posities te worden opgenomen in EBCDIC.
4. De eerste twee zones van elke opname moeten de identificatiegegevens bevatten. De eerste zone (drie posities)
geeft de geografische eenheid aan, waarvan de codering in de bijzondere bepalingen en in bijlage II wordt aangetroffen.
5. De tweede zone (twee posities) identificeert de tabel van het in Verordening (EEG) nr. 357/79 bedoelde tabellenprogramma. De codes van de tabellen worden in de bijzondere bepalingen gegeven.
6. Het aantal en de grootte van de zones van elke opname verschillen van tabel tot tabel. Indien tabellen korter zijn
dan 145 posities, worden op de rest van de opname blanco's geregistreerd.
7. Informatiegegevens dienen in elke afzonderlijke zone aan de rechterzijde te worden geregistreerd en te worden
aangevuld met nullen. Niet geleverde facultatieve gegevens dienen bij de overeenstemmende bytes door blanco's
te worden weergegeven.
8. De gegevens over de oppervlakten worden in are uitgedrukt, die over de productie in hectoliter.
9. De lidstaten kunnen hun eigen blokkingsfactor kiezen, die zij aan Eurostat mededelen.
10. De opnamen dienen te worden ingedeeld naar geografische eenheid, tabel en verandering.
11. De administratieve standaardprocedure voor de verzending van de magneetbanden naar Eurostat dient door
Eurostat en de lidstaten te worden vastgesteld.
II. Op de volgende bladzijden wordt voor elke tabel en voor elke positie van een opname bepaald:
a) welke code moet worden gebruikt,
b) het maximale aantal digits dat voor die positie is voorzien,
c) de doorlopende nummering van de posities.

BIJZONDERE BEPALINGEN
De eerste twee zones van elke opname bevatten de volgende informatie:

1. Geografische eenheid

Code

Cijfers

Nummer byte op de
magneetband

Zie bijlage II

3

1—3

2

4—5

2. Tabellen
5()

50

6

60

1

7()

70

8()

80

1
1

(1) Voor deze tabellen dienen de lidstaten die de resultaten van de tussentijdse enquêtes per computer verwerken de in artikel 6 van
Verordening (EEG) nr. 357/79 voorziene informatie op magneetband aan Eurostat toe te zenden.
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Tabel 5 (*)
5.1. Aard van de oppervlakte
In productie

1

Nog niet in productie

2

1

6

10

7 — 16

10

17 — 26

2

27 — 28

10

29 — 38

2

39 — 40

10

41 — 50

2

51 — 52

10

53 — 62

2

63 — 64

10

65 — 74

10

75 — 84

2

85 — 86

10

87 — 96

2

97 — 98

10

99 — 108

2

109 — 110

10

111 — 120

2

121 — 122

10

123 — 132

2

133 — 134

10

135 — 144

5.2. Totaal
Oppervlakte (are)
5.3. V.q.p.r.d.
Totale oppervlakte (are)
Opbrengstklasse I
Klasse-indeling

11

Oppervlakte (are)
Opbrengstklasse II
Klasse-indeling

12

Oppervlakte (are)
Opbrengstklasse III
Klasse-indeling

13

Oppervlakte (are)
Opbrengstklasse IV
Klasse-indeling

14

Oppervlakte (are)
5.4. Andere wijnen
Totale oppervlakte (are)
Opbrengstklasse I
Klasse-indeling

21

Oppervlakte (are)
Opbrengstklasse II
Klasse-indeling

22

Oppervlakte (are)
Opbrengstklasse III
Klasse-indeling

23

Oppervlakte (are)
Opbrengstklasse IV
Klasse-indeling

24

Oppervlakte (are)
Opbrengstklasse V
Klasse-indeling

25

Oppervlakte (are)
(*) Specificatie: zie bijlage I van Beschikking 79/491/EEG van de Commissie.
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Tabel 6
6.1. Wijnoogstjaar
1979/1981

2

1981/1982

3

1982/1983

4

1983/1984

5

1984/1985

6

1985/1986

7

1986/1987

8

1987/1988

9

6.2. Verandering
Gerooid of teelt opgegeven

1

Aangeplant

2

Herbeplant

3

1

6

1

7

10

8 — 17

10

18 — 27

2

28 — 29

10

30 — 39

2

40 — 41

10

42 — 51

6.3. Totaal
Oppervlakte (are)
6.4. V.q.p.r.d.
Totale oppervlakte (are)
Opbrengstklasse I
Klasse-indeling

11

Oppervlakte (are)
Opbrengstklasse II
Klasse-indeling

12

Oppervlakte (are)
Opbrengstklasse III
Klasse-indeling

13

Oppervlakte (are)

