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VERORDENING (EG) Nr. 304/2004 VAN DE COMMISSIE
van 20 februari 2004
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), en met name op
artikel 4, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de
Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand
waarvan de Commissie voor de producten en de
periodes die in de bijlage bij die verordening zijn
vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde
landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de
bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven
in de tabel in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 februari 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1947/2002 (PB L 299 van 1.11.2002, blz.
17).
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 20 februari 2004 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
204
212
624
999

88,9
33,8
114,0
109,5
86,6

0707 00 05

052
068
204
999

154,7
88,3
32,1
91,7

0709 90 70

052
204
999

110,5
72,0
91,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
600
624
999

69,4
46,3
50,0
44,2
41,6
56,4
51,3

0805 20 10

204
999

101,1
101,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052
204
220
400
464
600
624
999

91,4
104,3
74,5
58,9
75,0
70,6
77,2
78,8

0805 50 10

600
999

65,3
65,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
512
524
528
720
999

65,0
35,8
103,3
96,2
93,4
85,9
82,4
74,5
79,6

0808 20 50

060
388
400
512
528
720
999

50,5
85,4
88,5
66,2
79,0
48,3
69,7

1

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2081/2003 van de Commissie (PB L 313 van 28.11.2003, blz. 11). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 305/2004 VAN DE COMMISSIE
van 20 februari 2004
houdende opening van een inschrijving voor de toekenning van uitvoercertificaten van het A3stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen, citroenen en appelen)
(5)

Overeenkomstig artikel 35, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 2200/96 wordt bij het bepalen van de marktprijzen
van de Gemeenschap rekening gehouden met de prijzen
die met het oog op de uitvoer het gunstigst blijken te
zijn.

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28
oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 47/2003 van de Commissie (2), en met
name op artikel 35, lid 3, derde alinea,

(6)

Wegens de omstandigheden in de internationale handel
of specifieke vereisten van bepaalde markten, kan het
nodig zijn de restitutie voor een bepaald product te differentiëren naar gelang van de bestemming van dat
product.

Overwegende hetgeen volgt:

(7)

Voor tomaten, sinaasappelen, citroenen, en appelen van
de kwaliteitsklassen Extra, I en II van de gemeenschappelijke handelsnormen kan de uitvoer economisch significant zijn.

(8)

Met het oog op een optimaal gebruik van de beschikbare
middelen en gelet op de structuur van de uitvoer van de
Gemeenschap is het dienstig een inschrijving te houden
en het indicatieve restitutiebedrag en de verwachte
hoeveelheden voor de betrokken periode vast te stellen.

(9)

Het Comité van beheer voor verse groenten en fruit
heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(1)

(2)

(3)

(4)

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

Bij Verordening (EG) nr. 1961/2001 van de
Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1176/
2002 (4), zijn de uitvoeringsbepalingen voor de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit vastgesteld.
Op grond van artikel 35, lid 1, van Verordening (EG) nr.
2200/96 kan, voorzover dit nodig is om een economisch significante uitvoer mogelijk te maken en binnen
de grenzen die voortvloeien uit de overeenkomsten
gesloten in overeenstemming met artikel 300 van het
Verdrag, een uitvoerrestitutie worden betaald voor de
door de Gemeenschap uitgevoerde producten.
Overeenkomstig artikel 35, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 2200/96 is het dienstig erop toe te zien dat de eerder
door de restitutieregeling op gang gebrachte handelsstromen niet worden verstoord. Daarom, en wegens de
seizoengebondenheid van de uitvoer van groenten en
fruit, moeten contingenten per product worden vastgesteld, op basis van de landbouwproductennomenclatuur
voor de uitvoerrestituties zoals vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (5), laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2180/2003 (6). Deze
hoeveelheden moeten worden verdeeld met inachtneming van de bederfelijkheid van de betrokken
producten.
Krachtens artikel 35, lid 4, van Verordening (EG) nr.
2200/96 wordt bij de vaststelling van de restituties rekening gehouden met de situatie en de verwachte ontwikkeling met betrekking tot de prijzen van groenten en
fruit op de markt van de Gemeenschap en de beschikbare hoeveelheden enerzijds en de prijzen in de internationale handel anderzijds. Voorts moeten ook de afzeten vervoerskosten en het economische aspect van de
beoogde uitvoer in aanmerking worden genomen.
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

297 van 21.11.1996, blz. 1.
7 van 11.1.2003, blz. 64.
268 van 9.10.2001, blz. 8.
170 van 29.6.2002, blz. 69.
366 van 24.12.1987, blz. 1.
335 van 22.12.2003, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1. Er wordt een inschrijving geopend voor de toekenning
van uitvoercertificaten van het A3-stelsel. In de bijlage worden
de betrokken producten, de periode voor de indiening van de
offertes, de indicatieve eenheidsbedragen van de restitutie en de
verwachte hoeveelheden vastgesteld.
2. Certificaten die in het kader van de voedselhulp worden
afgegeven, zoals bedoeld in artikel 16 van Verordening (EG) nr.
1291/2000 van de Commissie (7), worden niet afgeboekt op de
in de bijlage bij deze verordening bedoelde hoeveelheden.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1961/2001 bedraagt de geldigheidsduur van de
certificaten van het A3-stelsel twee maanden.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 3 maart 2004.
(7) PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

BIJLAGE
Toekenning van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen,
citroenen, appelen)
Periode voor de indiening van de offertes: 3 en 4 maart 2004
Productcode (1)

Bestemming (2)

Indicatief restitutiebedrag
(in EUR/t netto)

0702 00 00 9100

F08

25

4 632

0805 10 10 9100
0805 10 30 9100
0805 10 50 9100

F00

20

25 172

0805 50 10 9100

F00

31

13 338

0808 10 20 9100
0808 10 50 9100
0808 10 90 9100

F09

23

5 604

Verwachte hoeveelheden
(in t)

(1) De codes van de producten zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).
(2) De codes van de bestemmingen serie „A” zijn vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 3846/87. De numerieke codes voor
de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie (PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6). De
andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:
F00 Alle bestemmingen met uitzondering van Estland.
F03 Alle bestemmingen met uitzondering van Zwitserland en Estland.
F04 Hongkong, Singapore, Maleisië, Sri Lanka, Indonesië, Thailand, Taiwan, Papoea-Nieuw-Guinea, Laos, Cambodja, Vietnam, Japan,
Uruguay, Paraguay, Argentinië, Mexico en Costa Rica.
F08 Alle bestemmingen met uitzondering van Slowakije, Letland, Litouwen, Bulgarije en Estland.
F09 De volgende bestemmingen:
— Noorwegen, IJsland, Groenland, Faeröer, Polen, Hongarije, Roemenië, Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië, voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Servië en Montenegro, Malta, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië,
Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan, Oekraïne, Saoedi-Arabië, Bahrein, Qatar,
Oman, Verenigde Arabische Emiraten (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwayn, Ras al-Khaimah en Fujairah),
Koeweit, Jemen, Syrië, Iran, Jordanië, Bolivia, Brazilië, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador en Colombia,
— landen en gebieden van Afrika, met uitzondering van Zuid-Afrika,
— bestemmingen in de zin van artikel 36 van Verordening (EG) nr. 800/1999 van de Commissie (PB L 102 van 17.4.1999,
blz. 11).
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VERORDENING (EG) Nr. 306/2004 VAN DE COMMISSIE
van 19 februari 2004
tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op polyethyleentereftalaat uit Australië, de
Volksrepubliek China en Pakistan
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

maakt. Alle belanghebbenden die verzochten om te
worden gehoord en die konden aantonen dat hiervoor
bijzondere redenen hadden, werden gehoord.

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), hierna „de basisverordening” genoemd), en
met name op artikel 7,

(6)

Om de Chinese producenten/exporteurs in de gelegenheid te stellen een verzoek in te dienen om de status van
marktgericht bedrijf of een individuele behandeling te
verkrijgen, heeft de Commissie deze producenten/exporteurs de desbetreffende formulieren toegezonden. Acht
ondernemingen verzochten om een behandeling als
marktgericht bedrijf overeenkomstig artikel 2, lid 7, van
de basisverordening; zeven hiervan verzochten om een
individuele behandeling indien zou blijken dat zij niet
voldeden aan de voorwaarden om als marktgericht
bedrijf te worden behandeld en één onderneming
verzocht uitsluitend om een individuele behandeling.

(7)

In haar bericht van inleiding wees de Commissie erop
dat in het kader van dit onderzoek eventueel van een
steekproef gebruik zou worden gemaakt. Het was
evenwel niet noodzakelijk van een steekproef gebruik te
maken omdat het aantal producenten/exporteurs in de
Volksrepubliek China dat bereid was medewerking te
verlenen, lager was dan verwacht.

(8)

De Commissie heeft alle haar bekende belanghebbenden
en alle andere ondernemingen die zich binnen de in het
bericht van inleiding vastgestelde termijn bekend hebben
gemaakt een vragenlijst toegezonden. Zij heeft een
antwoord ontvangen van de zeven EG-producenten
namens wie de klacht was ingediend, vier andere EGproducenten, twee producenten/exporteurs in Australië,
negen producenten/exporteurs in de Volksrepubliek
China, twee producenten/exporteurs in Pakistan, één in
de Europese Gemeenschap gevestigde importeur die
banden heeft met één Australische exporteur, twee leveranciers, vier onafhankelijke importeurs en negen onafhankelijke EG-bedrijven die het betrokken product
verwerken.

(9)

De Commissie heeft alle gegevens die zij voor een voorlopige vaststelling van dumping en de daaruit voortvloeiende schade nodig had, verzameld en gecontroleerd en
controles verricht bij de volgende ondernemingen:

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

1. Inleiding
(1)

Op 22 mei 2003 heeft de Commissie met een bericht in
het Publicatieblad van de Europese Unie (3) de inleiding
aangekondigd van een antidumpingprocedure betreffende polyethyleentereftalaat uit Australië, de Volksrepubliek China en Pakistan (hierna „betrokken landen”
genoemd).

(2)

De procedure werd ingeleid naar aanleiding van een
klacht die in april 2003 werd ingediend door de Association of Plastic Manufacturers in Europe (APME) namens
producenten die goed zijn voor een groot deel, in dit
geval meer dan 80 %, van de productie van polyethyleenthereftalaat in de Gemeenschap. Het bij de klacht
gevoegde bewijsmateriaal inzake dumping en daaruit
voortvloeiende aanmerkelijke schade werd toereikend
geacht om een antidumpingprocedure in te leiden.

(3)

Op dezelfde datum dat de inleiding van onderhavige
procedure werd bekendgemaakt, werd ook de inleiding
bekendgemaakt (4) van een tussentijdse procedure voor
de eventuele herziening van de antidumpingmaatregelen
die van toepassing zijn op hetzelfde product uit de
Republiek Korea en Taiwan.
2. Partijen bij de procedure

(4)

(5)

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

De Commissie heeft de volgende partijen in kennis
gesteld van de inleiding van de procedure: de indiener
van de klacht, de haar bekende betrokken producenten/
exporteurs, importeurs, leveranciers, verwerkende
bedrijven, organisaties van verwerkende bedrijven en de
vertegenwoordigers van Australië, de Volksrepubliek
China en Pakistan. De belanghebbenden werden in de
gelegenheid gesteld binnen de in het bericht van inleiding vastgestelde termijn hun standpunt schriftelijk
bekend te maken en te verzoeken te worden gehoord.
De klagende producenten, andere medewerkende EGproducenten, producenten/exporteurs, importeurs, leveranciers, verwerkende bedrijven en organisaties van
verwerkende bedrijven hebben hun standpunt bekendgePB L 56 van 6.3.1996, blz. 1.
PB L 305 van 7.11.2002, blz. 1.
PB C 120 van 22.5.2003, blz. 9.
PB C 120 van 22.5.2003, blz. 13.

a) Producenten in de Gemeenschap
— Aussapol SpA, San Giorgio Di Nogaro (UD),
Italië;
— Brilen SA, Zaragoza, Spanje;
— Catalana di Polimers, Barcelona, Spanje;
— Dupont Sabanci SA, Middlesbrough, Verenigd
Koninkrijk;
— INCA International, Milaan, Italië;
— KoSa, Frankfurt am Main, Duitsland;
— M & G Finanziaria Industriale, Milaan, Italië;
— Tergal Fibres, Gauchy, Frankrijk;
— VPI SA, Athene, Griekenland;
— Voridian, Rotterdam, Nederland;
— Wellman PET Resins, Arnhem, Nederland.
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4. Betrokken product en soortgelijk product

b) Producenten/exporteurs in Australië
— Leading Synthetics Pty Ltd, Melbourne;

4.1 Algemeen

— Novapex Australia Pty Ltd, Melbourne.
c) Producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China

(12)

Polyethyleentereftalaat (PET) is een chemisch product dat
gewoonlijk wordt gebruikt in de kunststofindustrie voor
de productie van flessen en folie. Er is ook een andere
soort PET die gebruikt wordt voor de productie van
polyestervezel. Het productieproces van beide soorten
PET is tot een bepaald stadium identiek omdat beide
soorten worden geproduceerd door polycondensatie van
zuiver tereftaalzuur of dimethyltereftalaat met monoethyleenglycol. PET dat in de kunststofindustrie wordt
gebruikt, wordt op dezelfde wijze gepolymeriseerd als
PET dat voor de polyestervezelproductie is bestemd, in
sommige gevallen in dezelfde productie-installaties. Het
verschil tussen beide soorten PET wordt hoofdzakelijk
bepaald door het feit dat PET waarop deze procedure
betrekking heeft een verdere bewerking ondergaat, het
zogenaamde „vaste-stofprocédé” waardoor de „intrinsieke
viscositeitswaarde” (IV-waarde of ItV-waarde) wordt
verhoogd. De IV-waarde bepaalt derhalve het onderscheid tussen PET waarop deze procedure betrekking
heeft en PET dat voor de polyestervezelproductie is
bestemd. PET met een IV-waarde van minder dan 0,7
wordt gebruikt voor de productie van polyestervezel en
valt derhalve niet onder dit antidumpingonderzoek.

(13)

De viscositeit van PET kan ook op een andere wijze
worden uitgedrukt, namelijk in het „viscositeitsnummer”.
Het equivalent van een IV-waarde van 0,7, gemeten met
tests volgens ISO-norm 1628-5 is een viscositeitsnummer van 78 ml/g, dat de viscositeitscoëfficiënt is
voor het soort PET dat voor de productie van flessen en
folie wordt gebruikt.

— Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd,
Yizheng city;
— Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd, Changzhou
city;
— Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd, Jiangyin city;
— Far Eastern Industries Shanghai Ltd, Shanghai;
— Yuhua Polyester Co. Ltd. of Zhuhai, Zhuhai;
— Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co.
Ltd., Jiangyin;
— Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co.
Ltd, Yichang.
d) Producenten/exporteurs in Pakistan
— Gatron (Industries) Ltd, Karachi;
— Novatex Ltd, Karachi.
e) Gelieerde importeurs
— Mitsubishi Chemicals, Düsseldorf, Duitsland.
f) Onafhankelijke importeurs
— Helm AG, Hamburg, Duitsland;
— Global Services International, Milaan, Italië;
— SABIC Italia, Milaan, Italië.
g) Leveranciers in de Gemeenschap
— Interquisa SA, Madrid, Spanje;
— BP Chemicals, Sunbury-on-Thames, Verenigd
Koninkrijk.

4.2 Betrokken product

h) Verwerkende bedrijven in de Gemeenschap
— Danone Waters Group, Paris, Frankrijk;

(14)

De klacht heeft betrekking op PET met een viscositeitscoëfficiënt van 78 ml/g of meer volgens ISO-norm
1628-5, ingedeeld onder GN-code 3907 60 20, uit
Australië, de Volksrepubliek China en Pakistan.

(15)

Uit het onderzoek is gebleken dat alle soorten van het
betrokken product zoals omschreven in voorgaande
overweging, ondanks verschillen in een aantal factoren
zoals viscositeit, additieven en smelteigenschappen
dezelfde fysieke en chemische eigenschappen hebben en
voor dezelfde doeleinden worden gebruikt. Derhalve
worden alle soorten van het betrokken product in het
kader van onderhavige antidumpingprocedure als één
enkel product beschouwd.

— Aqua Minerale San Benedetto, Scorze (VE), Italië;
— RBC Cobelplast Mononate, Varese, Italië;
— Nestlé Espana SA, Barcelona, Spanje.
(10)

Daar voor de normale waarde voor producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China die niet als marktgericht bedrijf konden worden beschouwd, gebruik moest
worden gemaakt van de gegevens in een referentieland,
vond een controlebezoek plaats bij onderstaande onderneming:
Producent in de Verenigde Staten van Amerika (hierna
„de VS” genoemd)
— Wellman Inc., Charlotte.

4.3 Soortgelijk product
3. Onderzoektijdvak
(11)

Het onderzoek naar de dumping en schade had betrekking op de periode van 1 april 2002 tot en met 31
maart 2003 („onderzoektijdvak”). Het onderzoek naar de
ontwikkelingen die relevant zijn voor de schadebeoordeling had betrekking op de periode van 1 januari 1999
tot het einde van het onderzoektijdvak („beoordelingsperiode”).

(16)

Er werden geen verschillen vastgesteld tussen het
betrokken product dat werd vervaardigd en verkocht in
Australië, de Volksrepubliek China, Pakistan en de VS;
laatstgenoemd land werd als het referentieland gekozen
om de normale waarde vast te stellen voor het betrokken
product uit de Volksrepubliek China. Dit PET heeft
steeds dezelfde fysieke en chemische basiskenmerken en
wordt voor dezelfde doeleinden gebruikt als PET dat uit
deze landen naar de Gemeenschap wordt uitgevoerd.
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(17)

Er werden ook geen verschillen vastgesteld tussen het
betrokken product uit de betrokken landen en het
betrokken product dat vervaardigd wordt door de
klagende bedrijfstak van de Gemeenschap en op de
markt van de Gemeenschap wordt verkocht. Beide
producten hebben dezelfde fysieke en chemische
kenmerken en worden voor dezelfde doeleinden
gebruikt.

(18)

Bijgevolg hebben het betrokken product dat in Australië,
de Volksrepubliek China en Pakistan wordt vervaardigd
en verkocht, en het betrokken product dat uit deze
landen naar de Gemeenschap wordt uitgevoerd, het
betrokken product dat in het referentieland wordt
vervaardigd en verkocht en het betrokken product dat in
de Gemeenschap door de bedrijfstak van de Gemeenschap wordt vervaardigd en verkocht, dezelfde fysieke en
chemische basiskenmerken en worden ze voor dezelfde
doeleinden gebruikt. Derhalve wordt geconcludeerd dat
alle soorten van het betrokken product tot eenzelfde
productgroep behoren en als soortgelijke producten
beschouwd moeten worden in de zin van artikel 1, lid 4,
van de basisverordening.
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artikel 2, lid 2, van de basisverordening. De binnenlandse verkoop van een bepaalde soort werd voldoende
representatief geacht wanneer de binnenlandse verkoop
van die soort in het onderzoektijdvak 5 % of meer
bedroeg van de totale uitvoer van die soort naar de
Gemeenschap.

(23)

Ook werd onderzocht of de binnenlandse verkoop van
iedere soort had plaatsgevonden in het kader van
normale handelstransacties; hiertoe werd voor de soort
in kwestie de omvang van de winstgevende verkoop aan
onafhankelijke afnemers vastgesteld. Wanneer 80 % of
meer van de totale verkoop van een bepaalde soort was
verkocht tegen nettoverkoopprijzen die gelijk waren aan
of hoger dan de berekende productiekosten, en de
gewogen gemiddelde prijs van die soort gelijk was aan
of hoger dan de productiekosten, werd de normale
waarde gebaseerd op de werkelijke binnenlandse prijs,
dat wil zeggen het gewogen gemiddelde van alle binnenlandse prijzen van die soort in het onderzoektijdvak,
ongeacht het feit of de gehele verkoop winstgevend was
geweest. Indien de winstgevende verkoop van een soort
minder dan 80 %, doch 10 % of meer van de totale
verkoop van die soort bedroeg of indien de gewogen
gemiddelde prijs van die soort minder was dan de
productiekosten, werd de normale waarde gebaseerd op
de gewogen gemiddelde prijs van uitsluitend de winstgevende verkoop.

(24)

Wanneer de winstgevende verkoop van een soort minder
bedroeg dan 10 % van de totale verkoop van die soort
werd geoordeeld dat de verkoop van deze soort ontoereikend was en dat de binnenlandse prijs in dat geval
geen geschikte basis was voor de vaststelling van de
normale waarde.

(25)

Wanneer van de binnenlandse prijs van een bepaalde
soort geen gebruik kon worden gemaakt werd de
normale waarde geconstrueerd en werd geen gebruik
gemaakt van de binnenlandse prijzen van andere producenten/exporteurs. Omdat er een groot aantal verschillende productsoorten waren en een groot aantal factoren
die deze soorten beïnvloedden (viscositeit, additieven,
smelteigenschappen) zouden in dit geval, indien gebruik
was gemaakt van de binnenlandse prijzen van andere
producenten/exporteurs, talrijke correcties noodzakelijk
zijn geweest en zou men zich voor de meeste hiervan
op ramingen hebben moeten baseren. Derhalve werd
geoordeeld dat het beter was de normale waarde te
construeren.

(26)

Overeenkomstig artikel 2, lid 3, van de basisverordening
werd de normale waarde derhalve geconstrueerd door
aan de fabricagekosten van de uitgevoerde soorten —
gecorrigeerd waar nodig — een redelijk bedrag toe te
voegen voor verkoopkosten, algemene en administratieve uitgaven (VAA-kosten) alsmede winst. Hiertoe heeft
de Commissie onderzocht of de VAA-kosten en de winst
van de betrokken producenten/exporteurs bij verkoop
op de binnenlandse markt betrouwbare gegevens waren.

B. DUMPING

1. Algemene methode
(19)

De algemene methode die hierna wordt uiteengezet werd
toegepast op alle producenten/exporteurs in Australië en
Pakistan alsmede op die meewerkende Chinese producenten/exporteurs die als marktgericht bedrijf werden
beschouwd. De bevindingen inzake dumping voor elk
van de betrokken exportlanden beperken zich derhalve
tot hetgeen voor elk van deze landen specifiek is.
1.1 Normale waarde

(20)

Voor de vaststelling van de normale waarde heeft de
Commissie voor iedere exporteur/producent eerst onderzocht of zijn totale binnenlandse verkoop van het
betrokken product representatief was vergeleken met
zijn uitvoer van dit product naar de Gemeenschap. De
binnenlandse verkoop werd representatief geacht
wanneer de totale binnenlandse verkoop van de exporteur/producent minstens 5 % bedroeg van zijn uitvoer
naar de Gemeenschap overeenkomstig artikel 2, lid 2,
van de basisverordening.

(21)

Vervolgens heeft de Commissie onderzocht welke
soorten van het betrokken product, die door de ondernemingen met een representatieve binnenlandse verkoop
op de binnenlandse markt waren verkocht, identiek of
rechtstreeks vergelijkbaar waren met de soorten die naar
de Gemeenschap waren uitgevoerd.

(22)

Voor elke door de producenten/exporteurs op de
binnenlandse markt verkochte soort die rechtstreeks
vergelijkbaar was met een soort die naar de Gemeenschap was uitgevoerd, werd nagegaan of de binnenlandse
verkoop voldoende representatief was overeenkomstig
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De binnenlandse VAA-kosten werden als betrouwbaar
beschouwd wanneer de binnenlandse verkoop van een
onderneming in vergelijking met de uitvoer naar de
Gemeenschap als representatief kon worden beschouwd.
Voor de vaststelling van de winst op de binnenlandse
verkoop werd de binnenlandse verkoop van die soorten
in aanmerking genomen die in het kader van normale
handelstransacties waren verkocht. Hiertoe werd de in
overweging 23 beschreven methode toegepast. Indien
niet aan deze criteria was voldaan, werd gebruik
gemaakt van de gewogen gemiddelde VAA-kosten en/of
winstmarge van andere ondernemingen die in het
betrokken land toereikende hoeveelheden in het kader
van normale handelstransacties hadden verkocht.
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hadden verleend, werd besloten de residuele dumpingmarge gelijk te stellen met de dumpingmarge van de
medewerkende onderneming met de hoogste dumpingmarge om de doeltreffendheid van de maatregelen te
waarborgen.
(34)

Voor landen met een laag niveau van medewerking werd
de residuele dumpingmarge afgestemd op de hoogste
dumpingmarge die bij uitvoer van representatieve
hoeveelheden naar de Gemeenschap was vastgesteld.
Deze werkwijze werd noodzakelijk geacht enerzijds
omdat er geen aanwijzingen waren dat een niet-medewerkende onderneming een lagere dumpingmarge zou
hebben toegepast en anderzijds om te voorkomen dat
het niet verlenen van medewerking werd beloond.

1.2 Exportprijs
2. Australië
(28)

Wanneer het betrokken product bij uitvoer was verkocht
aan onafhankelijke afnemers in de Gemeenschap werd
de exportprijs vastgesteld op basis van de werkelijk
betaalde of te betalen prijzen overeenkomstig artikel 2,
lid 8, van de basisverordening.

(29)

Wanneer het betrokken product via een gelieerde importeur was verkocht, werd de exportprijs berekend aan de
hand van de prijs waartegen het product aan onafhankelijke afnemers was doorverkocht. Er werden correcties
toegepast voor alle kosten van de importeur tussen
invoer en wederverkoop, inclusief de VAA-kosten en een
redelijke winstmarge, overeenkomstig artikel 2, lid 9,
van de basisverordening.

(35)

Er werden antwoorden op de vragenlijst ontvangen van
twee producenten/exporteurs en van één importeur die
banden heeft met één van de exporteurs.
2.1 Normale waarde

(36)

2.2 Exportprijs

1.3 Vergelijking
(30)

De normale waarde en de exportprijzen werden doorgaans vergeleken in het stadium af fabriek. Om een
billijke vergelijking van de normale waarde met de
exportprijzen mogelijk te maken werden correcties
toegepast om rekening te houden met verschillen die
van invloed waren op de vergelijkbaarheid van de
prijzen overeenkomstig artikel 2, lid 10, van de basisverordening. Correcties werden toegestaan in alle gevallen
waarin deze redelijk en nauwkeurig bleken en met
bewijsmateriaal waren gestaafd.

(37)

1.4 Dumpingmarge
Voor iedere exporteur/producent werd de gewogen
gemiddelde normale waarde vergeleken met de gewogen
gemiddelde exportprijs overeenkomstig artikel 2, lid 11,
van de basisverordening.

(32)

Voor ondernemingen die geen medewerking verleenden
werd een „residuele” dumpingmarge vastgesteld op basis
van de beschikbare gegevens, overeenkomstig artikel 18
van de basisverordening.

(33)

Voor landen met een hoog niveau van medewerking, en
wanneer er geen redenen waren om aan te nemen dat er
producenten/exporteurs waren die geen medewerking

Eén van de Australische producenten/exporteurs had het
betrokken product zowel rechtstreeks aan onfhankelijke
afnemers als via een gelieerde importeur naar de
Gemeenschap uitgevoerd. Bijgevolg werd voor laatstgenoemde een exportprijs geconstrueerd overeenkomstig
artikel 2, lid 9, van de basisverordening.

2.3 Vergelijking
(38)

(31)

Voor alle soorten van het betrokken product die de
Australische producenten/exporteurs hadden uitgevoerd,
kon de Commissie de normale waarde vaststellen aan de
hand van de prijzen die onafhankelijke afnemers op de
binnenlandse markt in het kader van normale handelstransacties hadden betaald of moesten betalen, overeenkomstig artikel 2, lid 1, van de basisverordening.

Om een billijke vergelijking mogelijk te maken werd
rekening gehouden met factoren waarvan werd aangetoond dat ze gevolgen hadden voor de prijzen en de
vergelijkbaarheid van deze prijzen overeenkomstig
artikel 2, lid 10, van de basisverordening. Aldus vonden
correcties plaats voor verschillen in de kosten voor
vervoer, verzekering, laden, lossen, op- en overslag,
commissielonen, krediet, verpakking en voor bankkosten.

2.4 Dumpingmarge
(39)

Overeenkomstig artikel 2, lid 11, van de basisverordening werd de gewogen gemiddelde normale waarde van
elke productsoort vergeleken met de gewogen gemiddelde prijs van die soort bij uitvoer naar de Gemeenschap.
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waarvan werd aangetoond dat ze gevolgen hadden voor
de prijzen en de vergelijkbaarheid van de prijzen. Er
werden correcties aldus toegestaan voor verschillen in de
kosten van vervoer, verzekering, laden, lossen, op- en
overslag, commissielonen, krediet en in andere kosten.

Bij deze vergelijking bleek dat het betrokken product
van de medewerkende producenten/exporteurs met
dumping in de Gemeenschap was ingevoerd. De voorlopige dumpingmarges, in procenten van de invoerprijs,
cif grens Gemeenschap, vóór inklaring, bedragen:
— Leading Synthetics Pty Ltd: 8,6 %,
— Novapex Australia Pty Ltd: 17,6 %.

(41)

Omdat het niveau van medewerking hoog was (er zijn
immers slechts twee producenten/exporteurs van het
betrokken product in Australië) werd als residuele
dumpingmarge voorlopig de dumpingmarge in aanmerking genomen van de medewerkende onderneming met
de hoogste dumpingmarge om de doeltreffendheid van
de maatregelen te waarborgen:

3.4 Dumpingmarge
(47)

Overeenkomstig artikel 2, lid 11, van de basisverordening werd de gewogen gemiddelde normale waarde van
elke soort vergeleken met de gewogen gemiddelde prijs
van die soort bij uitvoer naar de Gemeenschap.

(48)

Bij deze vergelijking bleek dat het betrokken product
van de medewerkende producenten/exporteurs met
dumping in de Gemeenschap was ingevoerd. Omdat
deze ondernemingen banden met elkaar hadden, was de
voorlopige dumpingmarge het gewogen gemiddelde van
de dumpingmarges van deze ondernemingen, een
gebruikelijke handelwijze van de Gemeenschap in geval
van gelieerde producenten/exporteurs. Dit leverde de
volgende dumpingmarges op, in procenten van de cif
prijs, grens Gemeenschap:

— Residuele dumpingmarge:17,6 %.

3. Pakistan
(42)

Twee ondernemingen hebben de vragenlijst voor producenten/exporteurs beantwoord. Deze ondernemingen
bleken banden met elkaar te hebben.

— Gatron (Industries) Ltd: 14,8 %,
— Novatex Ltd: 14,8 %.

3.1 Normale waarde
(43)

(44)

Voor alle door een van de Pakistaanse producenten/
exporteurs uitgevoerde soorten, behalve één, kon de
Commissie de normale waarde vaststellen aan de hand
van de door onafhankelijke afnemers op de binnenlandse
markt in het kader van normale handelstransacties
betaalde of te betalen prijzen overeenkomstig artikel 2,
lid 1, van de basisverordening. Voor de enige soort waarvoor de verkoop op de binnenlandse markt in het kader
van normale handelstransacties minder dan 10 %
bedroeg, werd de normale waarde geconstrueerd overeenkomstig artikel 2, lid 3, van de basisverordening.
De tweede exporteur/producent had het betrokken
product niet op de binnenlandse markt verkocht. Aangezien de twee enige Pakistaanse producenten/exporteurs
banden met elkaar hadden, werd de normale waarde
vastgesteld afgeleid van de prijzen die de eerste exporteur/producent op de binnenlandse markt had aangerekend overeenkomstig artikel 2, lid 1, van de basisverordening.

(49)

— Residuele dumpingmarge: 14,8 %.

4. Volksrepubliek China
4.1 Behandeling als marktgericht bedrijf
(50)

Overeenkomstig artikel 2, lid 7, onder b), van de basisverordening wordt de normale waarde, bij antidumpingonderzoeken betreffende producten uit de Volksrepubliek China, vastgesteld overeenkomstig de leden 1 tot
en met 6 van dat artikel voor die producenten die
voldoen aan de criteria van artikel 2, lid 7, onder c).

(51)

Om verwijzingen te vergemakkelijken zijn deze criteria
hieronder kort samengevat:

3.2 Exportprijs
(45)

(46)

De twee gelieerde Pakistaanse producenten/exporteurs
hadden het betrokken product in de Gemeenschap in
alle gevallen aan onafhankelijke afnemers verkocht.
Bijgevolg werd de exportprijs vastgesteld, overeenkomstig artikel 2, lid 8, van de basisverordening, aan de hand
van de werkelijk betaalde of te betalen prijzen.

Omdat het niveau van medewerking hoog was (er zijn
immers slechts twee producenten/exporteurs van het
betrokken product in Pakistan) werd de residuele
dumpingmarge voorlopig gelijkgesteld met de dumpingmarge van de medewerkende onderneming met de
hoogste dumpingmarge om de doeltreffendheid van de
maatregelen te waarborgen:

1. de besluiten en kosten van de bedrijven zijn marktconform; er is geen staatsinmenging van betekenis op
dat punt;

3.3 Vergelijking

2. de boekhouding wordt door een onafhankelijke
accountant gecontroleerd en bestrijkt alle terreinen;

Om een billijke vergelijking te kunnen maken werd,
overeenkomstig artikel 2, lid 10, van de basisverordening, rekening gehouden met verschillen in factoren

3. er zijn geen verstoringen van betekenis die nog voortvloeien uit het vroegere systeem zonder markteconomie;
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4. rechtszekerheid en stabiliteit worden verschaft door faillissements- en eigendomswetten;
5. munteenheden worden tegen de marktkoers omgerekend.
(52)

Acht producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China verzochten om een behandeling als marktgericht bedrijf overeenkomstig artikel 2, lid 7, onder b), van de basisverordening en hebben het
desbetreffende formulier ingevuld.

(53)

Twee ondernemingen werd de behandeling als marktgericht bedrijf reeds geweigerd op basis van
een eerste onderzoek van het formulier omdat hieruit bleek dat niet aan alle criteria was voldaan.
Voor de overige zes ondernemingen heeft de Commissie alle antwoorden en andere gegevens die zij
noodzakelijk achtte ter plaatse gecontroleerd.

(54)

Bij het onderzoek bleek dat twee van de acht Chinese producenten/exporteurs aan alle voorwaarden
voldeden om als marktgericht bedrijf te worden behandeld. De zes overige verzoeken moesten
worden afgewezen. De criteria waaraan deze zes producenten/exporteurs niet voldeden zijn opgenomen in de tabel in overweging 56.

(55)

De twee producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China die een behandeling als marktgericht
bedrijf werd toegestaan zijn:
— Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd,
— Far Eastern Industries Shanghai Ltd.

(56)

De volgende tabel bevat de samenvatting van het al dan niet voldoen aan de vijf criteria van artikel
2, lid 7, onder c), van de basisverordening per onderneming.
Toetsing aan de vijf criteria van artikel 2, lid 7, onder c), van de basisverordening
Criteria
Onderneming

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

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

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

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

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

1

Neen

Neen

Ja

Ja

Ja

2

Neen

Neen

Ja

Ja

Ja

3

Neen

Ja

Ja

Ja

Ja

4

Neen

Neen

Neen

Neen

Ja

5

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

6

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

7

Ja

Neen

Ja

Ja

Ja

8

Ja

Neen

Ja

Ja

Ja

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

(57)

De betrokken ondernemingen en de indiener van de klacht werden in de gelegenheid gesteld om op
bovenstaande bevindingen opmerkingen te maken.

(58)

Zes producenten/exporteurs voerden aan dat de bevindingen onjuist waren en dat zij als een marktgericht bedrijf moesten worden beschouwd.

(59)

De ondernemingen 1 tot en met 4 voerden aan dat hun verzoek om toekenning van de status van
marktgericht bedrijf uitsluitend was afgewezen omdat zij overheidsbedrijven waren, hoewel niet kon
worden aangetoond dat de staat bemoeienis had met hun besluitvorming.
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(60)

Volgens deze ondernemingen betekent het feit dat een onderneming een overheidsbedrijf is niet dat
er sprake is van staatsinmenging en volgens hen kon de Commissie niet aantonen dat de staat
bemoeienis had met hun bestuur en werkzaamheden.

(61)

Overeenkomstig artikel 2, lid 7, onder c), van de basisverordening dienen verzoeken om als marktgericht bedrijf te worden behandeld vergezeld te gaan van voldoende bewijsmateriaal dat het bedrijf
marktconform werkt. De producent/exporteur moet met name aantonen dat zijn besluiten inzake
prijzen, kosten en productiemiddelen, kosten van technologie en arbeid, productie, verkoop en
investeringen worden genomen in reactie op vraag en aanbod op de markt en zonder staatsinmenging van betekenis op dat punt.

(62)

Volgens deze bepaling van de basisverordening is het niet de Commissie die moet aantonen dat er
sprake is van staatsinmenging, maar moeten de ondernemingen die om behandeling als een marktgericht bedrijf verzoeken, aantonen dat er geen sprake is van staatsinmenging van betekenis bij hun
zakelijke besluiten.

(63)

Wanneer ondernemingen volledig of hoofdzakelijk in handen zijn van de overheid met alle gevolgen
van dien voor de besluitvorming en benoemingen op belangrijke posten zoals die van directeur,
manager enz., moet bij het onderzoek ook worden nagegaan in welke mate de overheid kan
optreden indien antidumpingmaatregelen worden genomen en welke maatregelen de onderneming
heeft genomen om een dergelijke inmenging te voorkomen.

(64)

In de hier bedoelde gevallen werd geoordeeld dat de ondernemingen die volledig of hoofdzakelijk in
handen waren van de overheid niet hebben aangetoond dat zij maatregelen hebben genomen om
staatsinmenging te voorkomen en dat de staat geen rol speelt bij hun zakelijke besluiten. Derhalve
kan worden aangenomen dat er wel degelijk sprake was van aanzienlijke staatsinmenging bij de
zakelijke beslissingen van de ondernemingen die volledig of hoofdzakelijk in handen van de overheid waren. Mede gezien de aard van het product, dat niet als het product van een bepaalde producent kan worden geïdentificeerd, leek het risico op ontduiking van de maatregelen door uitvoer via
een onderneming waarop een lager antidumpingrecht van toepassing is dan ook erg groot.

(65)

De ondernemingen 1 en 2 klaagden ook over het feit dat geen controlebezoek had plaatsgevonden
in hun bedrijven en voerden aan dat dit discriminerend was ten opzichte van de ondernemingen
waar wel een controlebezoek had plaatsgevonden. Er wordt evenwel aan herinnerd dat controlebezoeken overeenkomstig artikel 16 van de basisverordening niet verplicht zijn, maar slechts plaatsvinden wanneer zij nodig worden geacht. Zoals in overweging 53 vermeld, werd het verzoek om
behandeling als marktgericht bedrijf van deze beide ondernemingen afgewezen op basis van een
eerste onderzoek van het formulier waarmee zij dit verzoek indienden, omdat zij niet konden
aantonen dat ze aan alle criteria voldeden. Het argument van de ondernemingen werd dus niet
aanvaard.

(66)

Beide ondernemingen voerden ook aan dat hun boekhouding, in tegenstelling tot de conclusie van
de Commissie, volledig in overeenstemming was met de internationale normen en dat bijgevolg aan
het tweede criterium was voldaan, ondanks het feit dat de accountant ten aanzien van bepaalde
punten voorbehoud had gemaakt. Volgens deze ondernemingen zouden de accountants, indien de
boekhouding niet in overeenstemming was geweest met de internationale normen, zich niet tot dit
voorbehoud hebben beperkt, maar eenvoudigweg hebben geweigerd de boekhouding goed te
keuren.

(67)

Ook voor de ondernemingen 7 en 4 werd vastgesteld dat ze niet aan het tweede criterium voldeden.
Deze ondernemingen voerden aan dat de boekhouding van de ondernemingen volgens de basisverordening door een onafhankelijke accountant moet worden gecontroleerd in overeenstemming met
de internationale normen. Volgens deze ondernemingen blijkt uit het feit dat de accountants in hun
verslag melding maakten van een fout in de boekhouding juist dat aan de voorwaarden van de basisverordening is voldaan en dat hun boekhouding dus door een onafhankelijke accountant wordt
gecontroleerd in overeenstemming met de internationale normen.

(68)

In het algemeen geldt evenwel dat wanneer geëist wordt dat een basisboekhouding in overeenstemming is met de internationale boekhoudnormen dit ten doel heeft de betrouwbaarheid van deze
boekhouding te beoordelen en met name die van de inkomsten, de kosten en de winst van de onderneming, aangezien het controlebezoek in het kader van een antidumpingonderzoek juist ten doel
heeft deze drie punten te verifiëren. Bovendien wordt eraan herinnerd dat het accountantsrapport
(goedkeuring mèt of zonder voorbehoud, of afkeuring) afhankelijk is van de ernst van de vastgestelde fouten; het feit dat een accountant de boekhouding niet afkeurt, betekent op zich niet dat de
boekhouding juist is; dat is namelijk uitsluitend gegarandeerd indien hij de boekhouding onvoorwaardelijk goedkeurt. Ten slotte wordt in verband met deze specifieke ondernemingen bevestigd dat
de opmerkingen in het accountantsrapport voldoende significant werden geacht om te besluiten dat
niet aan het criterium was voldaan. Het argument van deze ondernemingen kan dus niet worden
aanvaard.

L 52/11

L 52/12

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

(69)

Onderneming 8 voerde aan dat de boekhoudproblemen op basis waarvan de Commissie haar
verzoek om als marktgericht bedrijf te worden behandeld heeft afgewezen zich slechts in een korte
periode voordeden, namelijk het laatste kwartaal van 2001 toen de onderneming werd opgericht.
Bovendien waren volgens deze onderneming dergelijke transacties volgens de „algemeen aanvaarde
boekhoudbeginselen” toelaatbaar.

(70)

Als voor de eerder genoemde ondernemingen werden de fouten evenwel significant geacht en werd
geoordeeld dat één en ander niet in overeenstemming was met de internationale boekhoudnormen.
Het argument van deze onderneming werd daarom niet aanvaard.

(71)

Ten slotte voerden verschillende exporteurs aan dat de Commissie de termijn van drie maanden om
vast te stellen of hun ondernemingen de status van marktgericht bedrijf kon worden toegekend,
overeenkomstig artikel 2, lid 7, onder c), van de basisverordening, niet in acht had genomen. Er
wordt evenwel aan herinnerd dat de controlebezoeken die in juli en augustus hadden moeten plaatsvinden tengevolge van de SARS-epidemie moesten worden uitgesteld. Hoewel sommige Chinese
provincies waarin sommige ondernemingen zijn gevestigd op dat ogenblik niet opgenomen waren
in de lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie was de toestand onzeker en was het niet uitgesloten
dat de lijst in de periode tussen het besluit om de controleurs naar de Volksrepubliek China te laten
afreizen en hun aankomst aldaar gewijzigd zou worden, zodat werd besloten alle controles uit veiligheidsoverwegingen uit te stellen. Pas wanneer alle reisbeperkingen waren opgeheven, konden de
controlebezoeken plaatsvinden. Door tijdgebrek moest de aanvraag om behandeling als marktgericht
bedrijf en de antidumpingvragenlijst gelijktijdig worden gecontroleerd, namelijk tijdens één en
hetzelfde controlebezoek.

(72)

Eén onderneming voerde aan dat de termijn om te beslissen of ondernemingen als marktgericht
konden worden beschouwd „buitensporig en discriminerend” was. Zoals hierboven vermeld leidde
de SARS-epidemie tot ernstige vertragingen bij de controles, mede gezien het aantal controlebezoeken dat moest plaatsvinden omdat een groot aantal Chinese producenten/exporteurs medewerking verleende. Bovendien werd het besluit tot al dan niet toekenning van de status van marktgericht
bedrijf aan alle medewerkende producenten/exporteurs gelijktijdig medegedeeld, zodat het niet
terecht is van discriminatie te spreken.

(73)

De twee ondernemingen wier verzoek om als marktgerichte bedrijven te worden behandeld werd
afgewezen op grond van een onderzoek van het desbetreffende formulier, met andere woorden
zonder controlebezoek, voerden aan dat er geen reden was om de termijn van drie maanden te overschrijden. Om evenwel discriminatie te voorkomen werden de besluiten inzake de status van marktgericht bedrijf tezelfdertijd aan alle medewerkende producenten/exporteurs medegedeeld.
4.2 Individuele behandeling

(74)

Overeenkomstig artikel 2, lid 7, onder a), wordt, indien een recht wordt ingesteld, een voor het
gehele land geldend recht ingesteld voor landen die onder artikel 2, lid 7, vallen behalve voor die
ondernemingen die overeenkomstig artikel 9, lid 5, kunnen aantonen dat zij vrij zijn de exportprijzen en -hoeveelheden en de verkoopvoorwaarden vast te stellen, dat zij bij de omrekening van
valuta's marktkoersen gebruiken en dat de staatsinmenging niet dusdanig is dat maatregelen
ontdoken kunnen worden indien voor bepaalde exporteurs een ander recht wordt vastgesteld.

(75)

Acht producenten/exporteurs verzochten om behandeling als marktgericht bedrijf. Zeven hiervan
verzochten tevens om een individuele behandeling, indien zij niet als marktgericht bedrijf konden
worden beschouwd en één exporteur/producent verzocht uitsluitend om een individuele behandeling. Op basis van de beschikbare gegevens werd vastgesteld dat drie ondernemingen aan alle voorwaarden voor de individuele behandeling overeenkomstig artikel 9, lid 5, van de basisverordening
voldeden.

(76)

Voor de vier overige ondernemingen werd vastgesteld dat ze geheel of overwegend in handen waren
van de overheid. Voor deze ondernemingen werd het risico op staatsinmenging significant geacht.
Gezien de aard van het betrokken product, dat niet als het product van een bepaalde producent
geïdentificeerd kan worden, werd het risico op ontduiking van de rechten door uitvoer van het
product via een onderneming waarop een lager recht van toepassing was eveneens significant
geacht. Bijgevolg was niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 9, lid 5, onder c) en e), van de
basisverordening. Derhalve werd besloten deze ondernemingen geen individuele behandeling toe te
staan.
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Er werd geconcludeerd dat een individuele behandeling kon worden toegestaan aan de volgende drie
producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China:
— Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd,
— Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd,
— Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd.

4.3 Normale waarde
4.3.1 Va st st e lli n g va n de nor ma le w a a r de voor de onde r n e mi ng e n di e ni e t a ls
m a r kt g e r i ch t b e d r i j f w e r d e n b e s c h ou w d
a) Referentieland
(78)

Overeenkomstig artikel 2, lid 7, van de basisverordening dient de normale waarde voor landen
zonder markteconomie en, voorzover geen behandeling als marktgericht bedrijf werd toegestaan,
voor landen met een overgangseconomie, te worden vastgesteld op basis van de prijs of de geconstrueerde waarde in een referentieland.

(79)

In het bericht van inleiding heeft de Commissie haar voornemen bekend gemaakt om de VS als een
referentieland te kiezen voor het vaststellen van de normale waarde voor de Volksrepubliek China;
belanghebbenden konden over deze keuze opmerkingen maken.

(80)

Bij het onderzoek bleek dat Amerikaanse markt voor het betrokken product sterk concurrerend is
— er zijn tien producenten op de NAFTA-markt (Noordamerikaanse Vrijhandelsovereenkomst), acht
grote afnemers en een aanzienlijke invoer uit derde landen. Het verbruik op de Amerikaanse markt
is groot en aan ongeveer 15 % van het Amerikaanse verbruik wordt door invoer voldaan. De Amerikaanse markt werd derhalve als aanzienlijk beschouwd en als voldoende representatief in vergelijking
met het exportvolume van het betrokken product uit China naar de Gemeenschap.

(81)

De producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China maakten bezwaar tegen dit voorstel. De
argumenten tegen de keuze van de VS waren i) het zou gebruikelijk zijn een land in aanmerking te
nemen dat bij hetzelfde onderzoek is betrokken; ii) de medewerkende producent in de VS zou
banden hebben met een producent in de Gemeenschap; en iii) de kosten in de VS zouden hoger zijn
dan in China. De betrokken partijen stelden voor Pakistan of de Republiek Korea als referentieland
te kiezen, maar toonden niet aan dat deze landen meer geschikt waren als referentieland. De
Commissie heeft de voorstellen evenwel onderzocht.

(82)

Over Pakistan wordt opgemerkt dat slechts twee ondernemingen het betrokken product in Pakistan
vervaardigen, terwijl de VS acht producenten telt. Bovendien worden op de invoer van het betrokken
product in Pakistan 20 % douanerechten geheven, tegenover 6,8 % in de VS (+ 0,3 c/kg). Om deze
reden lijkt de Pakistaanse markt voor het betrokken product minder concurrerend dan de markt van
de VS. Ten slotte bleek dat de binnenlandse verkoop van de Pakistaanse producenten aan onafhankelijke afnemers gering was in vergelijking met de zeer grote uitvoer uit de Volksrepubliek China,
zodat deze verkoop dus veel minder representatief was.

(83)

In verband met de Republiek Korea wordt eraan herinnerd dat tegen Korea niet eenzelfde onderzoek
loopt, zoals verschillende exporteurs beweerden, maar een tussentijds herzieningsonderzoek overeenkomstig artikel 11, lid 3, van de basisverordening. Alle Koreaanse ondernemingen bleken kleiner
te zijn dan de Amerikaanse medewerkende onderneming en laatstgenoemde had ook een grotere
binnenlandse verkoop. Bovendien bleek de grootste Koreaanse onderneming gedeeltelijk geïntegreerd
te zijn (zij produceert zelf ten minste één belangrijke grondstof), wat niet het geval was voor de
producenten in de Volksrepubliek China. Derhalve werd de Republiek Korea geen geschikt referentieland geacht.

(84)

De bewering dat de gegevens die de Amerikaanse medewerkende onderneming had verstrekt een
vertekend beeld zouden geven, gezien de banden van die onderneming met een EG-producent, werd
niet bij de controle ter plaatse van de prijzen, productiekosten en winstgevendheid bevestigd. De
Commissie heeft de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens onderzocht
en kon geen aanwijzingen vinden van een dergelijke vertekening.
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(85)

Ten slotte werd ook het argument in verband met het verschil in kosten onderzocht. De prijs van de
belangrijkste grondstof (PTA) die de Amerikaanse onderneming bij de vervaardiging van het
betrokken product gebruikt en die het grootste deel uitmaakt van de productiekosten van het
betrokken product werd vergeleken met de prijzen die de Chinese ondernemingen voor PTA
betaalden en hierbij werden geen grote verschillen vastgesteld. Het argument werd derhalve afgewezen.

(86)

Gezien het bovenstaande wordt voorlopig geconcludeerd dat de VS een geschikt referentieland zijn
in de zin van artikel 2, lid 7, van de basisverordening.
b) Vaststelling van de normale waarde

(87)

Overeenkomstig artikel 2, lid 7, onder a), van de basisverordening wordt de normale waarde voor
de producenten/exporteurs die niet als marktgericht bedrijf werden beschouwd, vastgesteld aan de
hand van de gecontroleerde gegevens die een producent in het referentieland heeft verstrekt, dat wil
zeggen aan de hand van de op de binnenlandse markt van de VS voor vergelijkbare productsoorten
betaalde of te betalen prijzen in het kader van normale handelstransacties.

(88)

De normale waarde was dus de gewogen gemiddelde binnenlandse verkoopprijs van de medewerkende producent in de VS bij levering aan niet-gelieerde afnemers.
4.3.2 Va st st e lli n g v a n de nor ma le w a a r de voor onde r ne mi ng e n di e a ls ma r ktg e r i c h t
b e d r i j f w e r de n be sc h ou w d

(89)

De ondernemingen die als marktgericht bedrijf werden beschouwd, werd verzocht de vragenlijst
volledig te beantwoorden; dit betekende dat zij ook gegevens moesten verstrekken over de binnenlandse verkoop en de productiekosten van het betrokken product; de antwoorden werden bij de
betrokken ondernemingen gecontroleerd.

(90)

Voor de vaststelling van de normale waarde paste de Commissie de methode toe die in de overwegingen 20 tot en met 27 is beschreven.

(91)

Voor alle door de Chinese producenten/exporteurs uitgevoerde soorten van het betrokken product,
behalve één, kon de Commissie de normale waarde vaststellen aan de hand van de prijzen die onafhankelijke afnemers op de binnenlandse markt in het kader van normale handelstransacties hadden
betaald of moesten betalen, overeenkomstig artikel 2, lid 1, van de basisverordening. Voor de enige
soort waarvan minder dan 10 % van de binnenlandse verkoop in het kader van normale handelstransacties had plaatsgevonden, werd de normale waarde berekend overeenkomstig artikel 2, lid 3,
van de basisverordening.
4.4 Exportprijzen

(92)

De ondernemingen die als marktgericht bedrijf werden beschouwd of die een individuele behandeling hadden verkregen, hebben het betrokken product in alle gevallen rechtstreeks uitgevoerd naar
onafhankelijke afnemers in de Gemeenschap. De exportprijs werd daarom vastgesteld aan de hand
van de werkelijk betaalde of te betalen prijzen overeenkomstig artikel 2, lid 8, van de basisverordening.
4.5 Vergelijking

(93)

De vergelijking vond plaats in hetzelfde handelsstadium, af fabriek. Om een billijke vergelijking
mogelijk te maken werd, overeenkomstig artikel 2, lid 10, van de basisverordening, rekening
gehouden met verschillen waarvan werd aangetoond dat ze gevolgen hadden voor de prijzen en de
vergelijkbaarheid van deze prijzen. Aldus werden correcties toegepast voor verschillen in kosten van
vervoer, verzekering, lossen, laden, op- en overslag en aanverwante kosten, krediet, commissielonen,
invoerheffingen en dienstverlening na verkoop (garantie).
4.6 Dumpingmarge
4.6.1 Voor onde r ne mi ng e n di e de sta tu s va n ma r ktg e r i c h t be dr i j f/ e e n i ndi v i du e le
b e h a nde li ng h a dde n ve r kr e g e n

(94)

Voor de twee ondernemingen die als marktgericht bedrijf werden beschouwd, werd de gewogen
gemiddelde normale waarde, per soort, vergeleken met de gewogen gemiddelde prijs van die soort
bij uitvoer naar de Gemeenschap overeenkomstig artikel 2, lid 11, van de basisverordening.
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(95)

Voor de drie ondernemingen die een individuele behandeling hadden verkregen, werd de in het referentieland vastgestelde gewogen gemiddelde normale waarde per soort vergeleken met de gewogen
gemiddelde prijs van die soort bij uitvoer naar de Gemeenschap overeenkomstig artikel 2, lid 11,
van de basisverordening.

(96)

De voorlopige gewogen gemiddelde dumpingmarges, in procenten van de cif-prijs, grens Gemeenschap, vóór inklaring bedragen:
Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd

17,4 %

Far Eastern Industries Shanghai Ltd

12,6 %

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd

21,0 %

Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd

29,5 %

Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd

18,1 %

4.6.2 Voor a lle a nde r e p r odu c e nte n / e x p or te u r s
(97)

Om het antidumpingrecht te berekenen dat van toepassing zal zijn op alle andere exporteurs in de
Volksrepubliek China, heeft de Commissie eerst het niveau van medewerking onderzocht. Hiertoe
werd de totale invoer van het betrokken product uit de Volksrepubliek China, op basis van de gegevens van Eurostat, vergeleken met de antwoorden van de Chinese exporteurs op de vragenlijsten.
Hierbij werd vastgesteld dat het niveau van medewerking bijna 100 % bedroeg.

(98)

Bijgevolg was de dumpingmarge voor deze producenten/exporteurs de gewogen gemiddelde
dumpingmarge die was vastgesteld voor de overige medewerkende exporteurs die geen behandeling
als marktgericht bedrijf noch een individuele behandeling hadden verkregen, dat wil zeggen door
vergelijking van de gewogen gemiddelde normale waarde die voor het referentieland werd vastgesteld met de gewogen gemiddelde exportprijs van de betrokken ondernemingen.

(99)

De voor het gehele land geldende dumpingmarge is voorlopig dus vastgesteld op 23,2 % van de cifprijs, grens Gemeenschap.

C. SCHADE

1. Productie in de Gemeenschap
(100) In de onderzoekperiode werd het betrokken product vervaardigd door

— de zeven klagende EG-producenten die volledige medewerking hebben verleend aan het onderzoek,
— vier andere EG-producenten die volledige steun en medewerking hebben verleend aan het onderzoek,
— een andere EG-producent die de procedure steunde en die enige algemene informatie over zijn
productie en verkoop heeft verstrekt.
(101) De indiener van de klacht is niet bekend met andere producenten van het betrokken product in de

Gemeenschap, noch hebben andere producenten van het betrokken product zich bij de Commissie
aangemeld. Daarom is de productie van het betrokken product door de twaalf bovengenoemde
ondernemingen de productie van de Gemeenschap in de zin van artikel 4, lid 1, van de basisverordening.

2. Definitie van de bedrijfstak van de Gemeenschap
(102) De gezamenlijke productie van de elf EG-producenten die volledig aan dit onderzoek hebben mede-

gewerkt, bedroeg in het onderzoektijdvak 1 634 477 ton, of ongeveer 97 % van de geraamde totale
productie van het betrokken product in de Gemeenschap. De elf EG-producenten die volledige
medewerking hebben verleend, zijn daarom de bedrijfstak van de Gemeenschap in de zin van artikel
4, lid 1, en artikel 5, lid 4, van de basisverordening.
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3. Verbruik in de Gemeenschap
3.1 Inleiding
3.1.1 Invoe r g e g e ve ns
(103) Om cijfers over de invoer te verkrijgen werd gebruik gemaakt van Eurostat-gegevens over hoeveel-

heden en waarden voor GN-code 3907 60 20 en van door de producenten/exporteurs verstrekte
gegevens.
3.1.2 G e g e ve ns ove r de be dr i j fsta k v a n de G e me e nsc h a p
(104) Gegevens over de bedrijfstak van de Gemeenschap werden verkregen aan de hand van de gecontro-

leerde antwoorden op de vragenlijst van de elf medewerkende EG-producenten.
3.2 Verbruik in de Gemeenschap
(105) Het zichtbare verbruik in de Gemeenschap werd vastgesteld aan de hand van:

— de totale invoer van het betrokken product in de Gemeenschap volgens Eurostat en de gegevens
die de producenten/exporteurs hebben verstrekt,
— de totale gecontroleerde verkoop van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de EG-markt, en
— de gegevens over de verkoop van de andere EG-producent die enige algemene informatie heeft
verstrekt.
(106) Het verbruik in de Gemeenschap bedroeg in het onderzoektijdvak 1 845 962 ton, hetgeen 37 %

hoger is dan het verbruik aan het begin van de beoordelingsperiode. De aanzienlijke stijging van het
verbruik was het gevolg van een aanzienlijke stijging van het verbruik van gebottelde frisdrank en
mineraalwater, en volgt de trend die in een eerder onderzoek reeds was vastgesteld (1).

Verbruik
Index 1999 = 100

1999

2000

2001

2002

Onderzoektijdvak

1 348 628

1 349 763

1 420 759

1 795 883

1 845 962

100

100

105

133

137

4. Invoer uit de betrokken landen
4.1 Cumulatieve beoordeling
(107) Allereerst werd onderzocht of invoer uit de Volksrepubliek China, Pakistan en Australië tezamen

mocht worden beoordeeld overeenkomstig artikel 3, lid 4, van de basisverordening.
(108) De ontwikkeling van de invoer uit de betrokken landen, in ton en marktaandeel, was als volgt:
1999

2000

2001

2002

Onderzoektijdvak

144

20

9 000

89 329

120 814

Marktaandeel ( %)

0

0

0,6

5,0

6,6

Australië

0

0

5 157

17 031

27 538

Marktaandeel ( %)

0

0

0,4

0,9

1,5

Pakistan

0

8 500

14 678

47 767

74 311

Marktaandeel ( %)

0

0,6

1,0

2,6

4,0

144

8 520

28 835

154 127

222 663

0

0,6

2,0

8,6

12,1

Volksrepubliek China

Totale invoer uit de betrokken
landen
Totaal marktaandeel ( %)

(1) Zie overweging 101 van Verordening (EG) nr. 1742/2000 van de Commissie (PB L 199 van 5.8.2000, blz. 48), tot
instelling van een voorlopig antidumpingrecht op PET uit India, Indonesië, Maleisië, de Republiek Korea, Taiwan en
Thailand.
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(109) Geconstateerd werd dat:

— de dumpingmarges voor elk betrokken land hoger waren dan de minimale dumpingmarges in de
zin van artikel 9, lid 3, van de basisverordening,
— de invoervolumes uit elk betrokken land in het onderzoektijdvak niet te verwaarlozen waren,
daar het om marktaandelen ging van 1,5 tot 6,6 %, en
— een cumultieve beoordeling passend was, gezien de concurrentievoorwaarden, zowel tussen het
betrokken product uit deze landen als tussen deze producten en het soortgelijke EG-product. Dit
blijkt uit het feit dat de onderbiedingsmarges — 10 à 17,9 % — tamelijk dicht bij elkaar lagen
en de producten via soortgelijke verkoopkanalen werden verkocht. Bovendien bleek dat de
producten dezelfde fysieke en chemische kenmerken hadden en dezelfde prijsontwikkeling doormaakten die gelijk liep met de ontwikkelingen van de prijs van de voornaamste grondstof, nafta
(geraffineerde olie).
(110) Derhalve is de voorlopige conclusie dat aan alle criteria van artikel 3, lid 4, van de basisverordening

is voldaan en dat de gevolgen van de invoer uit de Volksrepubliek China, Australië en Pakistan
cumulatief moeten worden beoordeeld.