2

52 — 53

10

54 — 63

2

64 — 65

10

66 — 75

10

76 — 85

2

86 — 87

10

88 — 97

2

98 — 99

10

100 — 109

Opbrengstklasse IV
Klasse-indeling

14

Oppervlakte (are)
6.5. Andere wijnen
Totale oppervlakte (are)
Opbrengstklasse I
Klasse-indeling

21

Oppervlakte (are)
Opbrengstklasse II
Klasse-indeling

22

Oppervlakte (are)
Opbrengstklasse III
Klasse-indeling

23

Oppervlakte (are)

2

110 — 111

10

112 — 121

2

122 — 123

10

124 — 133

2

134 — 135

10

136 — 145

Opbrengstklasse IV
Klasse-indeling

24

Oppervlakte (are)
Opbrengstklasse V
Klasse-indeling
Oppervlakte (are)

25
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Tabel 7
7.1. Wijnoogstjaar
1979/1981

2

1981/1982

3

1982/1983

4

1983/1984

5

1984/1985

6

1985/1986

7

1986/1987

8

1987/1988

9

7.2. Eenheid voor het alcoholgehalte
% Volume

1

° Oechsle

2

1

6

1

7

2

8—9

10

10 — 19

2

20 — 21

10

22 — 31

2

32 — 33

10

34 — 43

2

44 — 45

10

46 — 55

3

56 — 58

7.3. V.q.p.r.d
Opbrengstklasse I
Klasse-indeling

11

Productie (hl)
Opbrengstklasse II
Klasse-indeling

12

Productie (hl)
Opbrengstklasse III
Klasse-indeling

13

Productie (hl)
Opbrengstklasse IV
Klasse-indeling

14

Productie (hl)
Alcoholgehalte
(1 decimaal, 1 virtuele komma)
7.4. Andere wijnen
Opbrengstklasse I
Klasse-indeling

21

Productie (hl)

2

59 — 60

10

61 — 70

2

71 — 72

10

73 — 82

2

83 — 84

10

85 — 94

2

95 — 96

10

97 — 106

2

107 — 108

10

109 — 118

3

119 — 121

Opbrengstklasse II
Klasse-indeling

22

Productie (hl)
Opbrengstklasse III
Klasse-indeling

23

Productie (hl)
Opbrengstklasse IV
Klasse-indeling

24

Productie (hl)
Opbrengstklasse V
Klasse-indeling
Productie (hl)
Alcoholgehalte
(1 decimaal, 1 virtuele komma)

25
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Tabel 8
8.1. Beginjaar

Huidige jaar

4

+

1

1

-

2

6—9

8.2. Teken

8.3. V.q.p.r.d.
Opbrengstklasse I
Klasse-indeling

11

2

10 — 11

Teken

1

12

Verandering (1 decimaal, 1 virtuele
komma

3

13 — 15

2

16 — 17

Opbrengstklasse II
Klasse-indeling

12

Teken

1

18

Verandering

3

19 — 21

2

22 — 23

Opbrengstklasse III
Klasse-indeling

13

Teken

1

24

Verandering

3

25 — 27

Opbrengstklasse IV
Klasse-indeling

2

28 — 29

Teken

14

1

30

Verandering

3

31 — 33

8.4. Andere wijnen
Opbrengstklasse I
Klasse-indeling

2

34 — 35

Teken

21

1

36

Verandering

3

37 — 39

2

40 — 41

Opbrengstklasse II
Klasse-indeling

22

Teken

1

42

Verandering

3

43 — 45

2

46 — 47

Opbrengstklasse III
Klasse-indeling

23

Teken

1

48

Verandering

3

49 — 51

Opbrengstklasse IV
Klasse-indeling

2

52 — 53

Teken

24

1

54

Verandering

3

55 — 57

2

58 — 59

Opbrengstklasse V
Klasse-indeling

25

Teken

1

60

Verandering

3

61 — 63
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BIJLAGE II
GEOGRAFISCHE EENHEDEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4, LID 3, VAN VERORDENING (EEG) Nr. 357/79
VAN DE RAAD
Code

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
(wijnbouwgebieden)

100

Ahr

101

Mittelrhein

102

Mosel-Saar-Ruwer

103

Nahe

104

Rheinhessen

105

Pfalz

Code

Catalunya C (provincias de Girona y Lleida)

712

Illes Balears

713

Castilla y León A (provincia de Burgos)

714

Castilla y León B (provincia de León)

715

Castilla y León C (provincia de Valladolid)

716

Castilla y León D (provincia de Zamora)

717

106

Castilla y León E (provincias de Ávila, Palencia,
Salamanca, Segovia y Soria)

718

Hessische Bergstraße

107

Madrid

719

Rheingau

108

Castilla-La Mancha A (provincia de Albacete)

720

Württemberg

109

Castilla-La Mancha B (provincia de Ciudad Real)