4.2 Marktaandeel
(111) De invoer uit de betrokken landen is, zoals hierboven is vermeld, in 2000 begonnen, maar is vanaf

2002 van belang geworden omdat nieuwe productiefaciliteiten in de betrokken landen werden
opgezet. Het marktaandeel in de Gemeenschap steeg van 0,6 % in 2000 tot 8,6 % in 2002 en
bereikte 12,1 % in het onderzoektijdvak.

4.3 Prijzen en prijsonderbieding
(112) Er werd een vergelijking gemaakt van de verkoopprijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap

met de verkoopprijzen van de betrokken producenten/exporteurs in het onderzoektijdvak, na aftrek
van diverse soorten kortingen. De prijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap werden op het
niveau af fabriek gebracht, terwijl de prijzen van ingevoerde producten cif-prijzen, grens Gemeenschap, waren, vermeerderd met rechten, en waarop correcties werden toegepast voor handelsstadium
en de kosten van laden, lossen, op- en overslag, gebaseerd op informatie die bij het onderzoek was
verkregen, met name van medewerkende onafhankelijke importeurs.
(113) Uit de vergelijking bleek dat de betrokken producten uit de betrokken landen in het onderzoek-

tijdvak in de Gemeenschap waren verkocht tegen prijzen die de prijzen van de bedrijfstak van de
Gemeenschap onderboden, en wel als volgt: Volksrepubliek China 13,5 - 17,9 %, Australië: 10 11,9 % en Pakistan: 12,7 %.
(114) De betrekkelijk lage gemiddelde onderbiedingsmarges werden veroorzaakt door de druk op de

prijzen als gevolg van het gedrag van de betrokken producenten/exporteurs die tegen dumpingprijzen verkochten. De bedrijfstak van de Gemeenschap werd ertoe gedwongen deze prijzen te
volgen om zijn marktaandeel te behouden. Vanwege de marktmacht van bepaalde grote gebruikers
van het betrokken product zijn prijsoverwegingen van doorslaggevend belang.

5. Toestand van de bedrijfstak van de Gemeenschap
(115) Overeenkomstig artikel 3, lid 5, van de basisverordening omvatte het onderzoek naar de gevolgen

van de invoer met dumping voor de bedrijfstak van de Gemeenschap een beoordeling van alle
economische indicatoren die de situatie weergeven van die bedrijfstak vanaf 1999 (het uitgangsjaar)
tot aan het onderzoektijdvak.
(116) De gegevens hieronder over de bedrijfstak van de Gemeenschap zijn afgeleid van de gegevens die de

elf medewerkende EG-producenten hebben verstrekt.
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5.1 Productie, productiecapaciteit en bezettingsgraad
(117) De productiecapaciteit werd vastgesteld aan de hand van de theoretische maximale uurproductie van

de geïnstalleerde machines, vermenigvuldigd met het theoretische aantal arbeidsuren per jaar, tijd
voor onderhoud en andere dergelijke productieonderbrekingen in aanmerking genomen.

1999

2000

2001

2002

Onderzoektijdvak

1 168 334

1 432 785

1 546 672

1 629 703

1 642 100

Index 1999 = 100

100

123

132

139

141

Productiecapaciteit

1 346 074

1 595 962

1 759 762

1 948 248

1 955 954

Index 1999 = 100

100

119

131

145

145

Bezettingsgraad

87 %

90 %

88 %

84 %

84 %

Index 1999 = 100

100

103

101

96

97

Productie

(118) Zoals blijkt uit de tabel steeg de productie vanaf 1999 tot en met het onderzoektijdvak met 41 %,

een weerspiegeling van de sterke groei van het verbruik in de Gemeenschap. In dezelfde periode
steeg de productiecapaciteit iets meer dan het verbruik, namelijk met 45 %. Op te merken valt dat
de bedrijfstak van de Gemeenschap tot 5 augustus 2000 (1) reeds te maken had gehad met schadeveroorzakende dumping en dat daarom verwacht kon worden dat zij, nadat aan deze dumping een
einde was gemaakt, meer zou kunnen verkopen. De stijging in productiecapaciteit was voor de
bedrijfstak van de Gemeenschap absoluut noodzakelijk om zijn marktaandeel te behouden en om te
voldoen aan de groeiende vraag die naar verwachting nog verder zal toenemen. De bezettingsgraad
was in de beoordelingsperiode ongelijk: deze bedroeg in het onderzoektijdvak 84 %, iets onder het
niveau aan het begin van de periode.
(119) Enkele exporteurs stelden dat de gestegen capaciteit in de betrokken periode een teken van sterkte

is, veeleer dan van schade. Deze zelfde exporteurs verwezen eveneens naar geplande nieuwe investeringen in nieuwe capaciteit.
(120) Zoals hierboven vermeld, werd in meer productiecapaciteit geïnvesteerd om te voldoen aan het

gestegen verbruik. Zoals ook vermeld in de verordening van de Commissie tot instelling van antidumpingmaatregelen ten aanzien van PET uit India, Indonesië, Maleisië, de Republiek Korea, Taiwan
en Thailand (2) vreesden de gebruikers in de Gemeenschap, toen deze antidumpingmaatregelen
werden genomen, dat op de EG-markt een tekort zou ontstaan.
(121) Bovendien verstrijkt er gewoonlijk twee jaar tussen het besluit om in nieuwe capaciteit te investeren

en het tijdstip dat deze nieuwe capaciteit geïnstalleerd en gebruiksklaar is. Zoals uit bovenstaande
tabel blijkt, steeg de nieuwe capaciteit in de beoordelingsperiode het sterkst van 1999 op 2000. De
beslissing om deze capaciteit te installeren moet derhalve voor die periode zijn genomen, zodat de
toegenomen capaciteit niet als een „teken van sterkte” kan worden beschouwd, zoals de exporteurs
beweren.
(122) Wat de geplande nieuwe capaciteit betreft: enkele EG-producenten hebben officieel verdere investe-

ringen in nieuwe capaciteit aangekondigd. Enkele exporteurs hebben deze aankondigingen
beschouwd als een teken van sterkte van de EG-producenten.
(1) Voorlopige antidumpingrechten op de invoer van PET uit India, Indonesië, Maleisië, de Republiek Korea, Taiwan en
Thailand werden met ingang van 6 augustus 2000 ingevoerd door Verordening (EG) nr. 1742/2000.
(2) Zie overweging 194 in Verordening (EG) nr. 1742/2000.
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(123) Hoewel enkele EG-producenten voornemens zijn verder in hun productiecapaciteit te investeren

(met ongeveer 300 000 - 400 000 ton), zouden deze plannen moeten worden gezien in het licht
van het toegenomen gebruik in de Gemeenschap. In de huidige omstandigheden nemen enkele EGproducenten hun investeringsplannen echter opnieuw in overweging, daar het prijsniveau op de EGmarkt het voor deze EG-producenten moeilijk maakt de beoogde investeringen te financieren.
(124) Enkele producenten moesten namelijk tijdelijk productielijnen stopzetten in het laatste deel en na

afloop van het onderzoektijdvak, daar zij tegen de heersende prijzen financieel verlies leden. Een
producent verminderde de productiecapaciteit in het onderzoektijdvak met 73 000 ton, terwijl een
andere EG-producent na afloop van het onderzoektijdvak de productiecapaciteit met 270 000 ton
verminderde.

5.2 Voorraden
(125) Hieronder de cijfers voor de voorraden aan het einde van elke periode:

Voorraden (ton)
Als percentage
productie

van

de

1999

2000

2001

2000

Onderzoektijdvak

74 796

76 463

112 991

110 020

95 841

6,4 %

5,3 %

7,3 %

6,8 %

5,8 %

(126) Het voorraadniveau is in de gehele beoordelingsperiode stabiel gebleven. Deze economische indi-

cator werd in het kader van onderhavige schade-analyse echter niet terzake geacht, aangezien het
betrokken product een bulkgoed is met een relatief lage waarde per m3. Daarom zal de bedrijfstak
van de Gemeenschap om louter praktische redenen altijd trachten zijn voorraden op een minimumniveau te houden.
5.3 Verkoopvolume, marktaandeel, groei en gemiddelde prijzen per eenheid in de Gemeenschap
(127) De cijfers hieronder geven de verkoop weer van de bedrijfstak van de Gemeenschap aan onafhanke-

lijke afnemers in de Gemeenschap.

Verkoopvolume (ton)
Index 1999 = 100
Marktaandeel
Index 1999 = 100
Gemiddelde
prijzen
eenheid (EUR/ton)
Index 1999 = 100

per

1999

2000

2001

2002

Onderzoektijdvak

994 290

1 249 609

1 286 705

1 426 864

1 403 430

100

126

129

144

141

73,7 %

92,6 %

90,6 %

79,5 %

76,0 %

100

126

123

108

103

686

1 014

1 125

977

986

100

148

164

143

144

(128) Het verkoopvolume van de bedrijfstak van de Gemeenschap is in de beoordelingsperiode met 41 %

toegenomen, waarvan met 26 % in 2000. De gestegen verkoopvolumes zijn te zien in het licht van
het toegenomen verbruik in dezelfde periode met 37 %.
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(129) Na de instelling van antidumpingmaatregelen op 5 augustus 2000 (1) slaagde de bedrijfstak van de

Gemeenschap erin zijn verloren marktaandeel te herwinnen. Het marktaandeel van de bedrijfstak
van de Gemeenschap steeg van 73,7 % in 1999 tot 92,6 % in 2000. Doch na deze periode van
betrekkelijke sterkte kromp het marktaandeel van de bedrijfstak van de Gemeenschap weer, namelijk
van 90,6 % in 2001 tot 76,0 % in het onderzoektijdvak, toen PET uit de betrokken landen een steeds
grotere plaats op de EG-markt verwierf.
(130) Ofschoon de bedrijfstak van de Gemeenschap aanvankelijk voordeel had bij het toegenomen gebruik

en van de stijging van de gemiddelde verkoopprijzen, met een omzetstijging van 112 % van 1999
op 2001, stopte deze groei in 2002 plotseling en was de bedrijfstak van de Gemeenschap door
invoer met dumping uit de betrokken landen gedwongen zijn verkoopprijzen te verlagen.
(131) De gemiddelde verkoopprijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap stegen van 1999 op 2000

met 48 % en bereikten na de instelling van antidumpingmaatregelen ten aanzien van PET uit India,
Indonesië, Maleisië, de Republiek Korea, Taiwan en Thailand in 2000 een meer aanvaardbaar niveau.
Een deel van deze stijging hield verband met hogere grondstoffenprijzen (zie overweging 169) die
de bedrijfstak van de Gemeenschap op zijn afnemers kon afwentelen. Door deze stijging kon de
bedrijfstak van de Gemeenschap weer winstgevend worden, ofschoon de winstniveaus en de rendementen van het geïnvesteerd vermogen, zoals hieronder in detail beschreven, relatief gering waren.
De bedrijfstak van de Gemeenschap slaagde erin zijn prijzen in 2001 verder te verhogen, maar deze
periode werd gevolgd door prijsdalingen in 2002 en in het onderzoektijdvak. In het onderzoektijdvak daalden de prijzen met 12 %, een ontwikkeling die in de tijd samenviel met sterke concurrentie met PET uit de bij deze procedure betrokken landen.

5.4 Winstgevendheid, rendement van het geïnvesteerd vermogen en kasstroom
(132) „Rendement van de totale activa” en „kasstroom” konden alleen worden gemeten op het niveau van

de kleinste groep producten waarvan het betrokken product deel uitmaakt, ingevolge artikel 3, lid 8,
van de basisverordening.
(133) Bovendien is het rendement van investeringen berekend aan de hand van het rendement van de

totale activa, daar laatstgenoemd rendement voor de analyse van de trends relevanter wordt geacht.

1999

2000

2001

2002

Onderzoektijdvak

Winst bij verkoop op EGmarkt

– 16,4 %

4,0 %

7,6 %

2,9 %

0,9 %

Rendement van totale activa

– 12,1 %

3,7 %

7,7 %

2,2 %

0,4 %

Kasstroom (als percentage van
de totale verkoop)

– 9,7 %

– 4,4 %

20,2 %

19,5 %

14,0 %

(134) Na de instelling van antidumpingmaatregelen ten aanzien van PET uit India, Indonesië, de Republiek

Korea, Taiwan en Thailand, kon de bedrijfstak van de Gemeenschap, zoals uit bovenstaande gegevens blijkt, de prijzen tot een aanvaardbaarder niveau verhogen. Toch kon de bedrijfstak van de
Gemeenschap eerst in 2001 de winstgevendheid bereiken die volgens Verordening (EG) nr. 1742/
2000 normalerwijze zou moeten worden bereikt (7 %).
(135) Na de prijsdaling in 2002 en in het onderzoektijdvak ging de financiële toestand van de bedrijfstak

van de Gemeenschap opnieuw achteruit, hetgeen samenviel met de sterke stijging van de invoer met
dumping uit de betrokken landen. Het in het onderzoektijdvak bereikte winstniveau lag juist boven
het niveau van kostendekking, en is verre van voldoende om de noodzakelijke herinvesteringen te
financieren waarom afnemers verzochten.
(1) Verordening (EG) nr. 1742/2000.
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(136) Zowel de winst bij verkoop in de Gemeenschap alsook het rendement van de totale activa geven

dezelfde ontwikkeling te zien, namelijk een verbetering van 1999 tot en met 2001, gevolgd door
een verslechtering in 2001 en het onderzoektijdvak.
(137) De kasstroom ontwikkelde zich op gelijke wijze, ofschoon hier met een vertraging van een jaar,

hetgeen verklaard wordt uit de bewegingen van kortetermijnactiva vanwege de toegenomen
verkoop.
5.5 Investeringen en vermogen om kapitaal aan te trekken

Investeringen

1999

2000

2001

2002

Onderzoektijdvak

17 818

19 371

69 813

44 179

34 380

(138) Na de instelling van antidumpingmaatregelen ten aanzien van PET uit India, Indonesië, de Republiek

Korea, Taiwan en Thailand, besloot de bedrijfstak van de Gemeenschap opnieuw in capaciteit te
investeren.
(139) Als eerder vermeld, ligt er ongeveer twee jaar tussen het besluit in nieuwe capaciteit te investeren en

het tijdstip waarop deze capaciteit gebruiksklaar is. De tijd tussen het besluit om te investeren en het
tijdstip waarop de nieuwe machines op de balans worden opgevoerd is uiteraard korter, aangezien
de machines op de balans worden gezet zodra zij worden geïnstalleerd. Dit verklaart waarom het
investeringsniveau niet altijd overeenkomt met de in overweging 117 vermelde capaciteitsvergroting.
(140) Het vermogen van de bedrijfstak van de Gemeenschap om kapitaal aan te trekken, hetzij van externe

geldschieters dan wel van moederondernemingen, werd in de beoordelingsperiode niet ernstig
aangetast.
5.6 Werkgelegenheid, productiviteit en lonen
1999

2000

2001

2002

Onderzoektijdvak

Aantal werknemers

1 606

1 692

1 701

1 681

1 659

Index 1999 = 100

100

105

106

105

103

31 291

33 236

34 541

35 478

36 045

Index 1999 = 100

100

106

110

113

115

Productiviteit (ton/werknemer)

727

847

909

969

990

Index 1999 = 100

100

116

125

133

136

Arbeidskosten (ton/EUR)

(141) Reeds vermeld is dat de bedrijfstak van de Gemeenschap zijn productie in de beoordelingsperiode

met 41 % heeft opgevoerd. Ondanks de stijging bleef het aantal productiewerknemers op ongeveer
hetzelfde peil.
(142) Dit vloeit voort uit het feit dat de bedrijfstak van de Gemeenschap in nieuwe, sterk geautomatiseerde

installaties heeft geïnvesteerd, waarvoor niet veel extra personeel nodig is. De productiviteit steeg in
die periode namelijk met 36 %, terwijl de arbeidskosten met 15 % toenamen.
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5.7 Herstel na eerdere dumping
(143) Na de instelling van antidumpingmaatregelen in het jaar 2000 (1) kon de bedrijfstak van de Gemeen-

schap zijn gemiddelde verkoopprijzen tot een meer aanvaardbaar niveau optrekken, terwijl hij
terzelfdertijd zijn aandeel op een steeds groeiende markt kon handhaven. Zoals vermeld in overweging 134 kwam de bedrijfstak van de Gemeenschap in 2001 tot een aanvaardbare winstmarge. De
conclusie is daarom dat de bedrijfstak van de Gemeenschap zich na eerdere dumping heeft hersteld.

5.8 Omvang van de dumpingmarge
(144) De dumpingmarges zijn vermeld in het deel „dumping” (zie de overwegingen 40, 48 en 96). Deze

marges zijn duidelijk meer dan minimaal in de zin van artikel 9, lid 3, van de basisverordening.
Bovendien kunnen de gevolgen van de dumpingmarges, gezien de omvang van de invoer met
dumping en de prijzen waartegen deze plaatsvond, niet te verwaarlozen zijn.

6. Conclusie
(145) Na de instelling van antidumpingmaatregelen ten aanzien van PET uit India, Indonesië, Maleisië, de

Republiek Korea, Taiwan en Thailand won de bedrijfstak van de Gemeenschap terstond weer aan
vertrouwen. De gemiddelde verkoopprijzen in de Gemeenschap stegen van 1999 op 2001 met 64 %
(hetgeen ten dele een compensatie was voor de gestegen grondstoffenprijzen), terwijl het verkoopvolume in de Gemeenschap met 29 % toenam. Deze ontwikkelingen leidden tot een grotere winstgevendheid; in 2001 slaagde de bedrijfstak van de Gemeenschap erin de winstmarge te behalen die in
Verordening (EG) nr. 1742/2000 als winstdoel was genoemd, zodat de bedrijfstak kon investeren in
nieuwe capaciteit, zoals zijn afnemers dit wensten en hij milieuvriendelijke projecten kon opzetten
zoals de terugwinning (recycling) van gebruikte flessen.
(146) Doch, zoals hierboven werd vastgesteld, begon PET uit de bij deze procedure betrokken landen vanaf

2002 massaal op de EG-markt te verschijnen, hetgeen tot een prijsdaling leidde. De bedrijfstak van
de Gemeenschap verloor marktaandeel, terwijl zijn financiële stabiliteit opnieuw in gevaar kwam,
zoals blijkt uit de povere financiële resultaten.
(147) Gezien het bovenstaande is de voorlopige conclusie dat de bedrijfstak van de Gemeenschap aanmer-

kelijke schade heeft geleden in de zin van artikel 3 van de basisverordening.

D. OORZAAK VAN DE SCHADE

1. Opmerkingen vooraf
(148) In overeenstemming met artikel 3, lid 6, van de basisverordening werd nagegaan of de aanmerkelijke

schade die de bedrijfstak van de Gemeenschap had geleden, veroorzaakt was door de invoer met
dumping uit de betrokken landen. Overeenkomstig artikel 3, lid 7, van de basisverordening heeft de
Commissie tevens onderzocht of er andere factoren waren waardoor de bedrijfstak van de Gemeenschap mogelijk schade had geleden om te voorkomen dat door deze factoren veroorzaakte schade
ten onrechte aan de invoer met dumping werd toegeschreven.
(149) Er zijn thans maatregelen van toepassing bij de invoer van PET uit India, Indonesië, de Republiek

Korea, Maleisië, Taiwan en Thailand. Zoals in overweging 3 vermeld, is momenteel een tussentijdse
herzieningsprocedure gaande betreffende de antidumpingmaatregelen ten aanzien van PET uit de
Republiek Korea en Taiwan ingevolge artikel 11, lid 3, van de basisverordening. Bij onderhavig
onderzoek is met die elementen rekening gehouden.

2. Gevolgen van de invoer met dumping
(150) De invoer van het betrokken product uit de betrokken landen is in de beoordelingsperiode sterk

toegenomen. Zoals is af te lezen uit de tabel in overweging 108 steeg de invoer uit de drie
betrokken landen van vrijwel verwaarloosbare hoeveelheden in 1999 tot 223 000 ton in het onderzoektijdvak, hetgeen overeen kwam met een marktaandeel van 12,1 %.
(1) Verordening (EG) nr. 1742/2000.
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(151) De aanzienlijke stijging van de invoer uit de betrokken landen en het toegenomen marktaandeel van

die producten in 2002 en in het onderzoektijdvak, tegen prijzen die duidelijk onder die van de
bedrijfstak van de Gemeenschap bleven, viel in de tijd samen met de verslechtering van de toestand
van de bedrijfstak van de Gemeenschap.
(152) Zoals in overweging 113 is vermeld, werd het betrokken product uit de betrokken landen ingevoerd

tegen prijzen die aanzienlijk lager waren dan die van de bedrijfstak van de Gemeenschap, namelijk
10 à 17,9 %.
(153) De voorlopige conclusie is dat de druk door de betrokken invoer, waarvan volume en marktaandeel

vanaf 2001 aanzienlijk stegen, en die tegen dumpingprijzen plaatsvond, een doorslaggevende rol
heeft gespeeld bij de prijsdalingen en het verlies aan marktaandeel van de bedrijfstak van de
Gemeenschap en, als gevolg daarvan, de verslechtering van diens financiële toestand.

3. Gevolg van andere factoren
3.1 Invoer uit andere derde landen
(154) De invoer uit derde landen die niet bij deze procedure zijn betrokken gaf in de beoordelingsperiode

de volgende ontwikkeling te zien:
2002

Onderzoektijdvak

1999

2000

2001

India

38 393

4 920

3 909

2 258

2 899

Indonesië

27 537

3 121

5 370

4 461

3 548

Republiek Korea

88 790

5 361

2 818

86 748

95 414

Maleisië

29 481

4 917

8 327

12 983

10 566

Taiwan

38 595

7 500

589

27 787

25 748

Thailand

23 880

441

0

18

18

247 266

26 260

21 013

134 255

138 193

Brazilië

0

6

0

8 464

8 464

Turkije

12 811

1 692

2 636

7 206

7 950

VS

21 983

32 431

31 465

18 577

15 855

Andere derde landen zonder
AD-rechten

47 686

3 192

13 381

5 767

7 302

Subtotaal

82 480

37 321

47 482

40 014

39 571

Totale invoer uit andere
landen dan de bij deze procedure betrokken landen

329 746

63 581

68 495

174 269

177 764

Derde landen waar AD-rechten
van kracht zijn

Subtotaal
Derde landen waar geen ADrechten van kracht zijn

(155) Na de invoering van antidumpingmaatregelen in 2000 ging de invoer uit niet bij deze procedure

betrokken landen sterk achteruit. De invoer uit andere landen, met uitzondering van de Republiek
Korea en Taiwan, steeg niet zodanig dat de bedrijfstak van de Gemeenschap hierdoor schade had
kunnen lijden en de stijging van deze invoer viel in de tijd ook niet samen met de schade die de
bedrijfstak van de Gemeenschap leed.
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(156) De invoer uit de Republiek Korea en Taiwan ontwikkelde zich evenwel op soortgelijke wijze als de

invoer uit de bij deze procedure betrokken landen, namelijk dat deze aan het einde van de beoordelingsperiode significant steeg. Bovendien viel deze ontwikkeling in de tijd ook samen met de
verslechtering van de toestand van de bedrijfstak van de Gemeenschap. De invoer uit deze twee
landen tezamen bedraagt slechts ongeveer de helft van de invoer uit de drie bij deze procedure
betrokken landen.

(157) Er waren geen andere landen waarvan de uitvoer naar de Gemeenschap in de beoordelingsperiode

aanzienlijk steeg.

(158) Voorts waren de gemiddelde cif-prijzen in het onderzoektijdvak, exclusief de antidumpingrechten,

bij invoer uit de Republiek Korea 842 EUR/ton en bij invoer uit Taiwan 784 EUR/ton (volgens
Eurostat). De antidumpingrechten varieerden van 0 EUR/ton tot 148,3 EUR/ton voor de Republiek
Korea en van 47 EUR/ton tot 69,5 EUR/ton voor Taiwan. Het normale invoerrecht was 6,5 % voor
zowel de Republiek Korea als voor Taiwan.

(159) De gemiddelde prijs, na inklaring, bij invoer uit de Republiek Korea was 835 tot 983 EUR/ton en

bij invoer uit Taiwan 896 tot 1 044 EUR/ton. Daar de gemiddelde verkoopprijs van de bedrijfstak
van de Gemeenschap in het onderzoektijdvak, als vermeld in overweging 127, 986 EUR/ton was, is
de prijsonderbieding bij invoer uit de Republiek Korea 0 tot 9,1 % en bij invoer uit Taiwan 8,2 tot
10,5 %. Bovendien is het waarschijnlijk dat exporteurs waarvoor lagere antidumpingrechten gelden
hun aandeel in de invoer hebben verhoogd ten koste van exporteurs waarvoor hogere antidumpingrechten gelden.

(160) Voorlopig wordt niet uitgesloten dat de invoer uit de Republiek Korea en Taiwan mede de oorzaak

is geweest van de schade die de bedrijfstak van de Gemeenschap heeft ondervonden. De maatregelen
ten aanzien van deze twee landen zijn thans het onderwerp van een tussentijdse herzieningsprocedure ingevolge artikel 11, lid 3, van de basisverordening, in het kader waarvan wordt onderzocht of
zij voldoende zijn om schadeveroorzakende dumping tegen te gaan.

3.2 Grondstofprijzen

3.2.1 O p me r ki ng v oor a f

(161) De gegevens over de gemiddelde verkoopprijzen van PET in de Gemeenschap en over de grondstof-

prijzen werden verstrekt door de bedrijfstak van de Gemeenschap.

3.2.2 G r ondstofp r i jz e n a ls oor z a a k v a n sc h a de

(162) De productiekosten van PET hangen in hoge mate (ongeveer tweederde) af van de prijs van grond-

stoffen en van zaken als elektriciteit en gas (de variabele kosten). De prijzen van PTA en van andere
grondstoffen, zoals MEG en DMT, volgen de olieprijzen. Het leek daarom relevant om na te gaan of
de gestegen grondstofprijzen al dan niet aan afnemers konden worden doorberekend.

(163) Er bleken twee soorten producenten van PET te zijn in de Gemeenschap, namelijk producenten die

de grondstoffen aankochten bij verbonden bedrijven („geïntegreerde producenten”) en producenten
die de grondstoffen aankochten bij externe leveranciers („onafhankelijke producenten”).

(164) Allereerst werd vastgesteld of de grondstofprijzen structureel verschillend waren wanneer bij

verbonden leveranciers en wanneer bij externe leveranciers werd aangekocht.

21.2.2004

21.2.2004

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

L 52/25

(165) Geïntegreerde producenten bleken niet wezenlijk andere kosten voor grondstoffen te maken dan

onafhankelijke producenten. Bij de beoordeling van de kosten van grondstoffen behoefde dus geen
onderscheid te worden gemaakt tussen EG-producenten.
(166) Na de vaststelling dat bij het onderzoek naar grondstofprijzen als oorzaak van de schade geen reke-

ning behoefde te worden gehouden met het verschil tussen geïntegreerde en onafhankelijke producenten, werden die prijzen voor de bedrijfstak van de Gemeenschap als geheel vergeleken op
verschillende niveaus.
(167) Zoals vermeld in overweging 12, wordt PET afgeleid van PTA (of DMT) en vermengd met MEG. De

ontwikkeling van de grondstofprijzen (PTA/DMT en MEG) en van de gemiddelde verkoopprijs van
de bedrijfstak van de Gemeenschap, per kwartaal, is hieronder weergegeven.
(168) Om een vergelijking met de olieprijs mogelijk te maken zijn voor dezelfde periode ook de kwartaal-

prijzen vermeld van nafta (geraffineerde olie), de voornaamste grondstof voor de productie van paraxyleen (PX) dat op zijn beurt goed is voor ongeveer tweederde van de grondstof voor de productie
van PTA.
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(169) Hierboven is te zien dat de grondstofprijzen voor de EG-producenten van het eerste kwartaal 1999

tot het derde kwartaal 2000 met 59 % zijn gestegen, van 466 EUR/ton tot 741 EUR/ton, hetgeen
overeenstemt met de prijsstijging van nafta in die periode met 116 %. Van het derde kwartaal 2000
tot en met het derde kwartaal 2001 zijn de grondstofprijzen betrekkelijk stabiel gebleven, terwijl
vanaf het derde kwartaal 2001 tot aan het einde van het onderzoektijdvak een lichte daling van de
grondstofprijs werd waargenomen, terwijl de prijs van nafta in deze periode met 188 % steeg.

(170) Intussen stegen de gemiddelde verkoopprijs van de bedrijfstak van de Gemeenschap van het eerste

kwartaal 1999 tot het derde kwartaal 2000 met 75 %, van 634 EUR/ton tot 1 108 EUR/ton. Van
het derde kwartaal 2000 tot in het derde kwartaal 2001 vertoonde de gemiddelde verkoopprijs
slechts geringe schommelingen, namelijk een nettoverandering van slechts 3 %. Van het derde kwartaal 2001 tot het eind van het onderzoektijdvak daalde de gemiddelde verkoopprijs van 1 139 EUR/
ton tot 1 001 EUR/ton.

(171) Bij het vergelijken van de kostenontwikkeling van de bedrijfstak van de Gemeenschap, d.w.z. de

grondstofprijs met de gemiddelde verkoopprijs, blijkt dat de grondstofprijs in de eerste periode
(eerste kwartaal 1999 — derde kwartaal 2000) met 59 % en de gemiddelde verkoopprijs met 75 %
is gestegen. In de volgende periode (derde kwartaal 2000 — derde kwartaal 2001) zijn zowel de
grondstofprijs als de gemiddelde verkoopprijs stabiel gebleven. Ten slotte daalde in de laatste periode
(derde kwartaal 2001 — eerste kwartaal 2003) de grondstofprijs met 6 % en de gemiddelde
verkoopprijs met 13 %, d.w.z. sterker dan de grondstofprijzen.

(172) Het feit dat de gemiddelde verkoopprijs sterker was gedaald dan de grondstofprijzen moet worden

beschouwd als een direct gevolg van de prijsdruk door invoer met dumping.

(173) De voorlopige conclusie is derhalve dat grondstofprijzen geen aanmerkelijke oorzaak kunnen zijn

geweest van de schade, aangezien alle stijgingen van de grondstofprijzen (alle stroomopwaartse prijsschommelingen) aan de afnemers zijn doorberekend. Het is eerst in het laatste deel van de beoordelingsperiode dat de gemiddelde verkoopprijs van de bedrijfstak van de Gemeenschap, als gevolg van
concurrentie met gedumpte producten, meer is gedaald dan de grondstofprijzen.

3.3 Wijzigingen in het consumptiepatroon als oorzaak van schade

(174) Zoals in overweging 106 vermeld, daalde het verbruik van het betrokken product in de Gemeen-

schap in de beoordelingsperiode met 37 %. Daarom wordt voorlopig gesteld dat de ontwikkeling
van het verbruik niet mede de oorzaak kan zijn geweest van de door de bedrijfstak van de Gemeenschap geleden schade.

3.4 Interne verrekeningsprijzen als oorzaak van schade

(175) Enkele exporteurs stelden dat de schade die EG-producenten hebben geleden die eigendom zijn van

multinationale ondernemingen, veroorzaakt kan zijn door andere ondernemingen van de groep die
te hoge prijzen voor grondstoffen hebben aangerekend aan dochterondernemingen in de Gemeenschap.

(176) In overweging 165 is vermeld dat in dit opzicht geen verschillen tussen geïntegreerde en onafhanke-

lijke EG-producenten werden vastgesteld. Daar de bewering geïntegreerde producenten betreft en er
geen structurele verschillen werden vastgesteld in de grondstofprijzen voor geïntegreerde en onafhankelijke producenten, wordt dit argument afgewezen.
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3.5 Conclusie
(177) Gezien het bovenstaande is de voorlopige conclusie dat er een oorzakelijk verband is tussen de

invoer met dumping en de schade die de bedrijfstak van de Gemeenschap heeft geleden. Deze
conclusie is gebaseerd op het feit dat de invoer uit de betrokken landen in de beoordelingsperiode
aanzienlijk is gestegen en dat ook het marktaandeel van het betrokken product uit die landen
aanzienlijk is gestegen. Tevens werd het betrokken product uit die landen ingevoerd tegen prijzen
die de prijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap aanzienlijk onderboden. Bovendien is er een
opvallende gelijktijdigheid tussen de sterke stijging van de invoer met dumping en de verslechtering
van de financiële toestand van de bedrijfstak van de Gemeenschap.
(178) Bij het onderzoek is eveneens gebleken dat niet valt uit te sluiten dat invoer uit Taiwan en de Repu-

bliek Korea mede de oorzaak is geweest van de schade. Er zijn evenwel geen aanwijzingen dat de
gevolgen van deze invoer dusdanig waren dat zij het oorzakelijk verband hebben verbroken tussen
de invoer met dumping uit Australië, Pakistan en de Volksrepubliek China, en de schade die de
bedrijfstak van de Gemeenschap heeft geleden. Er zijn geen andere factoren gemeld of vastgesteld
die nadelig konden zijn voor de bedrijfstak van de Gemeenschap.

E. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

1. Algemene overwegingen
(179) De Commissie heeft onderzocht of er dringende redenen waren die tot de conclusie konden leiden

dat het niet in het belang van de Gemeenschap is om antidumpingrechten in te stellen met betrekking tot de import uit de betrokken landen. In overeenstemming met artikel 21, lid 1, van de basisverordening werd hiertoe bij de beoordeling van het belang van de Gemeenschap rekening
gehouden met het belang van alle betrokkenen, dat wil zeggen de bedrijfstak van de Gemeenschap,
de importeurs/handelaren, de bedrijven die het betrokken product verwerken en de toeleveranciers
van de bedrijfstak van de Gemeenschap.
(180) De Commissie heeft vragenlijsten gezonden naar importeurs/handelaren, toeleveranciers, industriële

gebruikers en verschillende verenigingen van gebruikers. In totaal werden 84 vragenlijsten
verzonden.
(181) De volgende belanghebbenden hebben de vragenlijst volledig beantwoord:

Toeleveranciers
— Interquisa SA
— BP Chemicals
Importeurs/handelaren
— Mitsui & Co Benelux
— Helm AG
— Global Services International (agent)
— Sabic Italy
Verwerkende bedrijven
— Schweppes Benelux SA (frisdrankbottelaar)
— Resilux SA (converters van voorvormen/flessen)
— Danone Waters Europe SA (mineraalwaterbottelaar)
— Nestlé Waters Spain SA (mineraalwaterbottelaar)
— L'Abeille SA (frisdrankbottelaar)
— Pepsico France SA (frisdrankbottelaar)
— Amcor PET Europe (converters van voorvormen/flessen)
— RBC Cobelplast Mononate (producent van folie)
— Aqua Minerale San Benedetto (mineraalwaterbottelaar).
Organisatie van verwerkende bedrijven
— European Plastic Converters.
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(182) Voorts werden verscheidene hoorzittingen gehouden die werden bijgewoond door voornoemde

partijen en partijen die zich bij de Commissie hebben bekendgemaakt, maar geen vragenlijst hebben
ingevuld. Tot slot hebben exporteurs gegevens verstrekt en hoorzittingen bijgewoond met betrekking tot het belang van de Gemeenschap.
2. Belang van de bedrijfstak van de Gemeenschap
(183) Er wordt aan herinnerd dat de bedrijfstak van de Gemeenschap bestaat uit elf producenten die onge-

veer 1 700 personen in dienst hebben voor de productie en de verkoop van PET. Voorts wordt in
herinnering gebracht dat de economische indicatoren wezen op een verslechtering van de financiële
resultaten over 2002 en in het onderzoektijdvak. Ofschoon de vraag naar PET in de Gemeenschap
toeneemt, is de financiële stabiliteit van de bedrijfstak van de Gemeenschap op dit moment onvoldoende om te investeren in nieuwe productiecapaciteit, wat noodzakelijk zou zijn om aan de vraag
van de verwerkende bedrijven te voldoen.
(184) De bedrijfstak van de Gemeenschap heeft aangetoond dat hij kon profiteren van de antidumping-

maatregelen ten aanzien van invoer uit onder andere India en Indonesië die in 2000 werden
genomen. Reeds vanaf eind 2000 werd een bevredigend herstel waargenomen en de bedrijfstak
heeft, door middel van een hoog investeringspeil, laten zien gezond te zijn en belang te hechten aan
de aanwezigheid op de EG-markt. Gelet op de huidige financiële situatie van de bedrijfstak van de
Gemeenschap lijdt het geen twijfel dat antidumpingmaatregelen in het belang van die bedrijfstak
zouden zijn.
3. Belang van onfhankelijke importeurs
(185) Verscheidene importeurs en één handelaar hebben zich bekendgemaakt bij de Commissie. In het

onderzoektijdvak waren zij goed voor 26 % van de totale invoer uit de betrokken landen. Zij
voerden aan dat het niet in het belang van de Gemeenschap is om maatregelen te nemen, omdat
invoer noodzakelijk is om te voldoen aan de toenemende vraag naar PET in de Gemeenschap.
Invoerbeperkingen zouden voorts nadelig zijn voor de activiteiten van de importeurs, wat van
invloed zou kunnen zijn op de werkgelegenheid bij deze bedrijven.
(186) Met antidumpingmaatregelen wordt beoogd weer te komen tot eerlijke handelsvoorwaarden. Het is

niet de bedoeling een verbod op import in te stellen, noch de activiteiten van importeurs in de
Gemeenschap te belemmeren. Eventuele maatregelen moeten worden vastgesteld op een niveau
waarbij de invoer kan worden voortgezet, echter tegen prijzen die geen dumpingprijzen zijn of
schade ten gevolge hebben.
(187) De invoer in de Gemeenschap tegen billijke prijzen kan dus worden voortgezet, wat het waarschijn-

lijk maakt dat importeurs hun traditionele activiteiten zullen voortzetten, ook wanneer maatregelen
tegen invoer met dumping worden genomen.
4. Belang van de toeleveranciers
(188) Verscheidene EG-producenten betrekken hun grondstoffen van ondernemingen binnen hun concern

(geïntegreerde producenten). In dit onderzoek is alleen gekeken naar toeleveranciers die geen banden
hebben met de EG-producenten.
(189) Het overgrote deel van PTA (de voornaamste grondstof) die door de bedrijfstak van de Gemeenschap

was gekocht, was afkomstig van de twee medewerkende toeleveranciers voor zover het niet ging om
interne leveringen zoals in het geval van geïntegreerde producenten. Eventuele maatregelen zouden
ertoe bijdragen dat de vraag van de EG-producenten naar grondstoffen op peil blijft en het is daarom
in het belang van de toeleveranciers dat maatregelen worden genomen ten aanzien van de invoer
met dumping uit de betrokken landen.
5. Belang van de verwerkende bedrijven
5.1 Inleiding
(190) PET wordt momenteel hoofdzakelijk gebruikt voor de productie van flessen voor frisdrank en mine-

raal- en bronwater. Tevens wordt het gebruikt voor de productie van bepaalde typen kunststof film
en folie. Flessen van PET worden in twee fasen vervaardigd om het product voldoende stevigheid te
verlenen: eerst worden „voorvormen” verkregen door spuitgieten van PET, waarna deze worden
geblazen en tot flessen gevormd. Voorvormen kunnen vrij eenvoudig worden vervoerd omdat zij
klein en compact zijn terwijl lege flessen fragiel zijn en duur in het vervoer.

21.2.2004

21.2.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

(191) Het bottelen van water en frisdrank is op verschillende wijzen georganiseerd:

— Producenten van mineraal- en bronwater hebben te maken met striktere gezondheidsvoorschriften dan andere producenten. Waterproducenten vervaardigen over het algemeen zelf de
door hen gebruikte voorvormen in de nabijheid van de blaas- en vullijnen.
— Frisdrankproducenten betrekken geblazen flessen elders, kopen voorvormen en blazen zelf
flessen of produceren hun eigen voorvormen en blazen hun eigen flessen.
(192) De bedrijfstak van de Gemeenschap heeft dus te maken met drie hoofdcategorieën afnemers (de

informatie over de verdeling van verwerkende bedrijven is afkomstig van de indiener van de klacht):
— converters van voorvormen/flessen, goed voor ongeveer 40 % van het PET-verbruik;
— producenten van mineraal- en bronwater, waarvan het aandeel in het PET-verbruik circa 45 %
bedraagt;
— geïntegreerde frisdrankproducten die rechtstreeks goed zijn voor 7 % van het PET-verbruik en
onrechtstreeks nog eens voor 40 % via converters van voorvormen/flessen;
— producenten van film/folie, die ongeveer 8 % van het PET-verbruik voor hun rekening nemen.

5.2 Converters van voorvormen/flessen
(193) De twee medewerkende converters waren goed voor circa 11 % van het verbruik van het betrokken

product, waarvan 10 % werd gekocht bij de bedrijfstak in de Gemeenschap en 1 % werd geïmporteerd. De afname van de twee medewerkende bedrijven bij de bedrijfstak van de Gemeenschap
bedraagt ongeveer 27 % van de totale hoeveelheid die door deze sector wordt afgenomen. Ook de
Association of plastic converters verleende medewerking aan het onderzoek.
(194) Voor de medewerkende ondernemingen zijn de kosten voor de aanschaf van PET van essentieel

belang, want deze maken 65 % van hun totale kosten uit.
(195) De twee medewerkende ondernemingen waren in het algemeen voorstander van maatregelen tegen

invoer met dumping omdat dit zou kunnen leiden tot een zekere stabilisering van de prijzen en het
zeker stellen van de aanvoer van verschillende PET-kwaliteiten op de EG-markt. De Association of
plastic converters was daarentegen van mening dat een stijging van de prijzen van PET met name de
naar schatting 50 tot 100 kleine en middelgrote converters in moeilijkheden zou brengen en
verwachtte dat dit zou leiden tot uitbesteding van een deel van de productie aan derde landen die
geen rechten heffen op de import van PET en die zouden profiteren van het feit dat bij invoer van
voorvormen in de Gemeenschap geen antidumpingrechten worden geheven.
(196) Concluderend kan gesteld worden dat de twee medewerkende converters, die geacht worden de

grote converters van voorvormen/flessen te vertegenwoordigen, in principe voorstander zijn van
antidumpingmaatregelen, terwijl de kleine en middelgrote converters van voorvormen/flessen, die
worden vertegenwoordigd door de Association of plastic converters, tegen het instellen van antidumpingrechten zijn. Omdat de standpunten uiteenlopen kan aan de hand ervan niet worden vastgesteld of het al dan niet in het belang van de converters van voorvormen/flessen is om antidumpingrechten in te stellen.

5.3 Producenten van mineraal- en bronwater
(197) De drie medewerkende bedrijven vertegenwoordigden ongeveer 13,3 % van het PET-verbruik,

waarvan 7,8 % werd afgenomen van de bedrijfstak in de Gemeenschap en 5,5 % werd ingevoerd.
Deze drie medewerkende bedrijven zijn goed voor ongeveer 28 % van de totale aankoop van het
betrokken product door producenten van mineraal- en bronwater bij de bedrijfstak van de Gemeenschap.
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(198) Voor deze medewerkende bedrijven zijn de kosten voor de aankoop van PET minder doorslaggevend

dan voor de converters van voorvormen/flessen. Toch maken deze nog altijd 30 % van de totale
productiekosten uit.
(199) Voor een fles van 1,5 liter die in de supermarkt voor 35-50 cent (inclusief BTW) wordt verkocht,

bedragen de kosten voor PET dan ook slechts 3 cent (6-10 %) van die kleinhandelsprijs.
(200) Een mineraalwaterproducent heeft zich krachtig uitgesproken tegen de instelling van welke maat-

regel dan ook, de twee andere mineraalwaterproducenten hebben laten weten in beginsel voorstander te zijn van antidumpingmaatregelen, mits de aanvoer van voldoende kwalitatief hoogstaand
PET wordt verzekerd, omdat zij de noodzaak inzien van investeringen in nieuwe productiecapaciteit
door de bedrijfstak in de Gemeenschap.
(201) Allen hebben daarentegen laten weten enigszins bezorgd te zijn over de sterke positie van grote

retailbedrijven; de producenten van mineraal- en bronwater zouden niet in staat zijn sterke prijsverhogingen als gevolg van antidumpingmaatregelen door te berekenen in hun prijzen.
(202) Zoals hiervoor gesteld maken de kosten voor PET slechts tussen 6 en 10 % van de kleinhandels-

prijzen uit; dit betekent dat de consumentenprijzen bij een prijsverhoging van 10 % met 0,6 à 1,0 %
zouden toenemen, wat niet als significant kan worden beschouwd in die zin dat deze niet zou
kunnen worden opgevangen door afnemers of afgewenteld op de kleinhandel of de consument.

5.4 Frisdrankproducenten
(203) Alle medewerkende frisdrankproducenten waren niet-geïntegreerde bottelaars, dat wil zeggen

verwerkende bedrijven die indirect PET afnemen via converters van voorvormen/flessen. Gezien hun
kosten voor voorvormen en de gemiddelde prijs van deze voorvormen, bedroeg hun indirecte
afname echter minder dan 1 % van het PET-verbruik in de Gemeenschap. Gezien deze geringe representativiteit kan het standpunt van de medewerkende frisdrankproducenten dat hieronder wordt
weergegeven, niet als het standpunt van alle frisdrankproducenten worden beschouwd.
(204) De drie medewerkende frisdrankproducenten waren in het algemeen tegen het instellen van maatre-

gelen en gaven aan bezorgd te zijn over de sterke positie van de grote retailbedrijven waardoor
producenten van frisdrankproducten niet in staat zouden zijn belangrijke prijsverhogingen ten
gevolge van antidumpingmaatregelen door te berekenen in hun prijzen.
(205) Reeds eerder werd aangetoond dat de prijs van PET een naar verhouding marginale kostenpost is

voor de eindverbruiker; een prijsverhoging van 10 % van PET resulteert in een stijging van 0,3 cent
voor een fles van 1,5 liter, waardoor deze fles voor de supermarkt grosso modo 0,6 % duurder
wordt. Aangezien een fles frisdrank van 1,5 liter doorgaans in de supermarkt 1 EUR kost, zou een
prijsverhoging van PET van 10 % voor de eindverbruiker resulteren in de minieme prijsstijging van
0,3 %.
(206) Gelet op het marginale effect van prijsverhogingen van PET op de kleinhandelsprijs mag worden

aangenomen dat verwerkende bedrijven deze verhoging zullen kunnen afwentelen op de kleinhandel
en de consument.

6. Schaarste van PET op de EG-markt
(207) Verschillende belanghebbenden hebben aangegeven te vrezen dat de bedrijfstak van de Gemeenschap

in geval van instelling van maatregelen niet zal kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar PET
en menen dat invoer noodzakelijk is om dit verschil tussen productie en verbruik op te vangen.
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(208) Er wordt aan herinnerd dat de bedrijfstak van de Gemeenschap zijn capaciteit in de beoordelingspe-

riode met 45 % heeft uitgebreid. Bovendien hebben verschillende EU-producenten capaciteitsuitbreidingen aangekondigd waardoor de capaciteit in totaal met 300 000 tot 400 000 ton zal toenemen.
Aangezien financiële stabiliteit normalerwijze een voorwaarde is voor het verkrijgen van financiële
middelen, is er, wanneer antidumpingmaatregelen van toepassing zijn, alle reden om te veronderstellen dat de bedrijfstak van de Gemeenschap de opbrengsten zal gebruiken voor verdere capaciteitsopbouw. Dezelfde opmerkingen werden gemaakt in het onderzoek dat leidde tot de instelling
van maatregelen ten aanzien van PET uit India, Indonesië, de Republiek Korea, Maleisië, Taiwan en
Thailand. Uit het huidige onderzoek is gebleken dat er geen schaarste is opgetreden als gevolg van
de antidumpingmaatregelen die in het kader van de eerdere antidumpingprocedure werden ingesteld.
Er zijn geen aanwijzingen, evenmin in het licht van de nadere uitleg in het volgende punt, dat dit
anders zou zijn als in het kader van onderhavige procedure ook antidumpingmaatregelen worden
genomen.
(209) Zoals reeds gesteld zal bovendien billijk geprijsd PET nog altijd worden toegelaten tot de EG-markt

om het verschil tussen vraag en aanbod in de Gemeenschap te overbruggen zodat op de EG-markt
gezonde concurrentie kan plaatsvinden. Daar komt bij dat het niveau van de voorgestelde antidumpingmaatregelen niet zodanig is dat invoer uit de betrokken landen niet langer commercieel zinvol
zou zijn.

7. Conclusie met betrekking tot het belang van de Gemeenschap
(210) Het is onmiskenbaar in het belang van de bedrijfstak van de Gemeenschap om maatregelen tegen de

invoer van PET uit de betrokken landen te nemen. Zoals aangevoerd door de toeleveranciers die
hebben meegewerkt aan het onderzoek, is het ook in hun belang om te zorgen voor een goed functionerende PET-markt waarop leveranciers hun grondstoffen kunnen afzetten. Tot slot hebben ook
enkele van de belangrijkste verwerkende bedrijven verklaard belang te hebben bij maatregelen tegen
invoer met dumping indien dit resulteert in een verdere capaciteitsopbouw in de Gemeenschap. Het
belang van enkele van de andere verwerkende bedrijven en importeurs doet geen afbreuk aan deze
positieve conclusie.
(211) Gezien het bovenstaande is de conclusie van de Commissie dat er in het voorlopig stadium geen

dwingende redenen zijn om geen voorlopige antidumpingmaatregelen in te stellen tegen de invoer
van PET uit de betrokken landen.

F. VOORSTEL VOOR VOORLOPIGE ANTIDUMPINGMAATREGELEN

1. Schademarge
(212) Gelet op de voorlopige conclusies met betrekking tot dumping, schade, oorzakelijk verband en het

belang van de Gemeenschap, wordt het passend geacht antidumpingmaatregelen te nemen om te
voorkomen dat de bedrijfstak van de Gemeenschap verdere schade ondervindt van invoer met
dumping.
(213) Bij het vaststellen van de hoogte van de voorlopige maatregelen, heeft de Commissie rekening

gehouden met de dumpingmarge en het bedrag van het recht dat noodzakelijk is om de schade die
de bedrijfstak van de Gemeenschap ondervindt, ongedaan te maken.
(214) De voorlopige maatregelen moeten worden vastgesteld op een niveau waarbij de door deze invoer

berokkende schade ongedaan wordt gemaakt zonder dat de vastgestelde dumpingmarge wordt overschreden. Bij het berekenen van het bedrag van het recht dat noodzakelijk is om de schadeveroorzakende dumping ongedaan te maken, werd ervan uitgegaan dat de maatregelen de bedrijfstak van de
Gemeenschap in staat moeten te stellen om de productiekosten te dekken en in het algemeen een
winst vóór belasting te realiseren die een dergelijke industrie normalerwijze kan maken bij normale
concurrentievoorwaarden — dat wil zeggen in de afwezigheid van invoer met dumping — op de
verkoop van het betrokken product in de Gemeenschap. Als percentage voor de winst vóór belasting
werd 7 % van de omzet aangehouden, dat wil zeggen dezelfde winstmarge die noodzakelijk werd
geacht in het kader van het vorige onderzoek betreffende India, Indonesië, Maleisië, de Republiek
Korea, Taiwan en Thailand (1) om ervoor te zorgen dat de de bedrijfstak niet in zijn voortbestaan
werd bedreigd. Op basis hiervan werd een prijs van het betrokken product berekend waarbij de
bedrijfstak van de Gemeenschap geen schade lijdt. Deze niet-schadeveroorzakende prijs werd
verkregen door de voornoemde winstmarge 7 % bij de productiekosten op te tellen.
(1) PB L 199 van 5.8.2000, blz. 48.
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(215) Vervolgens werd de noodzakelijke prijsverhoging berekend door de gewogen gemiddelde invoerprijs,

zoals berekend voor het vaststellen van de onderbieding, te vergelijken met de gemiddelde niet-schadeveroorzakende prijs. De verschillen die bij deze vergelijking werden geconstateerd, werden vervolgens uitgedrukt in procenten van de totale cif-invoerwaarde.

2. Voorlopige maatregelen
(216) In het licht van het voorgaande is de Commissie van oordeel dat een voorlopig antidumpingrecht

moet worden ingesteld dat met de dumpingmarge overeenstemt, en niet hoger is dan de hierboven,
overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de basisverordening, berekende schademarge.
(217) De individuele antidumpingrechten die bij deze verordening voor bepaalde ondernemingen worden

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

dumpingrechten (bijv. na de naamswijziging van een onderneming of na de oprichting van nieuwe
productie- of verkoopmaatschappijen) dienen aan de Commissie (1) te worden gericht, onder opgave
van alle relevante gegevens, met name indien deze naamswijziging of de oprichting van nieuwe
productie- of verkoopmaatschappijen verband houdt met wijzigingen in de activiteiten van de
onderneming op het gebied van de productie en de verkoop in binnen- en buitenland. Indien zij dit
gerechtvaardigd acht, zal de Commissie de verordening wijzigen door bijwerking van de lijst van
ondernemingen die voor een individueel recht in aanmerking komen.
(219) Het feit dat PET-prijzen de schommelingen van de prijzen van ruwe olie kunnen volgen, dient niet

tot een hoger recht te leiden. Het werd derhalve passend geacht rechten in te stellen in de vorm van
een bepaald bedrag per ton. Deze bedragen vloeien voort uit de toepassing van het antidumpingrecht op de cif-exportprijzen die bij de berekening van de schademarge in het onderzoektijdvak
waren gebruikt.
(220) De volgende antidumpingrechten worden voorgesteld:

Land

Australië

Volksrepubliek
China

Schademarge

Dumpingmarge

Antidumpingrecht

Voorgesteld antidumpingrecht

Leading Synthetics Pty Ltd

19,3 %

8,6 %

8,6 %

72 EUR/t

Novapex Australia Pty Ltd

24,9 %

17,6 %

17,6 %

141 EUR/t

Alle andere ondernemingen

24,9 %

17,6 %

17,6 %

141 EUR/t

Sinopec Yizheng Chemical Fibre
Company Ltd

28,9 %

23,2 %

23,2 %

180 EUR/t

Changzhou Worldbest Radici Co.
Ltd

29,4 %

17,4 %

17,4 %

137 EUR/t

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd

23,9 %

21,0 %

21,0 %

172 EUR/t

Far Eastern Industries Shanghai Ltd

21,2 %

12,6 %

12,6 %

106 EUR/t

Yuhua Polyester Co. Ltd of Zhuhai

28,9 %

23,2 %

23,2 %

188 EUR/t

Jiangyin Chengsheng New Packing
Material Co. Ltd

30,9 %

29,5 %

29,5 %

230 EUR/t

Onderneming

(1) Commissie van de Europese Gemeenschappen
Directoraat-generaal Handel
Directoraat B
J-79 5/16
B-1049 Brussel
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Onderneming

Schademarge

Dumpingmarge

Antidumpingrecht

Voorgesteld antidumpingrecht

Guangdong Kaiping Polyester
Enterprises Group Co. en Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd

28,9 %

23,2 %

23,2 %

191 EUR/t

Wuliangye Group Push Co. Ltd

28,9 %

23,2 %

23,2 %

179 EUR/t

Hubei Changfeng Chemical Fibres
Industry Co. Ltd

27,4 %

18,1 %

18,1 %

144 EUR/t

Alle andere ondernemingen

28,9 %

23,2 %

23,2 %

183 EUR/t

Gatron (Industries) Ltd

21,8 %

14,8 %

14,8 %

128 EUR/t

Novatex Ltd

21,8 %

14,8 %

14,8 %

128 EUR/t

Alle andere ondernemingen

21,8 %

14,8 %

14,8 %

128 EUR/t

Land

Pakistan
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G. SLOTBEPALING
(221) Gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur dient een termijn te worden vastgesteld waarbinnen

de belanghebbenden die zich binnen de in het bericht van inleiding vermelde termijn bij de
Commissie hebben aangemeld, schriftelijk opmerkingen kunnen maken en kunnen vragen te worden
gehoord. Voorts dient te worden opgemerkt dat alle bevindingen betreffende de instelling van
rechten in het kader van deze verordening voorlopig zijn en in het kader van een eventueel voorstel
van de Commissie tot instelling van definitieve rechten kunnen worden herzien,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Er wordt een voorlopig antidumpingrecht ingesteld op polyethyleentereftalaat met een viscositeitscoëfficiënt van 78 ml/g of meer volgens de ISO-norm 1628-5, ingedeeld onder de GN-code 3907 60 20,
uit Australië, de Volksrepubliek China en Pakistan.
2.
Het voorlopig antidumpingrecht dat van toepassing is op de nettoprijs, franco grens Gemeenschap,
vóór inklaring, bedraagt voor producten uit:
Land

Australië

Volksrepubliek
China

Antidumpingrecht
EUR/t

Aanvullende Taric-code

Leading Synthetics Pty Ltd

72

A503

Novapex Australia Pty Ltd

141

A504

Alle andere ondernemingen

141

A999

Sinopec Yizheng Chemical Fibre
Company Ltd

180

A505

Changzhou Worldbest Radici Co.
Ltd

137

A506

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd

172

A507

Far Eastern Industries Shanghai Ltd

106

A508

Yuhua Polyester
Zhuhai

of

188

A509

Jiangyin Chengsheng New Packing
Material Co. Ltd

230

A510

Onderneming

Co.

Ltd.
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Land

Pakistan
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Antidumpingrecht
EUR/t

Aanvullende Taric-code

Guangdong Kaiping Polyester
Enterprises Group Co. en Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd

191

A511

Wuliangye Group Push Co. Ltd

179

A512

Hubei Changfeng Chemical Fibres
Industry Co. Ltd

144

A513

Alle andere ondernemingen

183

A999

Gatron (Industries) Ltd

128

A514

Novatex Ltd

128

A515

Alle andere ondernemingen

128

A999

Onderneming

3.
Indien de goederen vóór het in het vrije verkeer brengen werden beschadigd en de werkelijk betaalde
of te betalen prijs voor de vaststelling van de douanewaarde verhoudingsgewijs werd aangepast overeenkomstig artikel 145 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (1), dan wordt het overeenkomstig lid 2 vastgestelde antidumpingrecht met hetzelfde percentage verminderd als de werkelijk betaalde of te betalen prijs.
4.

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

5.
Bij het in het vrije verkeer brengen in de Gemeenschap van het in lid 1 bedoelde product dient een
zekerheid te worden gesteld ten bedrage van het voorlopig recht.
Artikel 2
Onverminderd artikel 20 van Verordening (EG) nr. 384/96 kunnen belanghebbenden, binnen 30 dagen 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.
Overeenkomstig artikel 21, lid 4, van Verordening (EG) nr. 384/96 kunnen belanghebbenden, binnen een
maand na de inwerkingtreding van deze verordening, opmerkingen doen toekomen over de toepassing
ervan.
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, 19 februari 2004.
Voor de Commissie
Pascal LAMY

Lid van de Commissie

(1) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.
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VERORDENING (EG) Nr. 307/2004 VAN DE COMMISSIE
van 20 februari 2004
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1520/2000 tot vaststelling van de gemeenschappelijke
uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer en de
criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwproducten,
uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen, en tot vaststelling van speciale maatregelen voor bepaalde restitutiecertificaten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(6)

Bij haar beoordeling van verzoeken om verlaging van
het bedrag van het restitutiecertificaat en een proportionele vrijgave van de zekerheid daarvoor moet de
bevoegde nationale instantie bij twijfel in het bijzonder
rekening houden met de documenten die worden
genoemd in artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr.
4045/89 van de Raad van 21 december 1989 inzake de
door de lidstaten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van de
afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw en houdende intrekking van
Richtlijn 77/435/EEG (5), zonder dat hierbij de toepassing van de andere bepalingen van deze richtlijn in het
gedrang komt.

(7)

Om administratieve redenen is het dienstig te bepalen
dat verzoeken om verlaging van het bedrag van het restitutiecertificaat en vrijgave van de zekerheid binnen een
korte periode moeten worden gedaan en dat de bedragen
waarvoor verlaging geaccepteerd is, tijdig ter kennis van
de Commissie moeten worden gebracht, zodat hiermee
rekening kan worden gehouden bij de vaststelling van
het bedrag waarvoor ingevolge Verordening (EG) nr.
1520/2000 restitutiecertificaten voor gebruik vanaf 1
april 2004 zullen worden uitgegeven.