721

Baden

110

Castilla-La Mancha C (provincia de Cuenca)

722

Franken

111
112

Castilla-La Mancha D (provincia de Guadalajara)

723

Saale-Unstrut
Sachsen

113

Castilla-La Mancha E (provincia de Toledo)

724

GRIEKENLAND

600

Comunidad Valenciana A (provincia de
Alicante)

725

Comunidad Valenciana B (provincia de
Castellón)

726

Comunidad Valenciana C (provincia de
Valencia)

727

Región de Murcia

728

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

601

Κεντρική Μακεδονία

602

∆υτική Μακεδονία

603

Ήπειρος

604

Θεσσαλία

605

Ιόνια Νησιά

606

∆υτική Ελλάδα

607

Στερεά Ελλάδα

608

Αττική

609

Πελοπόννησος

610

Βόρειο Αιγαίο

611

Νότιο Αιγαίο

612

Κρήτη

613

SPANJE
(provincies of autonome regio's)

700

Galicia

701

Principado de Asturias

702

Cantabria

703

País Vasco A (Territorio Histórico de Álava)

704

País Vasco B (Territorios Históricos de
Guipúzcoa y Vizcaya)

705

Navarra
La Rioja

Extremadura A (provincia de Badajoz)

729

Extremadura B (provincia de Cáceres)

730

Andalucía A (provincia de Cádiz)

731

Andalucía B (provincia de Córdoba)

732

Andalucía C (provincia de Huelva)

733

Andalucía D (provincia de Málaga)

734

Andalucía E (provincias de Almería, Granada,
Jaén y Sevilla)

735

Canarias

736

FRANKRIJK
(departementen of groepen van departementen)

200

Aude

201

Gard

202

Hérault

203

Lozère

204

Pyrénées-Orientales

205

706

Var

206

707

Vaucluse

207

Aragón A (provincia de Zaragoza)

708

Bouches-du-Rhône

208

Aragón B (provincias de Huesca y Teruel)

709

Gironde

209

Catalunya A (provincia de Barcelona)

710

Gers

210

Catalunya B (provincia de Tarragona)

711

Charente

211
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Code

Charente-Maritime

212

Lodi

324

Ardèche

213

Bolzano-Bozen

325

Aisne

214

Trento

326

Seine-et-Marne

215

Verona

327

Ardenne, Aube, Marne, Haute-Marne

250

Vicenza

328

Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire,
Loir-et-Cher, Loiret

251

Belluno

329

Treviso

330

Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne

252

Venezia

331

Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges

253

Padova

332

Bas-Rhin, Haut-Rhin

254

Rovigo

333

Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort

255

Pordenone

334

Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée

256

Udine

335

Deux-Sèvres, Vienne

220

Gorizia

336

Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne,
Pyrénées-Atlantiques

221

Trieste

337

Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot,
Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne

222

Piacenza

338

Parma

339

Corrèze, Haute-Vienne

223

Reggio nell'Emilia

340

Ain, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie,
Haute-Savoie

224

Modena

341

Bologna

342

Cantal, Allier, Haute-Loire, Puy-de-Dôme

257

Ferrara

343

Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes,
Alpes-Maritimes

225

Ravenna

344

Corse-du-Sud, Haute-Corse

258

Forlì

345

Rimini

346

ITALIË
(provincies)

300

Torino

301

Vercelli

302

Novara

303

Cuneo

304

Asti

305

Alessandria

306

Biella

307

Verbano — Cusio — Ossola

Massa Carrara

347

Lucca

348

Pistoia

349

Firenze

350

Livorno

351

Pisa

352

Arezzo

353

Siena

354

Grosseto

355

308

Prato

356

Aosta

309

Perugia

357

Imperia

310

Terni

358

Savona

311

Pesaro e Urbino

359

Genova

312

Ancona

360

La Spezia

313

Macerata

361

Varese

314

Ascoli Piceno

362

Como

315

Viterbo

363

Sondrio

316

Rieti

364

Milano

317

Roma

365

Bergamo

318

Latina

366

Brescia

319

Frosinone

367

Pavia

320

Caserta

368

Cremona

321

Benevento

369

Mantova

322

Napoli

370

Lecco

323

Avellino

371
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Salerno

372

Ragusa

398

L'Aquila

373

Siracusa

399

Teramo

374

Sassari

400

Pescara

375

Nuoro

401

Chieti

376

Cagliari

402

Campobasso

377

Oristano

403

Isernia

378

Foggia

379

LUXEMBURG
(vormt een geografische eenheid)

500

Bari

380

Taranto

381

Brindisi

382

Lecce

383

Potenza

384

Matera

385

Cosenza

OOSTENRIJK

900

Burgenland

901

Niederösterreich

902

Steiermark

903
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