(8)

Aangezien de bij Verordening (EG) nr. 1789/2003
aangebrachte wijzigingen in de gecombineerde nomenclatuur en de bij Verordening (EG) nr. 39/2004 aangebrachte wijzigingen respectievelijk vanaf 1 januari 2004
en 1 februari 2004 van toepassing zijn, moeten de bij
deze verordening aangebrachte wijzigingen vanaf
dezelfde data van toepassing zijn.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor horizontale vraagstukken inzake verwerkte
producten die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6
december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor
bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen
goederen (1), en met name op artikel 8, lid 3, eerste alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Overeenkomstig artikel 19 van Verordening (EG) nr.
1520/2000 van de Commissie (2) wordt die verordening
aangepast aan wijzigingen van de gemeenschappelijke
nomenclatuur en wordt bijlage B aangepast om de
concordantie met de respectieve bijlagen als vermeld in
artikel 1, lid 1, te behouden.
Bij Verordening (EG) nr. 1789/2003 van de Commissie
van 11 september 2003 tot wijziging van bijlage I bij
Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het
gemeenschappelijk douanetarief (3) zijn voor een aantal
goederen wijzigingen in de gecombineerde nomenclatuur aangebracht. Voorts mogen overeenkomstig bijlage
V bij Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van
19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (4) vanaf 1 februari
2004 geen uitvoerrestituties meer worden verleend voor
bij de productie van levende gisten gebruikte hoeveelheden suiker.
Verordening (EG) nr. 1520/2000 moet aan deze wijzigingen worden aangepast.
Vanaf de inwerkingtreding van deze verordening komen
bij de productie van levende gisten gebruikte hoeveelheden suiker waarvoor handelaars overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 1520/2000 restitutiecertificaten
kunnen hebben aangevraagd, bij uitvoer naar derde
landen niet meer voor een restitutie in aanmerking.
Het moet worden toegestaan het bedrag van de restitutiecertificaten te verlagen en de zekerheid voor deze
restitutiecertificaten pro rata vrij te geven wanneer
handelaars ten genoegen van de bevoegde nationale
instantie kunnen aantonen dat de inwerkingtreding van
deze verordening van invloed was op hun restitutieaanvragen.

(1) PB L 318 van 20.12.1993, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2580/2000 (PB L 298 van 25.11.2000,
blz. 5).
2
( ) PB L 177 van 15.7.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 740/2003 (PB L 106 van 29.4.2003, blz.
12).
(3) PB L 281 van 30.10.2003, blz. 1.
(4) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 39/2004 (PB L 6 van 10.1.2004, blz. 16).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In Verordening (EG) nr. 1520/2000 wordt bijlage B als volgt
gewijzigd:
a) In de regel die begint met de codes „1905 90 40 tot en met
1905 90 90” in kolom 1 worden die codes vervangen door:
„1905 90 45 tot en met 1905 90 90.”
b) In de regel die begint met de codes „2102 10 31 en
2102 10 39” in kolom 1 wordt de „X” in kolom 6
geschrapt.
(5) PB L 388 van 30.12.1989, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2154/2002 (PB L 328 van 5.12.2002, blz.
4).
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Artikel 2
1.
Het bedrag van de restitutiecertificaten die in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1520/2000 zijn afgegeven
voor de uitvoer van landbouwproducten waarvoor ingevolge
artikel 1, onder b), van deze verordening de uitvoerrestituties
zijn afgeschaft, kan op verzoek van de belanghebbende partij
onder de volgende voorwaarden worden verlaagd:
a) de certificaten moeten vóór de datum van inwerkingtreding
van deze verordening zijn aangevraagd;
b) de geldigheidsduur van de certificaten moet na de inwerkingtreding van deze verordening aflopen.
2.
Het bedrag van het certificaat wordt verlaagd met het
bedrag waarvoor de betrokkene ten genoegen van de bevoegde
nationale instantie kan aantonen dat hij als gevolg van de
inwerkingtreding van de in artikel 1, onder b), bedoelde wijziging geen uitvoerrestituties kon aanvragen.
Bij twijfel houden de bevoegde autoriteiten bij hun beoordeling
in het bijzonder rekening met de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 4045/89 bedoelde handelsdocumenten.

21.2.2004

3. De zekerheid terzake wordt vrijgegeven naar rata van de
verlaging.
Artikel 3
1. Om voor de in artikel 2 bedoelde regeling in aanmerking
te komen, moet een verzoek uiterlijk op 7 maart 2004 in het
bezit zijn van de bevoegde instantie.
2. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 14 maart
2004 in kennis van de bedragen die overeenkomstig artikel 2,
lid 2, zijn verlaagd. Bij de vaststelling van het bedrag waarvoor
ingevolge artikel 8, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr.
1520/2000 restitutiecertificaten voor gebruik vanaf 1 april
2004 worden uitgegeven, wordt rekening gehouden met de
meegedeelde bedragen.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Artikel 1, onder a), is van toepassing vanaf 1 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 februari 2004.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 308/2004 VAN DE COMMISSIE
van 20 februari 2004
tot herverdeling van de niet-benutte hoeveelheden van de kwantitatieve contingenten die in 2003
van toepassing waren op bepaalde producten uit de Volksrepubliek China
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(7)

Dit is de meest geschikte methode gebleken om ervoor
te zorgen dat de betrokken importeurs in de Gemeenschap hun handelsactiviteiten kunnen blijven voortzetten
en om te voorkomen dat handelsstromen worden
verstoord.

(8)

Voor de toewijzing van de bij deze verordening herverdeelde contingenten dienen dezelfde criteria te worden
gehanteerd als bij de toewijzing van de contingenten
voor 2003.

(9)

Het is wenselijk de formaliteiten te vereenvoudigen voor
traditionele importeurs die reeds houder zijn van een
invoervergunning die is afgegeven bij de toewijzing van
de communautaire contingenten voor 2004. De
bevoegde administratieve autoriteiten beschikken namelijk reeds voor elk van deze traditionele importeurs over
de vereiste bewijsstukken ten aanzien van de invoer in
1998 of 1999. Het is derhalve voldoende dat deze
importeurs bij hun nieuwe aanvraag een kopie van hun
vorige vergunning voegen.

(10)

Er dienen maatregelen te worden genomen om zo
gunstig mogelijke voorwaarden te scheppen voor de
toewijzing van het deel van de contingenten dat voor
niet-traditionele importeurs is bestemd om tot een optimaal gebruik van de contingenten te komen. Daartoe
dient de toewijzing van dat deel van de contingenten te
geschieden in verhouding tot de aangevraagde hoeveelheden, door middel van een gelijktijdig onderzoek van
de ingediende aanvragen, en dient dit deel te worden
gereserveerd voor importeurs die kunnen aantonen dat
zij voor het contingentjaar 2003 een invoervergunning
voor het desbetreffende product hebben verkregen en
dat zij die vergunning voor ten minste 80 % hebben
benut. Niet-traditionele importeurs kunnen bovendien
slechts tot een bepaalde hoeveelheid of waarde
verzoeken indienen.

(11)

Er dient een termijn te worden vastgesteld waarbinnen
importeurs hun aanvragen voor invoervergunningen
moeten indienen, willen zij voor de toewijzing van een
deel van de contingenten in aanmerking komen.

(12)

Voor een optimaal gebruik van de contingenten dient in
vergunningaanvragen voor de invoer van schoeisel,
indien de contingenten betrekking hebben op meer dan
één onderverdeling van de GN-code, de voor elke onderverdeling van de GN-code gevraagde hoeveelheid te
worden gespecificeerd.

(13)

De lidstaten dienen de Commissie, overeenkomstig
artikel 8 van Verordening (EG) nr. 520/94, in kennis te
stellen van de aanvragen voor invoervergunningen die
zij hebben ontvangen. De gegevens over de vroegere
invoer van de traditionele importeurs moeten in dezelfde
eenheid worden opgegeven als die waarin het betrokken
contingent is uitgedrukt.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 520/94 van de Raad van 7 maart
1994 houdende de totstandbrenging van een communautaire
procedure voor het beheer van kwantitatieve contingenten (1),
en met name op artikel 2, lid 5, en de artikelen 14 en 24,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft bij Verordening (EG) nr. 427/2003 van 3
maart 2003 over een productspecifiek vrijwaringsmechanisme in de overgangsperiode voor producten uit de
Volksrepubliek China en tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 519/94 betreffende een gemeenschappelijke
regeling voor de invoer uit bepaalde derde landen (2)
jaarlijkse kwantitatieve contingenten ingesteld voor
bepaalde producten uit de Volksrepubliek China die in
bijlage I bij die verordening zijn vermeld. Verordening
(EG) nr. 520/94 is van toepassing op die contingenten.

(2)

De Commissie heeft Verordening (EG) nr. 738/94 (3)
goedgekeurd tot vaststelling van een aantal bepalingen
ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 520/94. Deze
bepalingen zijn van toepassing op het beheer van bovengenoemde contingenten, onder voorbehoud van het
bepaalde in de onderhavige verordening.

(3)

Overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EG) nr.
520/94 hebben de bevoegde autoriteiten van de lidstaten
de Commissie in kennis gesteld van de toegewezen, doch
niet benutte hoeveelheden van de contingenten voor
2003.

(4)

Het was niet mogelijk de niet benutte hoeveelheden
tijdig te herverdelen, zodat deze vóór het einde van
contingentjaar 2003 konden worden benut.

(5)

Na onderzoek van de gegevens die voor elk betrokken
product werden ontvangen, werd geoordeeld dat de in
het contingentjaar 2003 niet benutte hoeveelheden in
2004 moeten worden herverdeeld tot de limieten die in
bijlage I zijn vermeld.

(6)

Na onderzoek van de verschillende methoden voor het
beheer van contingenten waarin Verordening (EG) nr.
520/94 voorziet, werd geoordeeld dat in dit geval
gekozen moet worden voor de op traditionele handelsstromen gebaseerde methode. Bij toepassing van deze
methode worden de tranches van de contingenten in
twee delen verdeeld, waarvan het ene voor traditionele
importeurs en het andere voor de overige vergunningaanvragers is bestemd.

(1) PB L 66 van 10.3.1994, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).
(2) PB L 65 van 8.3.2003, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1985/2003 (PB L 295 van 13.11.2003, blz. 43).
(3) PB L 87 van 31.3.1994, blz. 47. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 983/96 (PB L 131 van 1.6.1996, blz. 47).
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Daar het contingentsysteem op 31 december 2004
afloopt, moet de vervaldatum van de herverdeelde
invoervergunningen 31 december 2004 zijn.
De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité voor
contingentenbeheer dat bij artikel 22 van Verordening
(EG) nr. 520/94 is ingesteld,

21.2.2004
Artikel 3

Aanvragen voor invoervergunningen kunnen bij de in bijlage
IV vermelde bevoegde instanties worden ingediend vanaf de
dag volgende op die van de bekendmaking van deze verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie tot en met 10
maart 2004 om 15.00 uur (plaatselijke tijd te Brussel).

Artikel 4
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bij deze verordening worden bepalingen vastgesteld voor de
herverdeling in 2004 van in het contingentjaar 2003 nietbenutte hoeveelheden van de kwantitatieve contingenten
bedoeld in Verordening (EG) nr. 427/2003.
De in het contingentjaar 2003 niet benutte hoeveelheden
worden herverdeeld tot de in bijlage I vermelde hoeveelheden
of waarden.
Verordening (EG) nr. 738/94 is van toepassing met inachtneming van de bepalingen van onderhavige verordening.
Artikel 2
1.
De in artikel 1 bedoelde kwantitatieve contingenten
worden toegewezen volgens de op de traditionele handelsstromen gebaseerde methode bedoeld in artikel 2, lid 2, onder
a), van Verordening (EG) nr. 520/94.
2.
Het aan traditionele importeurs en niet-traditionele
importeurs toe te wijzen deel van elk contingent is vermeld in
bijlage II.
3. a) Het voor de niet-traditionele importeurs bestemde deel
wordt toegewezen in verhouding tot de aangevraagde
hoeveelheden, waarbij de hoeveelheid die door één
importeur kan worden aangevraagd de in bijlage III
aangegeven hoeveelheid niet mag overschrijden.
Aanvragen voor een invoervergunning kunnen uitsluitend worden ingediend door importeurs die kunnen
aantonen dat zij ten minste 80 % hebben ingevoerd van
de hoeveelheid van het product waarvoor zij op grond
van Verordening (EG) nr. 2077/2002 van de
Commissie (1) een invoervergunning hebben verkregen.
b) Ondernemers die verbonden personen zijn, zoals gedefinieerd in artikel 143 van Verordening (EEG) nr. 2454/93
van de Commissie (2), mogen voor de in de aanvraag
omschreven goederen slechts één aanvraag indienen voor
het deel van het contingent dat voor niet-traditionele
importeurs is bestemd. Naast de verklaring die vereist is
op grond van artikel 3, lid 2, onder g), van Verordening
(EG) nr. 738/94, dient bij de aanvraag voor een vergunning voor het deel van het contingent dat voor niet-traditionele importeurs is bestemd, een verklaring te worden
gevoegd dat de aanvrager niet verbonden is met een
andere aanvrager van een vergunning voor het betrokken
deel van het contingent.
(1) PB L 319 van 23.11.2002, blz. 12.
(2) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

1. Voor de toewijzing van het voor traditionele importeurs
bestemde deel van elk contingent worden importeurs als traditioneel beschouwd indien deze kunnen aantonen dat zij in het
kalenderjaar 1998 of 1999 goederen hebben ingevoerd.
2. De in artikel 7 van Verordening (EG) nr. 520/94 bedoelde
bewijsstukken dienen betrekking te hebben op het in het vrije
verkeer brengen, in het kalenderjaar 1998 of 1999, zoals door
de importeur aangegeven, van goederen uit de Volksrepubliek
China waarvoor de kwantitatieve contingenten gelden waarop
de vergunningaanvraag betrekking heeft.
3. In plaats van de in artikel 7, eerste streepje, van Verordening (EG) nr. 520/94 bedoelde bewijsstukken kan de aanvrager
bij zijn vergunningaanvraag door de bevoegde nationale instanties opgestelde en gewaarmerkte bewijsstukken voegen, gebaseerd op de douanegegevens waarover deze instanties
beschikken, die betrekking hebben op invoer van het betrokken
product in het kalenderjaar 1998 of 1999 door de aanvrager
zelf of, indien van toepassing, door een handelaar wiens activiteiten hij heeft voortgezet.
Een aanvrager die reeds houder is van een invoervergunning
die voor 2004 is afgegeven op grond van Verordening (EG) nr.
1956/2003 van de Commissie (3) of Verordening (EG) nr. 215/
2004 van de Commissie (4) voor producten waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, kan bij die aanvraag een kopie
van de vorige vergunning voegen. In dat geval vermeldt hij in
de vergunningaanvraag de totale hoeveelheid van het betrokken
product dat hij in de gekozen referentieperiode heeft ingevoerd.

Artikel 5
De lidstaten delen de Commissie uiterlijk op 1 april 2004 om
10.00 uur (plaatselijke tijd te Brussel) het aantal ontvangen
aanvragen voor invoervergunningen en de totale gevraagde
hoeveelheid mee, alsmede, ten aanzien van aanvragen van
traditionele importeurs, de hoeveelheden die in de gekozen
referentieperiode, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, door traditionele importeurs werden ingevoerd.

Artikel 6
Uiterlijk 30 dagen nadat de Commissie de informatie overeenkomstig artikel 5 heeft ontvangen, stelt zij de kwantitatieve
criteria vast aan de hand waarvan de bevoegde nationale autoriteiten bepalen of aan de aanvraag van importeurs kan worden
voldaan.
(3) PB L 289 van 7.11.2003, blz. 10.
(4) PB L 36 van 7.2.2004, blz. 10.
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Artikel 7
De invoervergunningen zijn geldig tot en met 31 december 2004.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 februari 2004.
Voor de Commissie
Pascal LAMY

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
Opnieuw te verdelen hoeveelheden
Omschrijving van de goederen

Schoeisel vallende onder GS/GN-code

GS-/GN-code

Hoeveelheid

ex 6402 99 (1)

9 720 296 paar

6403 51
6403 59

1 577 200 paar

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

1 966 283 paar

ex 6404 11 (2)

4 169 083 paar

6404 19 10

10 151 135 paar

Tafel- en keukengerei van porselein, vallende onder GS/GNcode

6911 10

10 983 ton

Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van
keramische stoffen, andere dan porselein, vallende onder GS/
GN-code

6912 00

16 565 ton

(1) Met uitzondering van volgens een speciale techniek vervaardigd schoeisel: schoeisel voor sportbeoefening met een cif-prijs per paar
van 9 EUR of meer, voorzien van een gegoten, niet-gespoten zool bestaande uit één of meer lagen, vervaardigd van synthetische
materialen, speciaal ontworpen om schokken als gevolg van verticale of zijwaartse bewegingen op te vangen en met technische
kenmerken zoals luchtdichte kussentjes gevuld met gas of vloeistoffen, met mechanische bestanddelen die schokken opvangen of
neutraliseren, of met materialen zoals polymeren met een lage dichtheid.
2
( ) Met uitzondering van:
a) schoeisel ontworpen voor sportbeoefening, met een niet-gespoten zool, voorzien van punten, spijkertjes, klemmen, dwarsreepjes
en dergelijke, of uitgerust met voorzieningen voor het bevestigen daarvan;
b) volgens een speciale techniek vervaardigd schoeisel: schoeisel voor sportbeoefening met een cif-prijs per paar van 9 EUR of meer,
voorzien van een gegoten, niet-gespoten zool bestaande uit één of meer lagen, vervaardigd van synthetische materialen, speciaal
ontworpen om schokken als gevolg van verticale of zijwaartse bewegingen op te vangen en met technische kenmerken zoals
luchtdichte kussentjes gevuld met gas of vloeistoffen, met mechanische bestanddelen die schokken opvangen of neutraliseren, of
met materialen zoals polymeren met een lage dichtheid.
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BIJLAGE II
Toewijzing van de contingenten
Voor traditionele
importeurs bestemd deel
75 %

Voor niet-traditionele
importeurs bestemd deel
25 %

ex 6402 99 (1)

7 290 222 paar

2 430 074 paar

6403 51
6403 59

1 182 900 paar

394 300 paar

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

1 474 712 paar

491 571 paar

ex 6404 11 (2)

3 126 812 paar

1 042 271 paar

6404 19 10

7 613 351 paar

2 537 784 paar

Omschrijving van de goederen

GS/GN-code

Schoeisel vallende onder GS/GN-code

Tafel- en keukengerei van porselein, vallende
onder GS/GN-code

6911 10

8 237 ton

2 746 ton

Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en
toiletartikelen, van keramische stoffen, andere
dan porselein, vallende onder GS/GN-code

6912 00

12 424 ton

4 141 ton

(1) Met uitzondering van volgens een speciale techniek vervaardigd schoeisel: schoeisel voor sportbeoefening met een cif-prijs per paar
van 9 EUR of meer, voorzien van een gegoten, niet-gespoten zool bestaande uit één of meer lagen, vervaardigd van synthetische
materialen, speciaal ontworpen om schokken als gevolg van verticale of zijwaartse bewegingen op te vangen en met technische
kenmerken zoals luchtdichte kussentjes gevuld met gas of vloeistoffen, met mechanische bestanddelen die schokken opvangen of
neutraliseren, of met materialen zoals polymeren met een lage dichtheid.
2
( ) Met uitzondering van:
a) schoeisel ontworpen voor sportbeoefening, met een niet-gespoten zool, voorzien van punten, spijkertjes, klemmen, dwarsreepjes
en dergelijke, of uitgerust met voorzieningen voor het bevestigen daarvan;
b) volgens een speciale techniek vervaardigd schoeisel: schoeisel voor sportbeoefening met een cif-prijs per paar van 9 EUR of meer,
voorzien van één gegoten, niet-gespoten zool bestaande uit één of meer lagen, vervaardigd van synthetische materialen, speciaal
ontworpen om schokken zoals gevolg van verticale of zijwaartse bewegingen op te vangen en met technische kenmerken zoals
luchtdichte kussentjes gevuld met gas of vloeistoffen, met mechanische bestanddelen die schokken opvangen of neutraliseren, of
met materialen zoals polymeren met een lage dichtheid.
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BIJLAGE III
Maximumhoeveelheid die per niet-traditionele importeur kan worden aangevraagd
Omschrijving van de goederen

Schoeisel vallende onder GS/GN-code

GS/GN-code

Maximumhoeveelheid

ex 6402 99 (1)

5 000 paar

6403 51
6403 59

5 000 paar

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

5 000 paar

ex 6404 11 (2)

5 000 paar

6404 19 10

5 000 paar

Tafel- en keukengerei van porselein, vallende onder GS/GNcode

6911 10

5 ton

Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van
keramische stoffen, andere dan porselein, vallende onder GS/
GN-code

6912 00

5 ton

(1) Met uitzondering van volgens een speciale techniek vervaardigd schoeisel: schoeisel voor sportbeoefening met een cif-prijs per paar
van 9 EUR of meer, voorzien van een gegoten, niet-gespoten zool bestaande uit één of meer lagen, vervaardigd van synthetische
materialen, speciaal ontworpen om schokken als gevolg van verticale of zijwaartse bewegingen op te vangen en met technische
kenmerken zoals luchtdichte kussentjes gevuld met gas of vloeistoffen, met mechanische bestanddelen die schokken opvangen of
neutraliseren, of met materialen zoals polymeren met een lage dichtheid.
2
( ) Met uitzondering van:
a) schoeisel ontworpen voor sportbeoefening, met een niet-gespoten zool, voorzien van punten, spijkertjes, klemmen, dwarsreepjes
en dergelijke, of uitgerust met voorzieningen voor het bevestigen daarvan;
b) volgens een speciale techniek vervaardigd schoeisel: schoeisel voor sportbeoefening met een cif-prijs per paar van 9 EUR of meer,
voorzien van een gegoten, niet-gespoten zool bestaande uit één of meer lagen, vervaardigd van synthetische materialen, speciaal
ontworpen om schokken als gevolg van verticale of zijwaartse bewegingen op te vangen en met technische kenmerken zoals
luchtdichte kussentjes gevuld met gas of vloeistoffen, met mechanische bestanddelen die schokken opvangen of neutraliseren, of
met materialen zoals polymeren met een lage dichtheid.
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BIJLAGE IV
Bevoegde nationale instanties in de lidstaten
1.

BELGIË

7.

Department of Enterprise, Trade and Employment
Licensing Unit, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 631 25 41
Fax (353-1) 631 25 62

Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes &
énergie
Administration du Potentiel économique
Politiques d'accès aux marchés, Service Licences
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie
Bestuur Economisch Potentieel
Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60, Rue Général-Leman 60
B-1040 Brussel/Bruxelles
Tél./Tel.: (32-2) 206 58 16
Télécopieur/Fax: (32-2) 230 83 22/231 14 84

2.

8.

DENEMARKEN

9.
DUITSLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 619 69 08-0
Fax (49) 619 69 42 26/(49) 619 69 08-800

ITALIË
Ministero Attività Produttive
Direzione Generale Politica Commerciale e la Gestione del regime
degli scambi
Div. VII
Viale Boston 25
I-00144 Roma
Tel. (39-6) 599 32 489/(39-6) 599 32 487
Fax (39-6) 592 55 56

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Tlf. (45) 35 46 64 30
Fax (45) 35 46 64 01

3.

IERLAND

LUXEMBURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tel. (352) 22 61 62
Fax (352) 46 61 38

10. NEDERLAND
4.

GRIEKENLAND
Ministry of Economy & Finance
General Directorate of Policy Planning & Implementation
Directorate of International Economic Issues
1, Kornarou Street
GR-105-63 Athens
Tel.: (30-210) 328-60 31/328 60 32
Fax: (30-210) 328 60 94/328 60 59

Belastingdienst/Douane
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Tel. (31-50) 523 91 11
Fax (31-50) 523 22 10

11. OOSTENRIJK
5.

SPANJE
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78
Fax: (34) 913 49 38 32/913 49 37 40

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Abteilung C2/2
Stubenring 1
A-1011 Wien
Tel. (43-1) 71 10 00
Fax (43-1) 711 00 83 86

12. PORTUGAL
6.

FRANKRIJK
Service des titres du commerce extérieur
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Tél. (33) 155 07 46 69/95
Télécopieur (33) 155 07 48 32/34/35

Ministério das Finanças
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o
Consumo, Edifício da Alfândega de Lisboa
Largo do Terreiro do Trigo
P-1100 Lisboa
Tel.: (351-21) 881 4263
Fax: (351) -21 881 4261
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13. FINLAND
Tullihallitus/Tullstyrelsen
Erottajankatu/Skillnadsgatan 2
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
P./Tel: (358-9) 6141
F. (358-9) 614 28 52
14. ZWEDEN
Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Tfn (46-8) 690 48 00
Fax (46-8) 30 67 59

Publicatieblad van de Europese Unie
15. VERENIGD KONINKRIJK
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham
TS23 2NF
United Kingdom
Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34
Fax (44-1642) 53 35 57
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VERORDENING (EG) Nr. 309/2004 VAN DE COMMISSIE
van 20 februari 2004
tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van volwitte voorgekookte (parboiled) langkorrelige B rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1877/2003
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

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

(4)

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

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

Bij Verordening (EG) nr. 1877/2003 van de
Commissie (2) is een inschrijving voor de vaststelling van
de restitutie bij uitvoer van rijst opengesteld.

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bij uitvoer van volwitte voorgekookte
(parboiled) langkorrelige B rijst naar bepaalde derde landen in
het kader van de in Verordening (EG) nr. 1877/2003 bedoelde
inschrijving wordt op grond van de van 16 tot en met 19
februari 2004 ingediende offertes vastgesteld op 265,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 411/2002 van de Commissie (PB L 62 van
5.3.2002, blz. 27).
(2) PB L 275 van 25.10.2003, blz. 20.
(3) PB L 61 van 7.3.1975, blz. 25. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1948/2002 van de Commissie (PB L 299 van
1.11.2002, blz. 18).
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VERORDENING (EG) Nr. 310/2004 VAN DE COMMISSIE
van 20 februari 2004
betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst bestemd voor het
eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG)
nr. 1878/2003
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

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

(4)

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

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

Bij Verordening (EG) nr. 1878/2003 van de
Commissie (3) is een inschrijving voor de vaststelling van
de subsidie voor de verzending van rijst naar het eiland
Réunion opengesteld.

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 16 tot en
met 19 februari 2004 zijn ingediend in het kader van de in
Verordening (EG) nr. 1878/2003 bedoelde inschrijving voor de
subsidie voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst
van GN-code 1006 20 98 naar het eiland Réunion.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 411/2002 van de Commissie (PB L 62 van
5.3.2002, blz. 27).
(2) PB L 261 van 7.9.1989, blz. 8. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1453/1999 van de Commissie (PB L 167 van
2.7.1999, blz. 19).
3
( ) PB L 275 van 25.10.2003, blz. 23.

21.2.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 52/47

VERORDENING (EG) Nr. 311/2004 VAN DE COMMISSIE
van 20 februari 2004
tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar
bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1875/2003
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

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

(4)

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

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

Bij Verordening (EG) nr. 1875/2003 van de
Commissie (2) is een inschrijving voor de vaststelling van
de restitutie bij uitvoer van rijst opengesteld.

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte
rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1875/2003 bedoelde inschrijving wordt op grond
van de van 16 tot en met 119 februari 2004 ingediende
offertes vastgesteld op 118,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 411/2002 van de Commissie (PB L 62 van
5.3.2002, blz. 27).
(2) PB L 275 van 25.10.2003, blz. 14.
(3) PB L 61 van 7.3.1975, blz. 25. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1948/2002 (PB L 299 van 1.11.2002, blz.
27).
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VERORDENING (EG) Nr. 312/2004 VAN DE COMMISSIE
van 20 februari 2004
tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A
volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1876/2003
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

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

(4)

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

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

Bij Verordening (EG) nr. 1876/2003 van de
Commissie (2) is een inschrijving voor de vaststelling van
de restitutie bij uitvoer van rijst opengesteld.

(2)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het
kader van de in Verordening (EG) nr. 1876/2003 bedoelde
inschrijving wordt op grond van de van 16 tot en met 19
februari 2004 ingediende offertes vastgesteld op 118,00 EUR/t.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 februari 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 411/2002 van de Commissie (PB L 62 van
5.3.2002, blz. 27).
(2) PB L 275 van 25.10.2003, blz. 17.
(3) PB L 61 van 7.3.1975, blz. 25. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1948/2002 (PB L 299 van 1.11.2002, blz.
27).
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VERORDENING (EG) Nr. 313/2004 VAN DE COMMISSIE
van 20 februari 2004
tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

tief geachte aanbiedingen en noteringen. Om deze prijs
te bepalen, wordt het gemiddelde berekend van de
aanbiedingen en noteringen op één of meer Europese
beurzen voor in een haven van Noord-Europa cif-geleverde producten uit de verschillende, voor de internationale handel als meest representatief beschouwde productielanden. Evenwel is bepaald dat deze criteria voor het
bepalen van de wereldmarktprijs voor geëgreneerde
katoen worden aangepast, om rekening te houden met
de verschillen op grond van de kwaliteit van het geleverde product en de aard van de aanbiedingen en noteringen. In artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr
1591/2001 is bepaald welke aanpassingen kunnen
plaatsvinden.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op het aan de Akte van Toetreding van Griekenland
gehechte Protocol nr. 4 betreffende katoen, laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1050/2001 van de Raad (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1051/2001 van de Raad van 22
mei 2001 betreffende de steun voor de katoenproductie (2), en
met name op artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Krachtens artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1051/2001
wordt op gezette tijden een wereldmarktprijs voor nietgeëgreneerde katoen bepaald, rekening houdende met de
historische verhouding tussen de in aanmerking
genomen wereldmarktprijs voor geëgreneerde katoen en
de berekende prijs voor niet-geëgreneerde katoen. Deze
historische verhouding is vastgesteld in artikel 2, lid 2,
van Verordening (EG) nr. 1591/2001 van de
Commissie (3) houdende uitvoeringsbepalingen van de
steunregeling voor katoen. Als de wereldmarktprijs niet
op die wijze kan worden bepaald, wordt hij bepaald op
basis van de laatst vastgestelde prijs.
Krachtens artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1051/2001
wordt de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde
katoen bepaald voor een product met bepaalde
kenmerken, waarbij rekening wordt gehouden met de
gunstigste, voor de werkelijke markttendens representa-

(3)

Op grond van bovenbedoelde criteria moet de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen op het hieronder aangegeven niveau worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1051/2001 bedoelde
wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen wordt vastgesteld op 29,291 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 21 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 20 februari 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 148 van 1.6.2001, blz. 1.
(2) PB L 148 van 1.6.2001, blz. 3.
(3) PB L 210 van 3.8.2001, blz. 10. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1486/2002 (PB L 223 van 20.8.2002, blz. 3).
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RICHTLIJN 2004/8/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 11 februari 2004
inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag naar nuttige warmte
binnen de interne energiemarkt en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

nuïteit van de energievoorziening vraagt om een breed
scala aan beleidsinitiatieven die onder andere zijn gericht
op diversificatie van de bronnen en technologieën en
betere internationale betrekkingen. Het Groenboek benadrukt voorts dat de continuïteit van de energievoorziening van wezenlijk belang is voor toekomstige duurzame
ontwikkeling. Het Groenboek concludeert dat het zowel
voor de vermindering van de afhankelijkheid van ingevoerde energie als voor de beperking van de broeikasgasemissies noodzakelijk is om nieuwe maatregelen aan te
nemen om de vraag naar energie te verminderen. In zijn
resolutie van 15 november 2001 over het Groenboek (6)
verlangt het Europees Parlement de invoering van stimulansen om een overschakeling naar efficiënte energieproductiecentrales, met inbegrip van warmtekrachtkoppeling, te bevorderen.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 175, lid 1,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (2),
Gezien het standpunt van het Comité van de Regio's (3),
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (4),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op dit moment wordt het potentieel voor het gebruik
van warmtekrachtkoppeling als maatregel om energie te
besparen onvoldoende benut in de Gemeenschap. De
bevordering van hoogrendabele warmtekrachtkoppeling
op basis van vraag naar nuttige warmte is een communautaire prioriteit, gegeven de potentiële voordelen van
warmtekrachtkoppeling op het punt van de besparing
op primaire energie, het voorkomen van netwerkverliezen en de vermindering van emissies, in het bijzonder
broeikasgasemissies. Daarnaast kan een efficiënt gebruik
van energie uit warmtekrachtkoppeling ook een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van de energievoorziening en aan de concurrentiepositie van de Europese Unie en haar lidstaten. Het is daarom noodzakelijk
om maatregelen te nemen teneinde te bereiken dat het
potentieel binnen het kader van de interne energiemarkt
beter wordt benut.

(2)

Bij Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en
de Raad (5) worden gemeenschappelijke regels vastgesteld
voor de productie, de transmissie, de distributie en de
levering van elektriciteit in de interne markt voor elektriciteit. In die context draagt de ontwikkeling van warmtekrachtkoppeling bij aan de verbetering van de concurrentie, ook ten aanzien van nieuwe spelers op de markt.

(3)

Het Groenboek over de continuïteit van de energievoorziening wijst erop dat de Europese Unie buitengewoon
afhankelijk is van ingevoerde energie, die thans 50 %
van de behoeften dekt en waarvan het aandeel naar
verwacht zal oplopen tot 70 % in 2030 als de huidige
trends aanhouden. De afhankelijkheid van ingevoerde
energie en de stijgende aandelen van de invoer vergroten
het risico van onderbreking van of problemen met de
energievoorziening. De voorzieningsveiligheid mag
evenwel niet worden gezien als uitsluitend een kwestie
van vermindering van de afhankelijkheid van ingevoerde
energie en verhoging van de interne productie. De conti-

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

PB C 291 E van 26.11.2002, blz. 182.
PB C 95 van 23.4.2003, blz. 12.
PB C 244 van 10.10.2003, blz. 1.
Advies van het Europees Parlement van 13 mei 2003 (nog niet
verschenen in het Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 8 september 2003 (nog niet verschenen in het Publicatieblad) en standpunt van het Europees Parlement van 8 december
2003 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
5
( ) PB L 176 van 15.7.2003, blz. 37.

(4)

De mededeling „Duurzame ontwikkeling in Europa voor
een betere wereld: een strategie van de Europese Unie
voor duurzame ontwikkeling” van de Commissie, die
tijdens de Europese Raad van Göteborg op 15 en 16 juni
2001 is gepresenteerd, identificeert klimaatverandering
als een van de voornaamste gevaren voor duurzame
ontwikkeling, en benadrukt de noodzaak van een groter
gebruik van schone energie en duidelijke actie om de
vraag naar energie te verminderen.

(5)

Een groter gebruik van op besparingen op primaire
energie gerichte warmtekrachtkoppeling kan een belangrijk onderdeel vormen van het pakket maatregelen dat
nodig is om aan het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering te voldoen, en van elk beleidspakket om aan verdere
verplichtingen te voldoen. De Commissie heeft in haar
mededeling inzake de tenuitvoerlegging van de eerste
fase van het Europees programma inzake klimaatverandering aangegeven dat bevordering van warmtekrachtkoppeling een van de maatregelen is die nodig zijn om
de broeikasgasemissies door de energiesector te verminderen, en zij heeft bekendgemaakt van plan te zijn om
in 2002 een voorstel voor een richtlijn inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling te presenteren.

(6)

In zijn resolutie van 25 september 2002 over de mededeling van de Commissie inzake de tenuitvoerlegging
van de eerste fase van het Europees programma inzake
klimaatverandering (7) spreekt het Europees Parlement
zijn waardering uit over het voornemen een voorstel in
te dienen om de maatregelen van de Gemeenschap ter
bevordering van de toepassing van warmtekrachtkoppeling op te voeren en dringt het aan op de spoedige
aanneming van een richtlijn ter bevordering van warmtekrachtkoppeling.

(6) PB C 140 E van 13.6.2002, blz. 543.
(7) PB C 273 E van 14.11.2003, blz. 172.
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(7)

Het belang van warmtekrachtkoppeling werd ook erkend
in de resolutie van de Raad van 18 december 1997 (1) en
in de resolutie van het Europees Parlement van 15 mei
1998 (2) over een communautaire strategie voor de
bevordering van warmtekrachtkoppeling.

(8)

De Raad heeft in zijn conclusies van 30 mei 2000 en
van 5 december 2000 het actieplan van de Commissie
voor energie-efficiëntie goedgekeurd en heeft aangegeven
dat bevordering van warmtekrachtkoppeling een van de
prioritaire terreinen voor de korte termijn is. Het Europees Parlement heeft in zijn resolutie van 14 maart
2001 over het actieplan voor energie-efficiëntie (3) de
Commissie opgeroepen om met voorstellen te komen
voor de totstandkoming van gemeenschappelijke regels
voor de bevordering van warmtekrachtkoppeling, waar
dit vanuit milieuoogpunt zinvol is.

(9)

Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996
inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPCC) (4), Richtlijn 2001/80/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake
de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties (5)
en Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 4 december 2000 betreffende de verbranding van afval (6) maken specifiek melding van de noodzaak het potentieel voor warmtekrachtkoppeling in
nieuwe installaties te evalueren.

(10)

In Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen (7) worden de lidstaten ertoe
verplicht te waarborgen dat bij nieuwe gebouwen van
meer dan 1 000 m2 bruikbare vloeroppervlakte met de
technische, ecologische en economische toepassingsmogelijkheden van alternatieve systemen, zoals warmtekrachtkoppeling, reeds bij de aanvang van de bouw rekening gehouden wordt.

(11)

Hoogrendabele warmtekrachtkoppeling wordt in deze
richtlijn gedefinieerd aan de hand van de energiebesparing die gecombineerde productie van warmte en elektriciteit oplevert vergeleken met gescheiden productie. Een
energiebesparing van meer dan 10 % komt in aanmerking voor de benaming „hoogrendabele warmtekrachtkoppeling”. Teneinde de energiebesparingen te maximaliseren en te voorkomen dat energiebesparingen verloren
gaan, moet de grootst mogelijke aandacht worden
geschonken aan de omstandigheden waaronder deze
eenheden functioneren.

(12)

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

Het is van belang dat bij de evaluatie van de besparing
op primaire energie rekening wordt gehouden met de
situatie van de lidstaten waar het elektriciteitsverbruik
voor het grootste deel door invoer wordt gedekt.

PB C 4 van 8.1.1998, blz. 1.
PB C 167 van 1.6.1998, blz. 308.
PB C 343 van 5.12.2001, blz. 190.
PB C 257 van 10.10.1996, blz. 26.
PB L 309 van 27.11.2001, blz. 1.
PB L 332 van 28.12.2000, blz. 91.
PB L 1 van 4.1.2003, blz. 65.
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(13)

Om redenen van transparantie is het van belang te
komen tot een geharmoniseerde basisdefinitie van warmtekrachtkoppeling. Voorzover warmtekrachtinstallaties
zijn uitgerust voor gescheiden productie van elektriciteit
of warmte, mag deze productie niet als warmtekrachtkoppeling worden aangemerkt met het oog op het
verstrekken van een waarborg van oorsprong noch voor
statische doeleinden.

(14)

Teneinde te verzekeren dat steun voor warmtekrachtkoppeling gebaseerd is op de vraag naar nuttige warmte
en op besparingen op primaire energie, is het noodzakelijk criteria vast te stellen om de energie-efficiëntie van
de warmtekrachtproductie die aan de basisdefinitie
voldoet te bepalen en de kwaliteit ervan te evalueren.

(15)

Deze richtlijn moet in het algemeen gericht zijn op de
vaststelling van een geharmoniseerde methode voor de
berekening van elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling
en van noodzakelijke richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging daarvan, rekening houdend met methoden zoals die
momenteel worden ontwikkeld door de Europese
normalisatieorganisaties. Deze methode moet aanpasbaar
zijn om rekening te houden met de technische vooruitgang. Toepassing van de berekeningen in de bijlagen II
en III op micro-warmtekrachteenheden kan overeenkomstig het proportionaliteitsbeginsel worden gebaseerd op
waarden die resulteren uit de door een bevoegde, onafhankelijke instantie officieel erkende typekeuringsprocedure.

(16)

De definities van warmtekrachtkoppeling en hoogrendabele warmtekrachtkoppeling die in deze richtlijn worden
gebruikt, doen geen afbreuk aan de verschillende definities die in de nationale wetgevingen worden gebruikt
voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze
richtlijn worden aangegeven. Het is dienstig om daarnaast de relevante definities te ontlenen aan Richtlijn
2003/54/EG en Richtlijn 2001/77/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit
hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt (8).

(17)

Door de opbrengst aan nuttige warmte aan het punt van
opwekking van de warmtekrachteenheid te meten, wordt
benadrukt dat ervoor gezorgd moet worden dat de voordelen van nuttige warmte uit warmtekrachtkoppeling
niet verloren gaan door hoge warmteverliezen in distributienetwerken.

(18)

De elektriciteitwarmteratio is een technisch kenmerk dat
moet worden gedefinieerd om de hoeveelheid elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling te kunnen berekenen.

(19)

Voor de toepassing van deze richtlijn kan de definitie
van „warmtekrachtkoppelingseenheden” ook installaties
omvatten waarin alleen elektrische energie of alleen thermische energie kan worden opgewekt, zoals bijstook- en
naverbrandingseenheden. De productie van dergelijke
installaties mag niet als warmtekrachtkoppeling worden
aangemerkt met het oog op het verstrekken van een
waarborg van oorsprong noch voor statistische doeleinden.

(8) PB L 283 van 27.10.2001, blz. 33.
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De definitie van „kleinschalige warmtekrachtkoppeling”
omvat onder meer micro-warmtekrachtkoppelings- en
verspreide
warmtekrachtkoppelingseenheden, zoals
eenheden die in geïsoleerde gebieden leveren, of die in
beperkte particuliere, commerciële en industriële
behoeften voorzien.

(21)

Teneinde de consument een transparantere keus te
kunnen laten maken tussen elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling en elektriciteit die op basis van andere
technieken wordt geproduceerd, moet ervoor worden
gezorgd dat de oorsprong van hoogrendabele warmtekrachtkoppeling op basis van geharmoniseerde rendementsreferentiewaarden kan worden gegarandeerd.
Regels inzake de waarborg van oorsprong impliceren als
zodanig geen recht om in aanmerking te komen voor
nationale steunmaatregelen.

(22)

Het is van belang dat alle vormen van elektriciteit uit
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling onder een
garantie van oorsprong kunnen vallen. Er moet een
duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen garanties
van oorsprong en verhandelbare certificaten.

(23)

(24)

Teneinde op de middellange termijn een grotere marktpenetratie van warmtekrachtkoppeling te verzekeren, is
het wenselijk dat alle lidstaten ertoe worden verplicht
om een verslag te maken en te publiceren waarin het
nationale potentieel voor hoogrendabele warmtekrachtkoppeling wordt geanalyseerd, en om in het verslag een
aparte analyse op te nemen van de belemmeringen voor
warmtekrachtkoppeling en van de getroffen maatregelen
om de betrouwbaarheid van het garantiesysteem te
garanderen.
Staatssteun moet in overeenstemming zijn met de bepalingen van de communautaire kaderregeling inzake
staatssteun ten behoeve van het milieu (1), mede inzake
het niet cumuleren van steun. Deze kaderregeling staat
thans bepaalde typen staatssteun toe als kan worden
aangetoond dat de steunmaatregelen gunstig zijn voor
de bescherming van het milieu, doordat het omzettingsrendement bijzonder hoog is, doordat de maatregelen
het mogelijk maken het energieverbruik te verlagen of
doordat het productieproces minder schadelijk voor het
milieu is. Dergelijke steun zal in sommige gevallen noodzakelijk zijn om het potentieel voor warmtekrachtkoppeling verder te benutten, in het bijzonder om rekening te
houden met de noodzaak van internalisering van de
externe kosten.

(25)

Steunregelingen van de overheid ter bevordering van
warmtekrachtkoppeling moeten zich vooral concentreren op steun voor warmtekrachtkoppeling op basis
van een economisch verantwoorde vraag naar warmte
en koeling.

(26)

De lidstaten hanteren op nationaal niveau verschillende
steunmechanismen voor warmtekrachtkoppeling, zoals
investeringssteun, belastingvrijstellingen of -verlagingen,
groencertificaten en directe prijssteunregelingen. Een
belangrijk middel om het doel van deze richtlijn te
verwezenlijken, is de goede werking van deze regelingen
te garanderen zolang er geen geharmoniseerd communautair raamwerk is, teneinde het vertrouwen van de
investeerders te behouden. De Commissie is van plan

(1) PB C 37 van 3.2.2001, blz. 3.

21.2.2004

om toezicht uit te oefenen op de situatie en verslag uit
te brengen van de ervaringen die worden opgedaan met
de toepassing van de nationale steunregelingen.
(27)

Om de transmissie en distributie van elektriciteit uit
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling te garanderen,
moeten artikel 7, leden 1, 2 en 5, van Richtlijn 2001/
77/EG alsmede de desbetreffende bepalingen van Richtlijn 2003/54/EG van toepassing zijn. Totdat de producent van warmtekrachtkoppeling krachtens zijn nationale wetgeving voldoet aan het bepaalde in artikel 21,
lid 1, van Richtlijn 2003/54/EG moeten de tarieven die
gelden voor de inkoop van aanvullende elektriciteit die
warmtekrachtproducenten soms nodig hebben, worden
vastgesteld volgens objectieve, transparante en nietdiscriminerende criteria. Met name voor kleinschalige en
micro-warmtekrachtkoppelingseenheden mag de toegang
tot het net voor door hoogrenderende warmtekrachtkoppeling geproduceerde elektriciteit worden vergemakkelijkt, mits de Commissie daarvan in kennis wordt gesteld.

(28)

Warmtekrachtkoppelingseenheden tot 400 kW die onder
de definities van Richtlijn 92/42/EEG van de Raad van
21 mei 1992 betreffende de rendementseisen voor
nieuwe olie- en gasgestookte centraleverwarmingsketels (2) vallen, voldoen over het algemeen waarschijnlijk
niet aan de minimumrendementsvereisten van die richtlijn en moeten derhalve van het toepassingsgebied van
die richtlijn worden uitgesloten.

(29)

Er moet rekening worden gehouden met de specifieke
structuur van de warmtekrachtkoppelingssector, die veel
kleine en middelgrote producenten kent, vooral bij het
opnieuw bekijken van de administratieve procedures
voor het verkrijgen van toestemming om warmtekrachtcapaciteit te bouwen.

(30)

Voor het creëren van een kader voor de bevordering van
warmtekrachtkoppeling, het doel van deze richtlijn,
moet de behoefte aan een stabiele economische en administratieve omgeving voor investeringen in nieuwe
warmtekrachtinstallaties worden benadrukt. De lidstaten
moeten worden aangemoedigd om in deze behoefte te
voorzien door steunregelingen met een looptijd van
minstens 4 jaar op te zetten en door frequente veranderingen in onder meer de administratieve procedures te
vermijden. De lidstaten moeten voorts worden aangemoedigd om te verzekeren dat steunregelingen van de
overheid het beginsel van geleidelijke afbouw respecteren.

(31)

Het totale rendement en de duurzaamheid van warmtekrachtkoppeling hangen af van veel factoren, zoals de
gebruikte technologie, de gebruikte brandstof, de
systeembelasting, de grootte van de eenheid en ook de
eigenschappen van de warmte. Om praktische redenen
en op grond van het feit dat voor verschillende toepassingen verschillende temperatuurniveaus van de geproduceerde warmte nodig zijn en dat deze temperatuurverschillen het rendement van de warmtekrachtkoppeling
beïnvloeden, zou warmtekrachtkoppeling kunnen
worden onderverdeeld in drie klassen, bijvoorbeeld:
„warmtekrachtkoppeling voor de industrie”, „warmtekrachtkoppeling voor verwarming” en „warmtekrachtkoppeling voor de landbouw”.

(2) PB L 167 van 22.6.1992, blz. 17. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 93/68/EEG (PB L 220 van 30.8.1993, blz. 1).
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Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en het
proportionaliteitsbeginsel die in artikel 5 van het
Verdrag zijn geformuleerd, dienen algemene beginselen
die een kader bieden voor de bevordering van warmtekrachtkoppeling binnen de interne energiemarkt, op
communautair niveau te worden vastgesteld, maar moet
de gedetailleerde tenuitvoerlegging worden overgelaten
aan de lidstaten, zodat elke lidstaat het regime kan
kiezen dat het beste past bij zijn situatie. Deze richtlijn
beperkt zich tot het vereiste minimum om deze doelstellingen te verwezenlijken en gaat niet verder dan hiertoe
nodig is.
De voor de uitvoering van dit besluit vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/
468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling
van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de
Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (1),

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Doel
Het doel van deze richtlijn is, het energierendement te
vergroten en de voorzieningszekerheid te verbeteren door een
kader te creëren voor de bevordering en ontwikkeling van
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag
naar nuttige warmte en besparing op primaire energie binnen
de interne energiemarkt, rekening houdend met de specifieke
nationale omstandigheden, in het bijzonder met de klimatologische en de economische situatie.
Artikel 2
Toepassingsgebied
Deze richtlijn is van toepassing op warmtekrachtkoppeling
zoals gedefinieerd in artikel 3 en warmtekrachtkoppelingstechnologieën zoals genoemd in bijlage I.
Artikel 3
Definities
Voor de toepassing van deze richtlijn gelden de volgende definities:
a) „warmtekrachtkoppeling”: gelijktijdige opwekking in één
proces van thermische energie en elektrische en/of mechanische energie;
b) „nuttige warmte”: warmte die in een warmtekrachtkoppelingsproces wordt geproduceerd om aan een economisch
aantoonbare vraag te voldoen;
c) „economisch aantoonbare vraag”: de vraag die de behoefte
aan warmte of koeling niet overstijgt en waaraan anders
onder marktvoorwaarden zou worden voldaan door andere
processen van energieopwekking dan warmtekrachtkoppeling;
d) „elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling”: elektriciteit opgewekt in een proces dat is gekoppeld aan de opwekking van
nuttige warmte en berekend in overeenstemming met
bijlage II;
(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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e) „noodelektriciteit”: elektriciteit die via het elektriciteitsnet
wordt geleverd wanneer het warmtekrachtkoppelingsproces
is verstoord, ook tijdens onderhoudsperioden, of buiten
dienst is;
f) „aanvullende elektriciteit”: elektriciteit die via het elektriciteitsnet wordt geleverd wanneer de vraag naar elektriciteit
groter is dan de elektriciteitsproductie van het warmtekrachtkoppelingsproces;
g) „totaal rendement”: som op jaarbasis van de productie van
elektriciteit en van mechanische energie en de opbrengst
aan nuttige warmte, gedeeld door de brandstofinvoer die is
gebruikt voor de opwekking van warmte in een warmtekrachtkoppelingsproces en voor de brutoproductie van
elektriciteit en van mechanische energie;
h) „rendement”: rendement berekend op basis van de „netto
calorische waarde” van brandstoffen (ook „lagere calorische
waarde” genoemd);
i) „hoogrenderende warmtekrachtkoppeling”: warmtekrachtkoppeling die voldoet aan de criteria van bijlage III;
j) „rendementsreferentiewaarde voor gescheiden productie”:
rendement van de alternatieve gescheiden productie van
warmte en elektriciteit die het warmtekrachtkoppelingsproces beoogt te vervangen;
k) „elektriciteitwarmteratio”: verhouding tussen elektriciteit uit
warmtekrachtkoppeling en nuttige warmte wanneer de
warmtekrachtkoppelingsmodus volledig in bedrijf is, op
basis van operationele gegevens van de specifieke eenheid;
l) „warmtekrachtkoppelingseenheid”: een eenheid die in de
warmtekrachtkoppelingsmodus kan werken;
m) „micro-warmtekrachtkoppelingseenheid”:
warmtekrachtkoppelingseenheid met een maximumcapaciteit van minder
dan 50 kWe;
n) „kleinschalige warmtekrachtkoppeling”: productie afkomstig
van warmtekrachtkoppelingseenheden met een geïnstalleerd
vermogen van minder dan 1 MWe;
o) „warmtekrachtkoppelingsproductie”: som van elektriciteit
en van mechanische energie en nuttige warmte afkomstig
van warmtekrachtkoppeling.
Daarnaast zijn de relevante definities van Richtlijn 2003/54/EG
en Richtlijn 2001/77/EG van toepassing.
Artikel 4
Rendementscriteria voor warmtekrachtkoppeling
1. Ten behoeve van de bepaling van het rendement van
warmtekrachtkoppeling overeenkomstig bijlage III stelt de
Commissie volgens de procedure van artikel 14, lid 2, uiterlijk
21 februari 2006 geharmoniseerde rendementsreferentiewaarden vast voor de gescheiden productie van elektriciteit en
warmte. Deze geharmoniseerde rendementsreferentiewaarden
zullen bestaan uit een matrix van waarden naar gelang van de
relevante factoren, met inbegrip van bouwjaar en type brandstof, en moeten gebaseerd zijn op een goed gedocumenteerde
analyse, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met
gegevens over operationeel gebruik onder realistische omstandigheden, grensoverschrijdende uitwisseling van elektriciteit,
brandstofmengsel en klimatologische omstandigheden alsmede
toegepaste warmtekrachtkoppelingstechnologieën overeenkomstig de beginselen van bijlage III.
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2.
Voor het eerst op 21 februari 2011 en vervolgens om de
vier jaar evalueert de Commissie, volgens de procedure van
artikel 14, lid 2, de geharmoniseerde rendementsreferentiewaarden voor de gescheiden productie van elektriciteit en
warmte als bedoeld in lid 1, teneinde rekening te houden met
de technologische ontwikkelingen en de veranderingen in de
distributie van energiebronnen.
3.
De lidstaten die deze richtlijn implementeren vóórdat de
Commissie de in lid 1 bedoelde geharmoniseerde referentiewaarden voor de gescheiden productie van elektriciteit en
warmte heeft vastgesteld, moeten tot de in lid 1 bedoelde
datum nationale rendementsreferentiewaarden voor gescheiden
productie van warmte en elektriciteit vaststellen voor de berekening van de besparing op primaire energie als gevolg van
warmtekrachtkoppeling volgens de methode van bijlage III.
Artikel 5
Garantie van oorsprong van elektriciteit uit hoogrenderende warmtekrachtkoppeling
1.
Op basis van de in artikel 4, lid 1, bedoelde geharmoniseerde rendementsreferentiewaarden zorgen de lidstaten ervoor
dat, uiterlijk zes maanden na de vaststelling van deze waarden,
de oorsprong van elektriciteit uit hoogrenderende warmtekrachtkoppeling kan worden gegarandeerd volgens objectieve,
transparante en niet-discriminerende criteria die door elke
lidstaat zijn vastgelegd. Zij zorgen ervoor dat, op verzoek van
de producent, een dergelijke garantie van oorsprong van de
elektriciteit wordt afgegeven die de producenten in staat stelt
aan te tonen dat de elektriciteit die zij verkopen, geproduceerd
is door middel van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling.
2.
De lidstaten kunnen een of meer bevoegde instanties
aanwijzen die onafhankelijk zijn van de productie- en distributiebedrijven, voor het toezicht op de afgifte van de in lid 1
genoemde garantie van oorsprong.
3.
De lidstaten of de bevoegde instanties voeren passende
mechanismen in om ervoor te zorgen dat de garanties van
oorsprong nauwkeurig en betrouwbaar zijn, en zij geven in het
in artikel 10, lid 1, bedoelde verslag aan welke maatregelen zij
hebben getroffen om de betrouwbaarheid van het garantiesysteem te garanderen.
4.
Regelingen voor de garantie van oorsprong houden op
zich niet het recht in om van de nationale steunregelingen
gebruik te maken.
5.
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Weigering van de erkenning van garanties van oorsprong, in
het bijzonder om redenen in verband met fraudepreventie,
moet berusten op objectieve, transparante en niet-discriminerende criteria.
Wanneer erkenning van een garantie van oorsprong wordt
geweigerd, kan de Commissie de weigerende partij verplichten
de garantie van oorsprong te erkennen, in het bijzonder in
verband met objectieve, transparante en niet-discriminerende
criteria waarop de erkenning gebaseerd is.
Artikel 6
Nationaal potentieel voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling
1. De lidstaten stellen een analyse op van het nationale
potentieel voor de toepassing van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, met inbegrip van hoogrenderende microwarmtekrachtkoppeling.
2.

De analyse:

— is gebaseerd op goed gedocumenteerde wetenschappelijke
gegevens en voldoet aan de criteria van bijlage IV;
— brengt het volledige potentieel in kaart voor de vraag naar
nuttige warmte en koeling die geschikt is voor de toepassing van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling; dit geldt
ook voor de beschikbaarheid van brandstoffen en andere
energiebronnen die in de warmtekrachtkoppeling moeten
worden gebruikt;
— bevat een aparte analyse van de belemmeringen die de realisatie van het nationale potentieel voor hoogrenderende
warmtekrachtkoppeling in de weg kunnen staan. Met name
wordt in de analyse ingegaan op belemmeringen die
verband houden met de prijzen en kosten van en de
toegang tot brandstoffen, belemmeringen met betrekking
tot het net, belemmeringen met betrekking tot administratieve procedures en belemmeringen met betrekking tot het
gebrek aan internalisering van externe kosten in de energieprijzen.
3. De lidstaten evalueren, voor het eerst uiterlijk op 21
februari 2007 en vervolgens om de vier jaar, na een verzoek
van de Commissie dat ten minste zes maanden voor de gestelde
datum wordt ingediend, de groei van het aandeel van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling.

Een garantie van oorsprong:

— specificeert de calorische onderwaarde van de brandstofbron waaruit de elektriciteit is geproduceerd, de toepassing
van de warmte die samen met de elektriciteit is gegenereerd,
en de datum en plaats van de productie;
— specificeert overeenkomstig bijlage II de hoeveelheid elektriciteit gewonnen uit hoogrenderende warmtekrachtkoppeling waarvoor de garantie geldt;
— specificeert de besparing op primaire energie berekend
overeenkomstig bijlage III op basis van de door de
Commissie vastgestelde geharmoniseerde rendementsreferentiewaarden bedoeld in artikel 4, lid 1.
De lidstaten kunnen in de garantie van oorsprong aanvullende
informatie opnemen.
6.
De overeenkomstig lid 1 afgegeven garanties van
oorsprong dienen door de lidstaten uitsluitend als bewijs voor
de in lid 5 genoemde punten wederzijds te worden erkend.

Artikel 7
Steunregelingen
1. De lidstaten zorgen ervoor dat steun voor warmtekrachtkoppeling — voor bestaande en toekomstige eenheden —
gebaseerd is op de vraag naar nuttige warmte, in het licht van
de mogelijkheden waarover men beschikt om de vraag naar
energie te verminderen door middel van andere economisch
uitvoerbare of milieuvriendelijke maatregelen, zoals andere
energie-efficiëntiemaatregelen.
2. Onverminderd de artikelen 87 en 88 van het Verdrag
evalueert de Commissie de toepassing van de in de lidstaten
gebruikte steunmechanismen volgens welke een warmtekrachtproducent op basis van de verordeningen die door overheidsinstanties worden uitgevaardigd, directe of indirecte steun
ontvangt die als effect zou kunnen hebben dat de handel wordt
beperkt.

21.2.2004

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

L 52/55

De Commissie gaat na of deze mechanismen bijdragen tot de
verwezenlijking van de in de artikel 6 en artikel 174, lid 1, van
het Verdrag genoemde doelstellingen.

2. De lidstaten geven — waar dit passend is in de context
van de nationale wetgeving — een indicatie van de stand van
zaken die is bereikt, in het bijzonder op het gebied van:

3.
De Commissie neemt in het in artikel 11 bedoelde verslag
een goedgedocumenteerde analyse op van de ervaring die is
opgedaan met de toepassing en het naast elkaar bestaan van de
verschillende in lid 2 bedoelde steunmechanismen. In het
verslag wordt het succes, met inbegrip van de kosteneffectiviteit, van de ondersteuningssystemen beoordeeld om het gebruik
van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in overeenstemming met het in artikel 6 bedoelde nationale potentieel te
bevorderen. Het verslag beoordeelt voorts in hoeverre de steunregelingen hebben bijgedragen aan de totstandbrenging van
stabiele omstandigheden voor investeringen in warmtekrachtkoppeling.

a) de coördinatie tussen de verschillende administratieve
instanties op het gebied van termijnen, ontvangst en behandeling van de aanvragen om vergunningen;
b) de opstelling van eventuele richtsnoeren voor de in lid 1
bedoelde activiteiten en de haalbaarheid van een versnelde
planningsprocedure voor producenten die gebruikmaken
van warmtekrachtkoppeling en
c) de aanwijzing van instanties die optreden als bemiddelaar
bij geschillen tussen de instanties die met de afgifte van
vergunningen zijn belast en de aanvragers daarvan.
Artikel 10

Artikel 8
Rapportage door de lidstaten
Aspecten betreffende het elektriciteitsnet en de tarieven
1.
Om de transmissie en distributie van elektriciteit uit
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling te garanderen, zijn
artikel 7, leden 1, 2 en 5, van Richtlijn 2001/77/EG alsmede de
desbetreffende bepalingen van Richtlijn 2003/54/EG van
toepassing.
2.
Totdat de warmtekrachtproducent een volgens de nationale wetgeving in aanmerking komende afnemer is in de zin
van artikel 21, lid 1, van Richtlijn 2003/54/EG, dienen de
lidstaten de nodige maatregelen te treffen om te verzekeren dat
de tarieven voor de inkoop van elektriciteit om de elektriciteitsopwekking te ondersteunen of aan te vullen, worden vastgesteld op grond van gepubliceerde tarieven en voorwaarden.
3.
Onder voorbehoud van kennisgeving aan de Commissie
kunnen de lidstaten de toegang tot het net in het bijzonder
vergemakkelijken voor elektriciteit geproduceerd door hoogrenderende kleinschalige en micro-warmtekrachtkoppelingseenheden.
Artikel 9
Administratieve procedures
1.
De lidstaten of de bevoegde instanties die door de
lidstaten zijn aangewezen, evalueren het bestaande wet- en
regelgevingskader met betrekking tot de vergunningsprocedures
of de overige procedures voor hoogrenderende warmtekrachtkoppelingseenheden die zijn vastgelegd in artikel 6 van Richtlijn 2003/54/EG.
Deze evaluatie gebeurt met het oog op:
a) de stimulering van het opzetten van warmtekrachtkoppelingseenheden om te voorzien in economisch aantoonbare
behoefte aan nuttige warmte en om de productie van meer
warmte dan nuttige warmte te voorkomen;
b) de vermindering van de wetgevings- en andere belemmeringen voor de groei van warmtekrachtkoppeling;
c) de stroomlijning en bespoediging van procedures op het
betrokken bestuursniveau en
d) het garanderen dat de regels objectief, transparant en nietdiscriminerend zijn en ten volle rekening houden met de
karakteristieken van de verschillende technologieën voor
warmtekrachtkoppeling.

1. De lidstaten publiceren uiterlijk op 21 februari 2006 een
verslag met de resultaten van de analyse en de evaluaties die
overeenkomstig de volgende artikelen zijn verricht: artikel 5,
lid 3, artikel 6, lid 1, en artikel 9, leden 1 en 2.
2. De lidstaten publiceren uiterlijk op 21 februari 2007 en
vervolgens om de vier jaar, op verzoek van de Commissie dat
ten minste zes maanden voor de vereiste datum wordt ingediend, een verslag met de resultaten van de in artikel 6, lid 3,
bedoelde evaluatie.
3. De lidstaten verstrekken de Commissie voor het eerst
vóór eind december 2004 wat de gegevens over 2003 betreft,
en vervolgens op jaarbasis, statistieken over de nationale
productie van elektriciteit en warmte uit warmtekrachtkoppeling in overeenstemming met de in bijlage II genoemde methodologie.
Tevens verstrekken zij ieder jaar statistieken over warmtekrachtkoppelingscapaciteit en de brandstoffen die voor warmtekrachtkoppeling worden gebruikt. De lidstaten kunnen ook
statistieken verstrekken over de besparing van primaire energie
door warmtekrachtkoppeling in overeenstemming met de in
bijlage III genoemde methodologie.
Artikel 11
Rapportage door de Commissie
1. Op basis van de verslagen die worden ingediend overeenkomstig artikel 10, beoordeelt de Commissie de toepassing van
deze richtlijn en overhandigt zij het Europees Parlement en de
Raad uiterlijk op 21 februari 2008 en vervolgens om de vier
jaar een voortgangsverslag over de uitvoering van deze richtlijn.
In het bijzonder moet het verslag:
a) ingaan op de vorderingen die zijn geboekt met de realisatie
van het nationale potentieel voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling als bedoeld in artikel 6;
b) beoordelen in hoeverre de regels en procedures die de
kadervoorwaarden voor warmtekrachtkoppeling binnen de
interne energiemarkt bepalen, zijn vastgesteld op grond van
objectieve, transparante en niet-discriminerende criteria
waarbij op passende wijze rekening is gehouden met de
voordelen van warmtekrachtkoppeling;
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c) de ervaringen onderzoeken die zijn opgedaan met de
toepassing en het naast elkaar bestaan van verschillende
steunmechanismen voor warmtekrachtkoppeling;
d) de rendementsreferentiewaarden voor gescheiden productie
opnieuw bekijken op basis van de technologieën van dat
moment.
De Commissie doet het verslag zo nodig vergezeld gaan van
voorstellen aan het Europees Parlement en de Raad voor
verdere maatregelen.
2.
Bij de beoordeling van de vorderingen als bedoeld in lid
1, onder a), overweegt de Commissie in welke mate het in
artikel 6 bedoelde nationale potentieel voor hoogrenderende
warmtekrachtkoppeling is of zal worden gerealiseerd, rekening
houdend met de maatregelen van de lidstaten, de omstandigheden — waaronder klimatologische omstandigheden — en de
gevolgen van de interne energiemarkt en van andere communautaire initiatieven zoals Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in de broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn
96/61/EG van de Raad (1).
Zo nodig legt de Commissie nadere voorstellen aan het Europees Parlement en de Raad voor, met name voor de vaststelling
van een actieplan voor de ontwikkeling van hoogrenderende
warmtekrachtkoppeling in de Gemeenschap.
3.
Bij de beoordeling van de ruimte voor verdere harmonisatie van de in artikel 4, lid 1, bedoelde berekeningsmethode
overweegt de Commissie de gevolgen van het gelijktijdig
bestaan van berekeningen als bedoeld in artikel 12, bijlagen II
en III, op de internationale energiemarkt, tevens rekening
houdend met de opgedane ervaring met nationale steunregelingen.
Zo nodig legt de Commissie nadere voorstellen aan het Europees Parlement en de Raad voor ter verdere harmonisatie van
de berekeningsmethoden.
Artikel 12
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geproduceerde hoeveelheid elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling wordt overeenkomstig bijlage II evenwel gespecificeerd
met het oog op de afgifte van een garantie van oorsprong en
voor statistische doeleinden.
3. Tot eind 2010 mogen de lidstaten volgens een alternatieve methode warmtekrachtkoppeling als hoogrenderende
warmtekrachtkoppeling definiëren zonder te verifiëren dat de
warmtekrachtkoppelingsproductie aan de criteria van bijlage III,
onder a), voldoet, indien op nationaal niveau wordt aangetoond
dat de warmtekrachtkoppelingsproductie die met een dergelijke
alternatieve berekeningsmethode is bepaald, gemiddeld voldoet
aan de criteria van bijlage III, onder a). Indien voor een dergelijke productie een garantie van oorsprong wordt afgegeven,
mag het daarin gespecificeerde rendement van de warmtekrachtkoppelingsproductie de drempelwaarden betreffende de
criteria van bijlage III, onder a), niet overschrijden, tenzij berekeningen overeenkomstig bijlage III anders uitwijzen. De in
deze productie geproduceerde hoeveelheid elektriciteit uit
warmtekrachtkoppeling wordt overeenkomstig bijlage II
evenwel gespecificeerd met het oog op de afgifte van een
garantie van oorsprong en voor statistische doeleinden.
Artikel 13
Toetsing
1. De in bijlage II, onder a), vermelde drempelwaarden die
worden gebruikt voor de berekening van elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling, worden aangepast aan de technische vooruitgang volgens de procedure van artikel 14, lid 2.
2. De in bijlage III, onder a), vermelde drempelwaarden die
worden gebruikt voor de berekening van het rendement van de
warmtekrachtkoppelingsproductie en de besparingen op
primaire energie, worden aangepast aan de technische vooruitgang volgens de procedure van artikel 14, lid 2.
3. De richtsnoeren voor de vaststelling van de elektriciteitwarmteratio als bedoeld in bijlage II, onder d), worden aangepast aan de technische vooruitgang, overeenkomstig de procedure van artikel 14, lid 2.

Alternatieve berekeningen
1.
Tot eind 2010 en onder voorbehoud van voorafgaande
goedkeuring door de Commissie kunnen de lidstaten andere
methoden gebruiken dan de methode van bijlage II, onder b),
om de eventuele elektriciteit die niet in een warmtekrachtkoppelingsproces is geproduceerd, in mindering te brengen op de
gerapporteerde cijfers. Voor de in artikel 10, lid 3, en artikel 5,
lid 1, vermelde doeleinden wordt de hoeveelheid elektriciteit uit
warmtekrachtkoppeling evenwel overeenkomstig bijlage II
bepaald.
2.
De lidstaten mogen de besparingen op primaire energie
uit een productie van warmte, elektriciteit en mechanische
energie overeenkomstig bijlage III, onder c), berekenen zonder
gebruik te maken van bijlage II ter uitsluiting van de gedeelten
warmte of elektriciteit van hetzelfde proces die niet van warmtekrachtkoppeling afkomstig zijn. Deze productie kan als hoogrenderende warmtekrachtkoppeling worden aangemerkt, op
voorwaarde dat voldaan is aan de rendementscriteria van
bijlage III, onder a), en voor warmtekrachtkoppelingseenheden
met een groter elektrisch vermogen dan 25 MW indien het
totale rendement hoger is dan 70 %. De in deze productie
(1) PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32.

Artikel 14
Comitéprocedure
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 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 15
Omzetting

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking treden om uiterlijk op 21 februari 2006
aan deze richtlijn te voldoen.Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.
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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.
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Artikel 17
Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 16

Artikel 18

Wijziging van Richtlijn 92/42/EEG

Adressaten

Aan artikel 3, lid 1, van Richtlijn 92/42/EEG wordt het
volgende streepje toegevoegd:
„— warmtekrachtkoppelingseenheden zoals gedefinieerd in
Richtlijn 2004/8/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 11 februari 2004 de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag naar nuttige
warmte binnen de interne energiemarkt (*).

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 11 februari 2004.

(*) PB L 52 van 21.2.2004, blz. 50.”

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

P. COX

M. McDOWELL

BIJLAGE I
Technologieën voor warmtekrachtkoppeling waarop de richtlijn betrekking heeft
a) Stoom- en gasturbine met warmteterugwinning
b) Tegendrukstoomturbine
c) Aftap-condensatiestoomturbine
d) Gasturbine met warmteterugwinning
e) Interne verbrandingsmotor
f) Microturbine
g) Stirlingmotor
h) Brandstofcel
i) Stoommachine
j) Organische Rankine-cyclus
k) Alle overige typen technologie en alle combinaties daarvan die onder de definitie vallen die in artikel 3, onder a), is
vastgelegd.
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BIJLAGE II
Berekening van elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling
De waarden die worden gebruikt voor de berekening van elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling moeten worden
bepaald op basis van de verwachte of werkelijke werking van de eenheid onder normale gebruiksomstandigheden. Voor
micro-warmtekrachtkoppelingseenheden kunnen de berekeningen worden gebaseerd op officieel erkende waarden.
a) De elektriciteitsproductie uit warmtekrachtkoppeling wordt gelijkgesteld aan de totale elektriciteitsproductie van de
eenheid op jaarbasis, gemeten op de aansluiting op de hoofdgeneratoren:
i) in warmtekrachtkoppelingseenheden van de in bijlage I genoemde typen b), d), e), f), g) en h) met een totaal rendement op jaarbasis dat door de lidstaten wordt vastgesteld op ten minste 75 %, en
ii) in warmtekrachtkoppelingseenheden van de in bijlage I genoemde typen a) en c) met een totaal rendement op
jaarbasis dat door de lidstaten wordt vastgesteld op ten minste 80 %.
b) In warmtekrachtkoppelingseenheden met een totaal rendement op jaarbasis van minder dan de onder a), i), genoemde
waarde (warmtekrachtkoppelingseenheden van de in bijlage I genoemde typen b), d), e), f), g) en h)) of met een totaal
rendement op jaarbasis van minder dan de onder a), ii), genoemde waarde (warmtekrachtkoppelingseenheden van de
in bijlage I genoemde typen a) en c)) wordt de warmtekrachtkoppeling berekend volgens de volgende formule:
E WKK = W WKK. C
waarin:
E

WKK

de hoeveelheid elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling is,

C

de elektriciteit-warmteratio is,

W WKK

de hoeveelheid nuttige warmte uit warmtekrachtkoppeling (voor dit doel berekend als de totale warmteproductie minus de warmte die is geproduceerd in aparte ketels of door aftap van directe stroom van de
stoomgenerator voor de turbine).

De elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling moet worden berekend op basis van de werkelijke elektriciteit-warmteratio. Als de werkelijke elektriciteit-warmteratio van een warmtekrachtkoppelingseenheid onbekend is, kunnen, met
name voor statistische doeleinden, de volgende standaardwaarden worden gebruikt voor eenheden van de in bijlage I
genoemde typen a), b), c), d) en e), mits de berekende elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling minder is dan of gelijk
is aan de totale elektriciteitsproductie van de eenheid:
Type eenheid

Standaard elektriciteitwarmteratio (C)

Stoom- en gasturbine met warmteterugwinning

0,95

Tegendrukstoomturbine

0,45

Aftap-condensatiestoomturbine

0,45

Gasturbine met warmteterugwinning

0,55

Interne verbrandingsmotor

0,75

Als lidstaten standaardwaarden voor de elektriciteit-warmteratio's introduceren voor eenheden van de in bijlage I
genoemde typen f), g), h), i), j) en k), dienen deze standaardwaarden te worden bekendgemaakt en ter kennis van de
Commissie te worden gebracht.
c) Indien een deel van de energie-inhoud van de brandstofinvoer in het warmtekrachtkoppelingsproces wordt teruggewonnen in de vorm van chemicaliën en wordt gerecycleerd, kan dit deel op de brandstofinvoer in mindering worden
gebracht voordat het totale rendement bedoeld onder a) en b) wordt berekend.
d) De lidstaten kunnen de elektriciteit-warmteratio definiëren als de verhouding tussen elektriciteit en nuttige warmte
wanneer de warmtekrachtkoppelingsmodus op een lagere capaciteit in bedrijf is, op basis van operationele gegevens
van de specifieke eenheid.
e) De Commissie stelt, overeenkomstig de procedure van artikel 14, gedetailleerde richtsnoeren vast voor de tenuitvoerlegging en toepassing van bijlage II, waaronder de vaststelling van de elektriciteit-warmteratio.
f) De lidstaten mogen voor de berekeningen overeenkomstig de punten a) en b) andere rapportageperioden dan de
periode van één jaar hanteren.
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BIJLAGE III
Methodologie voor de bepaling van het rendement van het warmtekrachtkoppelingsproces
De waarden die gebruikt worden voor de berekening van het rendement van warmtekrachtkoppeling en de besparingen
op primaire energie worden bepaald op basis van de verwachte of werkelijke werking van de eenheid onder normale
gebruiksomstandigheden.
a) Hoogrenderende warmtekrachtkoppeling
Voor de toepassing van deze richtlijn moet hoogrenderende warmtekrachtkoppeling aan de volgende criteria
voldoen:
— warmtekrachtkoppelingsproductie afkomstig van warmtekrachtkoppelingseenheden levert een besparing op
primaire energie op van ten minste 10 % berekend overeenkomstig punt b), ten opzichte van de referenties voor
de gescheiden productie van warmte en elektriciteit;
— de productie afkomstig van kleinschalige en micro-warmtekrachtkoppelingseenheden die een besparing op
primaire energie opleveren, kan mogelijk worden aangemerkt als hoogrenderende warmtekrachtkoppeling.
b) Berekening van de besparing op primaire energie
De besparing op primaire energie als gevolg van warmtekrachtkoppelingsproductie als gedefinieerd in bijlage II,
wordt met de volgende formule berekend:

waarin:
BPE

de besparing op primaire energie is,

WKK Wη

het warmterendement van de warmtekrachtkoppelingsproductie is, gedefinieerd als de opbrengst aan
nuttige warmte op jaarbasis gedeeld door de brandstofinvoer die is gebruikt voor de opwekking van de
som van de opbrengst aan nuttige warmte en elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling,

Ref Wη

de rendementsreferentiewaarde voor gescheiden warmteproductie is,

WKK Eη

het elektriciteitsrendement van de warmtekrachtkoppelingsproductie is, gedefinieerd als elektriciteit uit
warmtekrachtkoppeling op jaarbasis, gedeeld door de brandstofinvoer die is gebruikt voor de opwekking
van de som van de opbrengst aan nuttige warmte en elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling; wanneer
een warmtekrachtkoppelingseenheid mechanische energie genereert, kan de elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling op jaarbasis worden verhoogd met een aanvullend element dat staat voor de hoeveelheid elektriciteit gelijk aan die van mechanische energie. Dit aanvullend element schept geen recht om
overeenkomstig artikel 5 garanties van oorsprong af te geven,

Ref Eη

de rendementsreferentiewaarde voor gescheiden elektriciteitsproductie is.

c) Berekening van de energiebesparing met een alternatieve berekeningsmethode als bepaald in artikel 12, lid 2
Indien de besparing op primaire energie voor een proces wordt berekend overeenkomstig artikel 12, lid 2, wordt de
formule onder b) gebruikt, waarbij
„WKK Wη” wordt vervangen door „Wη” en
„WKK Eη” door „Eη”,
waarin:
Wη het warmterendement van het proces is, gedefinieerd als de jaarlijkse opbrengst aan warmte, gedeeld door de
brandstofinvoer die is gebruikt om de som van de jaarlijkse opbrengst aan warmte en elektriciteit te produceren,
Eη het elektriciteitsrendement van het proces is, gedefinieerd als de jaarlijkse opbrengst aan elektriciteit, gedeeld door
de brandstofinvoer die is gebruikt om de som van de jaarlijkse opbrengst aan warmte en elektriciteit te produceren.
Wanneer een warmtekrachtkoppelingseenheid mechanische energie genereert, kan de elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling op jaarbasis worden verhoogd met een aanvullend element dat staat voor de hoeveelheid elektriciteit gelijk
aan die van mechanische energie. Dit aanvullend element schept geen recht om overeenkomstig artikel 5 garanties
van oorsprong af te geven,
d) De lidstaten mogen voor de berekeningen overeenkomstig de punten b) en c) andere rapportageperioden dan de
periode van één jaar hanteren.

L 52/59

L 52/60

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

e) Voor micro-warmtekrachtkoppelingseenheden kan de berekening van de besparing op primaire energie worden gebaseerd op officieel erkende gegevens.
f) Rendementsreferentiewaarden voor gescheiden productie van warmte en elektriciteit
De beginselen voor de vaststelling van de in artikel 4, lid 1, en in de formule onder b) van deze bijlage genoemde
referenties voor gescheiden productie van warmte en elektriciteit bepalen het bedrijfsrendement van de gescheiden
warmte- en elektriciteitsproductie die warmtekrachtkoppeling beoogt te vervangen.
De rendementsreferentiewaarden worden berekend overeenkomstig de volgende beginselen:
1. Voor warmtekrachtkoppelingseenheden als gedefinieerd in artikel 3 is de vergelijking met gescheiden elektriciteitsproductie gebaseerd op het beginsel dat dezelfde brandstofcategorieën moeten worden vergeleken.
2. Elke warmtekrachtkoppelingseenheid wordt vergeleken met de best beschikbare en economisch verantwoorde
technologie voor gescheiden productie van warmte en elektriciteit op de markt weerspiegelen in het jaar waarin
de warmtekrachtkoppelingseenheid is gebouwd.
3. De referentiewaarden voor warmtekrachtkoppelingseenheden die meer dan tien jaar oud zijn, worden vastgesteld
op basis van de referentiewaarden voor eenheden die tien jaar oud zijn.
4. De referentiewaarden voor de gescheiden productie van elektriciteit en warmte moeten de klimaatverschillen
tussen de lidstaten weerspiegelen.

BIJLAGE IV
Criteria voor de analyse van het nationale potentieel voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling
a) Bij de analyse van het nationale potentieel als bedoeld in artikel 6 wordt rekening gehouden met:
— de typen brandstof die waarschijnlijk zullen worden gebruikt om het potentieel voor warmtekrachtkoppeling te
realiseren, met inbegrip van specifieke overwegingen betreffende de mogelijkheden om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen op de nationale warmtemarkten te doen stijgen door middel van warmtekrachtkoppeling;
— de typen technologieën voor warmtekrachtkoppeling die zijn vermeld in bijlage I, en die waarschijnlijk zullen
worden gebruikt om het nationale potentieel te realiseren;
— de typen gescheiden productie van warmte en elektriciteit of, waar dit haalbaar is, mechanische energie die in
aanmerking komen om te worden vervangen door hoogrendabele warmtekrachtkoppeling;
— een uitsplitsing van het potentieel in modernisering van de bestaande capaciteit en bouw van nieuwe capaciteit.
b) De analyse bevat passende mechanismen om de kosteneffectiviteit — in termen van besparing op primaire energie —
van de groei van het aandeel van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in de nationale energiemix te beoordelen.
In de analyse van de kosteneffectiviteit wordt ook rekening gehouden met nationale verbintenissen uit hoofde van de
verplichtingen inzake klimaatverandering die de Gemeenschap is aangegaan ingevolge het Protocol van Kyoto bij het
raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering.
c) De analyse van het nationale potentieel voor warmtekrachtkoppeling specificeert het potentieel met betrekking tot de
tijdskaders 2010, 2015 en 2020 en bevat, waar dit haalbaar is, voor elk tijdskader passende kostenramingen.

21.2.2004
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RICHTLIJN 2004/15/EG VAN DE RAAD
van 10 februari 2004
tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG ter verlenging van de termijn tijdens welke de lidstaten
kunnen worden gemachtigd een verlaagd BTW-tarief toe te passen op bepaalde arbeidsintensieve
diensten
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

vanaf 1 januari 2004 te voorkomen, dat de Raad de tijd
krijgt die nodig is om te beslissen over het voorstel tot
globale herziening van de verlaagde BTW-tarieven. Het
is dus noodzakelijk de bij Richtlijn 77/388/EEG vastgestelde termijn voor de toepassing van de betrokken
maatregel te verlengen.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 93,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

(6)

Teneinde te garanderen dat artikel 28, lid 6, van Richtlijn
77/388/EEG van toepassing blijft, dient de onderhavige
richtlijn met terugwerkende kracht van toepassing te
worden verklaard.

(7)

De uitvoering van de onderhavige richtlijn brengt geen
enkele wijziging van de wettelijke bepalingen van de
lidstaten met zich mee.

(8)

Het verdient aanbeveling Richtlijn 77/388/EEG dienovereenkomstig te wijzigen,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Volgens artikel 28, lid 6, van Richtlijn 77/388/EG van
de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie
van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting
— gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (3), kunnen de in
artikel 12, lid 3, onder a), derde alinea, bedoelde
verlaagde tarieven gedurende een periode van maximaal
vier jaar tussen 1 januari 2000 en 31 december 2003
eveneens worden toegepast op de arbeidsintensieve diensten die in de in bijlage K van de vorengenoemde richtlijn vermelde categorieën zijn genoemd.
Beschikking 2000/185/EG van de Raad van 28 februari
2000 waarbij de lidstaten worden gemachtigd om overeenkomstig de procedure vastgesteld in artikel 28, lid 6,
van Richtlijn 77/388/EEG een verlaagd BTW-tarief toe te
passen op bepaalde arbeidsintensieve diensten (4),
verleent bepaalde lidstaten toestemming om tot en met
31 december 2003 een verlaagd BTW-tarief toe te
passen op de arbeidsintensieve diensten waarvoor zij een
verzoek hebben ingediend.
Op basis van de evaluatierapporten die zijn opgesteld
door de lidstaten die aan het experiment deelnemen,
heeft de Commissie op 2 juni 2003 haar globaal evaluatieverslag voorgelegd.
In overeenstemming met haar mededeling over de strategie ter verbetering van de werking van het BTW-stelsel
in het kader van de interne markt heeft de Commissie
een voorstel voor een richtlijn goedgekeurd tot globale
herziening van de verlaagde BTW-tarieven met het oog
op de vereenvoudiging en rationalisering daarvan.
Aangezien de Raad tot op heden nog geen overeenstemming heeft bereikt over de inhoud van dit voorstel,
verdient het aanbeveling, teneinde rechtsonzekerheid

(1) Advies van 15 januari 2004 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
(2) Advies van 28 januari 2004 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).
(3) PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2004/7/EG (PB L 27 van 30.1.2004, blz. 44).
(4) PB L 59 van 4.3.2000, blz. 10. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2002/954/EG (PB L 331 van 7.12.2002, blz. 28).

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
In artikel 28, lid 6, eerste alinea, van Richtlijn 77/388/EEG
wordt het zinsdeel „vier jaar tussen 1 januari 2000 en 31
december 2003” vervangen door „zes jaar tussen 1 januari
2000 en 31 december 2005”.
Artikel 2
Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar goedkeuring.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2004.
Artikel 3
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 10 februari 2004.
Voor de Raad
De voorzitter
C. McCREEVY
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 10 februari 2004
tot verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 2000/185/EG waarbij de lidstaten worden
gemachtigd om overeenkomstig de procedure vastgesteld in artikel 28, lid 6, van Richtlijn 77/388/
EEG een verlaagd BTW-tarief op bepaalde arbeidsintensieve diensten toe te passen
(2004/161/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(4)

Het verdient aanbeveling eveneens de geldigheidsduur
van Beschikking 2000/185/EG te verlengen.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(5)

Teneinde te garanderen dat de in de genoemde richtlijn
bedoelde machtigingen van kracht blijven, dient de
onderhavige beschikking met terugwerkende kracht van
toepassing te worden verklaard,

Gelet op Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten
inzake omzetbelasting — gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (1), en
met name op artikel 28, lid 6,
Gezien het voorstel van de Commissie,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

België, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn,
krachtens Beschikking 2000/185/EG van de Raad (2),
gemachtigd tot en met 31 december 2003 een verlaagd
BTW-tarief toe te passen op de arbeidsintensieve diensten waarvoor zij een daartoe strekkend verzoek hebben
ingediend.

(2)

Op 23 juli 2003 heeft de Commissie een voorstel voor
een richtlijn goedgekeurd tot globale herziening van de
verlaagde BTW-tarieven. Aangezien de Raad hierover
geen overeenstemming zal bereiken vóór 31 december
2003, verdient het aanbeveling het huidige stelsel van
verlaagde BTW-tarieven voor arbeidsintensieve diensten
met twee jaar te verlengen.

(3)

De bij Richtlijn 77/388/EEG vastgestelde termijn voor de
toepassing van de betrokken maatregel werd verlengd.

Artikel 1
Beschikking 2000/185/EG wordt als volgt gewijzigd:
1. in artikel 1, eerste alinea, wordt de zinsnede „vier jaar, van 1
januari 2000 tot en met 31 december 2003” vervangen
door „zes jaar, van 1 januari 2000 tot en met 31 december
2005”;
2. In artikel 3, tweede alinea, wordt de datum van „31
december 2003” vervangen door de datum van „31
december 2005”.

Artikel 2

(1) PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2004/15/EG (zie bladzijde 61 van dit Publicatieblad).
(2) PB L 59 van 4.3.2000, blz. 10. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2002/954/EG (PB L 331 van 7.12.2002, blz. 28).

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België, de Franse
Republiek, de Helleense Republiek, de Italiaanse Republiek, het
Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden,
de Portugese Republiek, het Koninkrijk Spanje en het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.
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Artikel 3
De onderhavige beschikking is van toepassing met ingang van 1 januari 2004.

Gedaan te Brussel, 10 februari 2004.
Voor de Raad
De voorzitter
C. McCREEVY

L 52/64

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

21.2.2004

BESCHIKKING VAN DE RAAD
van 10 februari 2004
betreffende de „octroi de mer”-regeling in de Franse overzeese departementen en tot verlenging
van Beschikking 89/688/EG
(2004/162/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

vrijstellingen van deze belasting ten gunste van de lokale
productie voor de sociaal-economische ontwikkeling van
deze gebieden.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 299, lid 2,
Gezien het voorstel van de Commissie,

(4)

Volgens het verslag van de Commissie van 14 maart
2000 over de maatregelen ter uitvoering van artikel 299,
lid 2, van het Verdrag, moet aan dat artikel uitvoering
worden gegeven in het kader van een partnerschap met
de betrokken lidstaten op basis van door hen ingediende
gedetailleerde verzoeken.

(5)

Frankrijk heeft de Commissie op 12 maart 2002
verzocht om verlenging met tien jaar van de vrijstellingsregeling van de „octroi de mer”. In dit verzoek is evenwel
niet gepreciseerd welke goederen onder de toekomstige
regeling zouden worden vrijgesteld en welke tariefverschillen zouden gelden tussen lokale producten en ingevoerde producten, en worden deze vrijstellingen en
tariefverschillen ook niet gerechtvaardigd in het licht van
de handicaps waarmee de overzeese departementen te
kampen hebben. De toepassingsduur van Beschikking
89/688/EEG is dan ook bij Beschikking 2002/973/EG (4)
met één jaar verlengd, teneinde te voorkomen dat er een
juridisch vacuüm zou ontstaan bij ontstentenis van een
volledig verzoek.

(6)

Frankrijk heeft op 14 april 2003 bij de Commissie een
nieuw verzoek ingediend dat aan de genoemde eisen
voldeed. In het verzoek hebben de Franse autoriteiten
erop aangedrongen dat de beschikking van de Raad
betrekking heeft op een periode van 15 jaar, waarbij elke
drie jaar opnieuw wordt onderzocht of de regeling moet
worden aangepast. Frankrijk wenst in het kader van de
„octroi de mer” een gedifferentieerd tarief toe te passen,
teneinde producten van elders zwaarder te kunnen
belasten dan producten uit de overzeese departementen
zelf. Het tariefverschil van 10 procentpunten zou vooral
van toepassing zijn op basisproducten en op producten
waarvoor een relatief evenwicht is bewerkstelligd tussen
lokale productie en productie van elders. Het tariefverschil van 20 procentpunten zou in het bijzonder gelden
voor producten waarvoor kostbare investeringen moeten
worden verricht die van invloed zijn op de kostprijs van
de goederen die voor een kleine markt worden vervaardigd. Het tariefverschil van 30 procentpunten zou vooral
van toepassing zijn op producten die vervaardigd
worden door grote ondernemingen en op producten die
zeer kwetsbaar zijn voor invoer uit de buurlanden van
de overzeese departementen. Het tariefverschil van 50
procentpunten zou in Guyana en Réunion van toepassing zijn op alcohol, met name rum. In het Franse
verzoek wordt aangedrongen op aanvullende maatre-

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

(2)

(3)

Overeenkomstig artikel 299, lid 2, van het Verdrag zijn
de bepalingen van dit Verdrag van toepassing op de
ultraperifere gebieden, en daarmee ook op de Franse
overzeese departementen, dit vanwege hun structurele
economische en sociale situatie, die wordt bemoeilijkt
door de grote afstand, het insulaire karakter, de kleine
oppervlakte, een moeilijk reliëf en klimaat en de economische afhankelijkheid van enkele producten, welke
factoren door hun blijvende en cumulatieve karakter de
ontwikkeling van deze gebieden ernstig schaden. Deze
bepaling van het Verdrag spoort met maatregelen die
eerder zijn vastgesteld ten gunste van de ultraperifere
gebieden, met name de Franse overzeese departementen,
bij Besluit 89/687/EEG van de Raad van 22 december
1989 tot instelling van een programma van speciaal op
het afgelegen en insulaire karakter van de Franse overzeese
departementen
afgestemde
maatregelen
(Poseidom) (2).
In artikel 2, lid 3, van Beschikking 89/688/EEG van de
Raad van 22 december 1989 inzake de regeling voor de
heffing, in de Franse overzeese departementen, op over
zee aangevoerde goederen („octroi de mer”) (3) is bepaald
dat, gelet op de bijzondere problemen waarmee de overzeese departementen te kampen hebben, gedeeltelijke of
volledige belastingvrijstellingen kunnen worden toegestaan ten voordele van lokale productiesectoren tijdens
een periode van ten hoogste tien jaar na de invoering
van de betrokken belastingregeling. Die periode is op 31
december 2002 verstreken. De heffing is namelijk op 1
januari 1993 ingevoerd.
Krachtens artikel 3 van Beschikking 89/688/EEG dient
de Commissie bij de Raad een verslag in over de toepassing van de regeling, teneinde de gevolgen van de
genomen maatregelen te verifiëren en te beslissen over
de eventuele handhaving van de mogelijkheid van vrijstellingen. In dat verslag, dat zij op 24 november 1999
aan de Raad heeft voorgelegd, constateert de Commissie
dat de vier overzeese departementen van Frankrijk door
hun ultraperifere ligging economisch en sociaal veel
kwetsbaarder zijn dan de rest van de Gemeenschap en
benadrukt zij het belang van de „octroi de mer” en de

(1) Advies uitgebracht op 15 januari 2004 (nog niet bekendgemaakt in
het Publicatieblad).
(2) PB L 399 van 30.12.1989, blz. 39.
(3) PB L 399 van 30.12.1989, blz. 46. Beschikking gewijzigd bij
Beschikking 2002/973/EG (PB L 337 van 13.12.2002, blz. 83).

(4) PB L 337 van 13.12.2002, blz. 83.
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gelen, zoals de mogelijkheid om de betaling van de
„octroi de mer” te schorsen voor producten die lokaal
worden vervaardigd door bedrijven waarvan de jaaromzet minder bedraagt dan 550 000 EUR, de mogelijkheid om een korting van 15 % toe te passen van de
heffingsgrondslag van de „octroi de mer” voor lokaal
vervaardigde producten, en de mogelijkheid voor de
lokale autoriteiten dringende maatregelen te nemen om
de lijsten van producten waarvoor een ander tarief van
de „octroi de mer” geldt aan te passen.
(7)

(8)

De Commissie heeft dit verzoek geëvalueerd in het licht
van de omvang van de handicaps waarmee de industriële
productieactiviteiten in de Franse overzeese departementen worden geconfronteerd. De belangrijkste geconstateerde handicaps zijn het gevolg van de in artikel
299, lid 2, van het Verdrag genoemde factoren: de grote
afstand, het insulaire karakter, de kleine oppervlakte, een
moeilijk reliëf en klimaat, en de economische afhankelijkheid van enkele producten. Verder moet ook rekening
worden gehouden met natuurverschijnselen die zich bij
tijd en wijle voordoen, zoals wervelstormen, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen.
De verre ligging van deze gebieden vormt een belemmering voor het vrije verkeer van personen, goederen en
diensten. De afhankelijkheid van het luchtvervoer en het
zeevervoer is des te groter doordat de liberalisering in
deze sectoren nog niet voltooid is en deze vervoerswijzen minder efficiënt en kostbaarder zijn dan het
vervoer over de weg, het spoor of de trans-Europese
netwerken, hetgeen tot een verhoging leidt van de
productiekosten.

(9)

Behalve door de grote afstand worden de productiekosten ook opgedreven door de afhankelijkheid van
grondstoffen en energie, de verplichting om voorraden
aan te leggen en de moeilijkheden bij de levering van
productieapparatuur.

(10)

Doordat de lokale markt een geringe omvang heeft en
de exportactiviteit nauwelijks ontwikkeld is als gevolg
van de geringe koopkracht in de omliggende landen,
alsmede wegens de noodzaak om een gediversifieerde,
maar qua volume beperkte productie in stand te houden
om aan de behoeften van een kleine markt te voldoen,
zijn de mogelijkheden voor schaalvergroting beperkt. De
„uitvoer” van in de overzeese departementen vervaardigde producten naar het Franse moederland of de
andere lidstaten is moeilijk, omdat de transportkosten de
prijs van deze producten opdrijven en derhalve hun
concurrentievermogen beperken. De geringe omvang
van de lokale markt leidt bovendien tot het aanhouden
van te grote voorraden, wat ook weer negatieve
gevolgen heeft voor het concurrentievermogen van de
bedrijven.

(11)

Het bedrijfsleven ziet zich genoodzaakt gespecialiseerde
onderhoudsteams te laten overkomen die een passende
opleiding hebben gekregen en snel kunnen optreden,
een taak die nagenoeg onmogelijk kan worden uitbesteed, wat de kosten verhoogt en het concurrentievermogen beperkt.
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(12)

Al deze elementen samen komen tot uiting in een
hogere kostprijs van lokaal vervaardigde producten, die,
als er geen specifieke maatregelen worden genomen, niet
kunnen concurreren met producten van elders die niet
met dezelfde handicaps te kampen hebben, zelfs
wanneer rekening wordt gehouden met de kosten voor
het vervoer van deze producten naar de overzeese departementen. Indien de lokale producten niet concurrerend
zijn, betekent dit dat het niet mogelijk is de lokale
productie in stand te houden, met alle schadelijke
gevolgen van dien voor de werkgelegenheid van de
bevolking van de overzeese departementen.

(13)

Daarnaast hebben producten uit de Franse overzeese
departementen het nadeel dat zij een Europese kostprijs
hebben, waardoor die producten, met name landbouwproducten, moeilijk kunnen concurreren met producten
die worden vervaardigd in de buurlanden, waar de
arbeidskosten veel lager liggen.

(14)

Bij het onderzoek van het Franse verzoek is rekening
gehouden met het evenredigheidsbeginsel, teneinde in
het algemeen te garanderen dat de tariefverschillen die
de Franse autoriteiten willen toepassen, niet leiden tot
een buitensporige compensatie van de handicaps
waarmee lokale producten, qua kostprijs, te kampen
hebben ten opzichte van producten van elders.

(15)

In het licht van de bovenstaande overwegingen stelt de
Commissie derhalve voor toestemming te verlenen voor
de toepassing van een bijzondere belastingregeling op
een lijst van producten waarvoor vrijstellingen of
verminderingen kunnen worden overwogen ten voordele
van lokale productiesectoren in de Franse overzeese
departementen. Deze gedifferentieerde belasting heeft tot
doel de concurrentiepositie van lokale producten te
herstellen, zodat werkgelegenheidscheppende activiteiten
kunnen worden gehandhaafd in de overzeese departementen. Voor ieder overzees departement moet een
aparte lijst van producten worden opgesteld, aangezien
de lokale producten die in de verschillende overzeese
departementen worden vervaardigd, niet dezelfde zijn.

(16)

Het is evenwel noodzakelijk om, behalve met de eisen
van artikel 299, lid 2, ook rekening te houden met
artikel 90 van het Verdrag en de eisen inzake de samenhang van het Gemeenschapsrecht en de interne markt.
Dit betekent dat uitsluitend maatregelen kunnen worden
genomen die strikt noodzakelijk zijn en in verhouding
staan tot de nagestreefde doelen, rekening houdende met
de handicaps die voortvloeien uit de ultraperifere ligging
van de overzeese departementen. De werkingssfeer van
het communautaire kader is daarom beperkt tot een lijst
van gevoelige producten waarvan is aangetoond dat,
wanneer zij lokaal worden vervaardigd, de kostprijs
aanzienlijk hoger ligt dan de kostprijs van soortgelijke
producten van elders. Het belastingtarief moet evenwel
zodanig worden vastgesteld dat het tariefverschil van de
„octroi de mer” uitsluitend deze handicap compenseert
en deze belasting niet verwordt tot een protectionistisch
wapen dat de beginselen die ten grondslag liggen aan
het functioneren van de interne markt, ondermijnt.
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(19)
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De samenhang met het Gemeenschapsrecht verhindert
ook de toepassing van uiteenlopende tarieven voor landbouwproducten die in aanmerking komen voor steun uit
hoofde van de artikelen 2 en 3 van Verordening (EG) nr.
1452/2001 van de Raad van 28 juni 2001 houdende
specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Franse overzeese departementen (Poseidom) (1), en met name voor de specifieke
voorzieningsregeling.
De producten waarvoor vrijstelling of vermindering van
belasting kan worden verleend ten gunste van de lokale
productiesectoren in de Franse overzeese departementen,
kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën, naar
gelang van het belastingverschil waarvoor wordt voorgesteld toestemming te verlenen: 10, 20 of 30 procentpunten.
Lokale producenten die een jaaromzet hebben van
minder dan 550 000 EUR, moeten echter van de betaling van deze belasting kunnen worden vrijgesteld.
Indien de producten die zij vervaardigen uitsluitend in
aanmerking komen voor een belastingverlaging, moet
derhalve kunnen worden toegestaan dat de maximaal
toegestane tariefverschillen worden overschreden. Deze
bepaling mag echter niet leiden tot overschrijding van de
maxima met meer dan 5 procentpunten.

(20)

Ter wille van de samenhang dient ervoor te worden
gezorgd dat de beoogde vrijstelling van de „octroi de
mer” ten gunste van bedrijven met een jaaromzet van
minder dan 550 000 EUR voor niet in de bijlage opgenomen lokaal vervaardigde producten, tot een belastingverschil leidt dat afhangt van de vraag of de producten al
dan niet lokaal zijn vervaardigd. Ook dit belastingverschil mag niet meer bedragen dan 5 procentpunten.

(21)

De doelstellingen op het gebied van ondersteuning van
de sociaal-economische ontwikkeling van de Franse
overzeese departementen die zijn neergelegd in Beschikking 89/688/EEG, worden bevestigd door de eisen ten
aanzien van het doel van de heffing. Er bestaat een
wettelijke verplichting om de opbrengst van deze belasting op te nemen in de middelen van de economische en
fiscale regeling voor de Franse overzeese departementen
en ze te gebruiken voor een strategie van economische
en sociale ontwikkeling van de Franse overzeese departementen, die ook steun ten behoeve van de stimulering
van lokale activiteiten omvat.

(22)

Het belang van de aanpassing van de in de bijlage opgenomen lijsten van producten, die nodig is om rekening
te houden met de eventuele opkomst van nieuwe
productieactiviteiten in de Franse overzeese departementen, en van de vrijwaring van de lokale productie
indien deze in het gedrang zou dreigen te komen als
gevolg van bepaalde handelspraktijken, en derhalve ook
van het bedrag van de vrijstellingen of verminderingen
van de verschuldigde belasting, brengt met zich dat de
Raad zelf de voor de toepassing van deze beschikking
noodzakelijke maatregelen moet kunnen treffen, vooral
omdat de begrotingsimplicaties van dergelijke maatre-

(1) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 11. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1).
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gelen voor de begunstigden van de opbrengsten van de
„octroi de mer” aanzienlijk kunnen zijn. Bovendien
rechtvaardigt het spoedeisende karakter van deze maatregelen dat de Raad de desbetreffende bepalingen
aanneemt volgens een versnelde procedure, met een
gekwalificeerde meerderheid van stemmen en op voorstel van de Commissie.
(23)

Frankrijk dient de Commissie van iedere uit hoofde van
deze beschikking vastgestelde regeling in kennis te
stellen.

(24)

De looptijd van de regelingen is vastgesteld op tien jaar.
Een evaluatie van het voorgestelde systeem na een
periode van vijf jaar lijkt evenwel noodzakelijk. Bijgevolg
moeten de Franse autoriteiten de Commissie uiterlijk op
31 juli 2008 een verslag voorleggen over de toepassing
van de toegestane regelingen, opdat kan worden nagegaan welk effect de genomen maatregelen hebben gehad
en hoe zij hebben bijgedragen tot de stimulering of het
behoud van lokale economische activiteiten, rekening
houdende met de handicaps waarmee de Franse overzeese departementen kampen. Op deze basis zullen de
lijsten van producten en de vrijstellingen waarvoor
toestemming is verleend, zo nodig worden herzien.

(25)

Met het oog op de continuïteit met de regelingen die zijn
vastgesteld bij Beschikking 89/688/EEG en Beschikking
2002/973/EG, dient de onderhavige beschikking vanaf 1
januari 2004 te worden toegepast. Om de Franse autoriteiten echter de gelegenheid te geven deze beschikking
in de nationale wetgeving om te zetten, wordt voorgesteld dat de bepalingen van de beschikking die betrekking hebben op producten waarvoor een gedifferentieerde heffing mag worden vastgesteld, alsmede de voor
de toepassing van de beschikking noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen, pas op 1 augustus 2004 van kracht
zullen worden. Om een juridisch vacuüm te voorkomen,
dient de toepassing van Beschikking 89/688/EEG tot en
met 31 juli 2004 te worden verlengd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1
1. In afwijking van de artikelen 23, 25 en 90 van het
Verdrag, worden de Franse autoriteiten, voor de periode tot 1
juli 2014, gemachtigd voor de in de bijlage vermelde producten
die lokaal zijn geproduceerd in de Franse overzeese departementen Guadeloupe, Guyana, Martinique en Réunion, de
„octroi de mer” genoemde vrijstellingen of belastingverminderingen vast te stellen.
Deze vrijstellingen of belastingverminderingen moeten passen
in de economische en sociale ontwikkelingsstrategie van de
overzeese departementen, rekening houdend met het communautair bestek, en bijdragen tot de bevordering van lokale activiteiten, evenwel zonder dat de handelsvoorwaarden daardoor
zodanig worden gewijzigd dat het gemeenschappelijk belang
wordt geschaad.
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2.
In vergelijking met de tarieven voor soortgelijke
producten die niet afkomstig zijn van de overzeese departementen mag de toepassing van de in lid 1 bedoelde vrijstellingen of belastingverminderingen niet leiden tot verschillen die
groter zijn dan:
a) 10 procentpunten voor de in de bijlage, deel A, bedoelde
producten;
b) 20 procentpunten voor de in de bijlage, deel B, bedoelde
producten;
c) 30 procentpunten voor de in de bijlage, deel C, bedoelde
producten.

L 52/67
Artikel 4

Frankrijk stelt de Commissie onmiddellijk in kennis van de in
artikel 1 bedoelde belastingregelingen.
De Franse autoriteiten leggen de Commissie uiterlijk op 31 juli
2008 een verslag voor over de toepassing van de in artikel 1
bedoelde belastingregelingen, opdat het effect van de genomen
maatregelen en de bijdrage die zij leveren tot de stimulering of
het behoud van lokale economische activiteiten kan worden
geëvalueerd, rekening houdende met de handicaps waarmee de
ultraperifere regio's kampen.

3.
Teneinde de Franse autoriteiten de mogelijkheid te bieden
producten vrij te stellen die lokaal worden vervaardigd door
bedrijven waarvan de jaaromzet minder is dan 550 000 EUR,
kunnen de in lid 2 bedoelde gedifferentieerde heffingen worden
verhoogd met ten hoogste 5 procentpunten.

Op basis van dat verslag legt de Commissie de Raad een verslag
voor met een volledige economische en sociale analyse en, in
voorkomend geval, een voorstel tot aanpassing van deze
beschikking.

4.
Voor niet in de bijlage vermelde producten die lokaal zijn
vervaardigd door een in lid 3 bedoeld bedrijf, mogen de Franse
autoriteiten evenwel een belastingverschil toepassen teneinde
deze vrij te stellen. Dit belastingverschil mag echter niet meer
bedragen dan 5 procentpunten.

Artikel 5

Artikel 2
De Franse autoriteiten passen op lokaal vervaardigde producten
dezelfde belastingregeling toe als die welke zij toepassen op
producten die in aanmerking komen voor de specifieke voorzieningsregeling bedoeld in de artikelen 2 en 3 van Verordening (EG) nr. 1452/2001.
Artikel 3
De Raad stelt, bij gekwalificeerde meerderheid van stemmen op
voorstel van de Commissie, de maatregelen vast die nodig zijn
voor de toepassing van deze beschikking voor wat betreft de
aanpassing van de in de bijlage opgenomen lijsten van
producten in gevallen waarin sprake is van de opkomst van
nieuwe producten in de Franse overzeese departementen en
wat betreft het nemen van dringende maatregelen wanneer de
lokale productie in het gedrang dreigt te komen als gevolg van
bepaalde handelspraktijken.

De artikelen 1 tot en met 4 zijn van toepassing vanaf 1
augustus 2004.
Artikel 6 is van toepassing vanaf 1 januari 2004.
Artikel 6
Beschikking 89/688/EEG wordt verlengd tot en met 31 juli
2004.
Artikel 7
Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 10 februari 2004.
Voor de Raad
De voorzitter
C. McCREEVY
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BIJLAGE
A. Lijst van de in artikel 1, lid 2, onder a), bedoelde producten, volgens de classificatie van de nomenclatuur
van het gemeenschappelijk douanetarief (1)
1. De pa rte me nt Gu a de loup e
0105, 0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305 behalve 0305 10, 0403, 0405, 0406, 08 behalve 0807, 1106,
2001, 2005, 2103, 2104, 2209, 2302, 2505, 2710, 2711 12, 2711 13, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2836,
2851 00, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3211 00 00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3808, 3809, 3925 behalve
3925 10 00, 3925 20 00, 3925 30 00 en 3925 90, 4012, 4407 10, 4409 behalve 4409 20, 4415 20, 4818 behalve
4818 10, 4818 20 en 4818 30, 4820, 7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616 91 00, 7616 99, 8419 19 00,
8471, 8902 00 18 en 8903 99.
2. De pa rte me nt Gu y a n a
3824 50 en 6810 11.
3. De pa rte me nt M a r ti ni q u e
0105, 0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305, 0403 behalve 0403 10, 0406, 0706 10 00, 0707, 0709 60,
0709 90, 0710, 0711, 08 behalve 0807, 1106, 1209, 1212, 1904, 2001, 2005, 2103, 2104, 2209, 2302,
2505 10 00, 2505 90 00, 2710, 2711 12, 2711 13, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2836, 2851 00, 2907, 3204,
3205, 3206, 3207, 3211 00 00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3808 90, 3809 91, 3820 00 00, 4012, 4401, 4407,
4408, 4409, 4415 20, 4418 behalve 4418 10, 4418 20, 4418 30, 4418 50 en 4418 90, 4421 90, 4811, 4820,
6902, 6904 10 00, 7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616 91 00, 7616 99, 8402 90 00, 8419 19 00, 8438,
8471 en 8903 99.
4. De pa rte me nt R é u ni on
0105, 0207, 0208, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0403, 0405, 0406, 0407, 0408, 0601, 0602, 0710,
0711, 08, 0904, 0905 00 00, 0910 91, 1106, 1212, 1604 14, 1604 19, 1604 20, 1701, 1702, 1902 behalve
1902 11 00, 1902 19, 1902 20, 1902 30 en 1902 40, 1904, 2001, 2005 behalve 2005 51, 2006, 2007, 2103,
2104, 2201, 2309, 2710, 2712, 3211 00 00, 3214, 3402, 3505, 3506, 3705 10 00, 3705 90 00, 3804 00, 3808,
3809, 3811 90, 3814 00, 3820, 3824, 39 behalve 3917, 3919, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20 00 en
3925 30 00, 4009, 4010, 4016, 4407 10, 4409 behalve 4409 20, 4415 20, 4421, 4806 40 90, 4811, 4818 behalve
4818 10, 4820, 6306, 6809, 6811 90 00, 7009, 7312 90, 7314 behalve 7314 20, 7314 39 00, 7314 41 90,
7314 49 en 7314 50 00, 7606, 8310, 8418, 8421, 8471, 8537, 8706, 8707, 8708, 8902 00 18, 8903 99, 9001,
9021 29 00, 9405, 9406 behalve 9406 00, en 9506.
B. Lijst van de in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde producten, volgens de classificatie van de nomenclatuur
van het gemeenschappelijk douanetarief (1)
1. De pa rte me nt Gu a de loup e
0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305 10, 0306, 0307, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0705,
0706 10 00, 0707 00, 0709 60, 0709 90, 0807, 1008 90 90, 1601, 1602, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806,
1902, 1905, 2105 00, 2201 10, 2202 10 00, 2202 90, 2309, 2523 21 00, 2523 29 00, 2828 10 00, 2828 90 00,
3101 00 00, 3102, 3103, 3104, 3105, 3301, 3302, 3305, 3401, 3402, 3406 00, 3917, 3919, 3920, 3923, 3924,
3925 10 00, 3925 20 00, 3925 30 00, 3925 90, 3926 10 00, 3926 90, 4409 20, 4418, 4818 10, 4818 20,
4818 30, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213,
7214, 7217, 7308, 7314, 7610 10 00, 7610 90 90, 9401, 9403, 9404 en 9406.
2. De pa rte me nt Gu y a n a
0303 79, 0306 13, 0403 10, 1006 20, 1006 30, 2009 80, 2202 10, 2309 90, 2505 10 00, 2517 10, 2523 21 00,
3208 20, 3209 10, 3917, 3923, 3925, 7308 90 en 7610 90.
3. De pa rte me nt M a r ti ni q u e
0210, 0302, 0303, 0304, 0306, 0307, 0403 10, 0405, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0705,
0807, 1008 90 90, 1102, 1601, 1602, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1902, 2105 00, 2106, 2201,
2202 10 00, 2202 90, 2309, 2523 21 00, 2523 29 00, 2828 10 00, 2828 90 00, 3101 00 00, 3102, 3103, 3104,
3105, 3301, 3302, 3305, 3401, 3402, 3406 00, 3808 behalve 3808 90, 3809 behalve 3809 91, 3820 behalve
3820 00 00, 3917, 3919, 3920, 3923, 3924, 3925, 3926, 4418 10, 4418 20, 4418 30, 4418 50 en 4418 90,
4818, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 6103, 6104, 6105, 6107, 6203, 6204,
6205, 6207, 6208, 6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610, 9401, 9403, 9404,
9405 60 en 9406.
(1) Bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en
het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1). Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2344/
2003 (PB L 346 van 31.12.2003, blz. 38).
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4. De pa rte me nt R é u ni on
0306, 0307, 0409 00 00, 0603, 0604, 0709 60, 0901 21 00, 0901 22 00, 0910 10 00, 0910 30 00, 1507 90,
1508 90, 1510 00 90, 1512 19, 1515 29, 1516, 1601, 1602, 1605, 1704, 1806, 1901, 1902 11 00, 1902 19,
1902 20, 1902 30, 1902 40, 1905, 2005 51, 2008, 2105 00, 2106, 2828 10 00, 2828 90 00, 3208, 3209, 3210,
3212, 3301, 3305, 3401, 3917, 3919, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20 00, 3925 30 00, 4012, 4418, 4818 10,
4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 4911 91, 7308, 7309 00, 7310, 7314 20,
7314 39 00, 7314 41 90, 7314 49, 7314 50 00, 7326, 7608, 7610, 7616, 8419 19 00, 8528, 9401, 9403, 9404
en 9406 00.
C. Lijst van de in artikel 1, lid 2, onder c), bedoelde producten, volgens de classificatie van de nomenclatuur
van het gemeenschappelijk douanetarief (1)
1. De pa rte me nt Gu a de loup e
0901 11 00, 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517 10, 1701, 1901, 2006,
2007, 2009, 2106, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 3705 10 00, 3705 90 00, 7009 91 00,
7009 92 00, 7015 10 00, 7113, 7114, 7115, 7117, 9001 40, 2208 70 (2) en 2208 90 (2)
2. De pa rte me nt Gu y a n a
2208 40, 4403 49, 4407 29.
3. De pa rte me nt M a r ti ni q u e
0901 11 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517 10, 1701, 1901, 1905, 2006, 2007,
2008, 2009, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 7009, 7015 10 00, 7113, 7114, 7115, 7117,
9001 40, 2208 70 (2) en 2208 90 (2)
4. De pa rte me nt R é u ni on
2009, 2202 10 00, 2202 90, 2203 00, 2204 21, 2206 00, 2208 40, 2402 20, 2403, 7113, 7114, 7115, 7117,
8521, 2208 70 (2) en 2208 90 (2)

(1) Bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en
het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1). Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2344/
2003 (PB L 346 van 31.12.2003, blz. 38).
2
( ) Alleen producten op rumbasis van tariefpost 2208 40.
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COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE
van 17 februari 2004
inzake het gecoördineerde controleprogramma op het gebied van diervoeding voor het jaar 2004
krachtens Richtlijn 95/53/EG van de Raad
(Voor de EER relevante tekst)

(2004/163/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Vroegere controles op de aanwezigheid van antibiotica
en coccidiostatica in bepaalde diervoeders waarin die
stoffen niet zijn toegestaan, duiden erop dat dergelijke
inbreuken nog steeds voorkomen. De frequentie van
dergelijke vondsten en de gevoeligheid van de materie
rechtvaardigen de voortzetting van de controles.

(5)

Er moet op worden toegezien dat de verbodsbepalingen
ten aanzien van het gebruik van voedermiddelen van
dierlijke oorsprong in diervoeders, zoals neergelegd in de
desbetreffende Gemeenschapswetgeving, daadwerkelijk
worden toegepast.

(6)

De verontreiniging van diervoeding en de voedselketen
met medroxyprogesteronacetaat (MPA) heeft aangetoond
hoe belangrijk de selectie van leveringen voor de veiligheid van diervoeders is. Sommige ingrediënten van diervoeders zijn bijproducten van de levensmiddelenindustrie, van andere industrieën of van de winning van
mineralen. De bron van de voedermiddelen van industriële oorsprong en de erop toegepaste verwerkingsmethoden kunnen bijzonder significant zijn voor de veiligheid van de producten. Daarom moeten de bevoegde
autoriteiten dit aspect bij hun controles in aanmerking
nemen.

(7)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 95/53/EG van de Raad van 25 oktober 1995
tot vaststelling van de beginselen inzake de organisatie van de
officiële controles op het gebied van diervoeding (1), en met
name op artikel 22, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Ingevolge Richtlijn 95/53/EG moet de Commissie een
algemeen synthetisch verslag over de resultaten van de
in de Gemeenschap uitgevoerde controles indienen. Dit
algemeen synthetisch verslag bevat gegevens over officiële controles, die gebaseerd zijn op de door de lidstaten
verstrekte informatie over de uitvoering van de inspectieprogramma's in 2002.

(2)

In 2003 hebben de lidstaten een aantal onderwerpen
vastgesteld waarvoor in 2004 een gecoördineerd inspectieprogramma zou moeten worden uitgevoerd.

(3)

Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 7 mei 2002 inzake ongewenste stoffen in diervoeding (2) stelt weliswaar maximale gehaltes aan aflatoxine B1 in diervoeders vast, maar er zijn geen communautaire voorschriften voor andere mycotoxinen, zoals
ochratoxine A, zearalenon, deoxynivalenol en fumonisinen. Met het oog op de opstelling van wetgeving zou
het verzamelen van informatie over de aanwezigheid
van die mycotoxinen door steekproefsgewijze bemonstering nuttige gegevens voor een beoordeling van de situatie kunnen opleveren. Vooral bepaalde voedermiddelen
zoals granen en oliehoudende zaden staan bloot aan
verontreiniging met mycotoxinen door de omstandigheden bij de oogst, de opslag en het vervoer. Omdat de
mycotoxineconcentratie van jaar tot jaar uiteenloopt, is
het zinvol voor alle genoemde mycotoxinen gegevens
voor opeenvolgende jaren te verzamelen.

(1) PB L 265 van 8.11.1995, blz. 17. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2001/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L
234 van 1.9.2001, blz. 55).
(2) PB L 140 van 30.5.2002, blz. 10. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2003/100/EG van de Commissie (PB L 285 van
1.11.2003, blz. 33).

BEVEELT AAN:

1. De lidstaten wordt aanbevolen in 2004 een gecoördineerd
programma uit te voeren dat gericht is op de controle op:
a) de concentratie van mycotoxinen (aflatoxine B1, ochratoxine A, zearalenon, deoxynivalenol en fumonisinen) in
diervoeders, waarbij zij de analysemethoden aangeven.
De bemonstering moet zowel steekproefsgewijs als
gericht geschieden. Bij gerichte bemonstering moet het
bij de monsters gaan om voedermiddelen waarvan
vermoed wordt dat ze hogere mycotoxineconcentraties
bevatten, zoals granen, oliehoudende zaden en vruchten,
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producten en bijproducten daarvan, alsmede voedermiddelen die lange tijd opgeslagen zijn geweest of over grote
afstand over zee zijn aangevoerd. Voor de verslaglegging
over de resultaten van de controles moet gebruik worden
gemaakt van het model in bijlage I;

d) de door de mengvoederfabrikanten toegepaste procedures om hun leveringen van voedermiddelen van industriële oorsprong te selecteren en te beoordelen en de
kwaliteit en veiligheid van deze ingrediënten te waarborgen, zoals uiteengezet in bijlage IV.

b) bepaalde geneeskrachtige stoffen, of deze nu wel of niet
voor bepaalde diersoorten en -categorieën als toevoegingsmiddel in het voeder zijn toegelaten, in niet-gemedicineerde voormengsels en mengvoeders waarin deze
geneeskrachtige stoffen niet zijn toegestaan. Bij de
controles moet gericht naar deze geneeskrachtige stoffen
in voormengsels en mengvoeders worden gezocht als de
bevoegde autoriteit denkt dat het vrij waarschijnlijk is
dat er onregelmatigheden worden aangetroffen. Voor de
verslaglegging over de resultaten moet gebruik worden
gemaakt van het model in bijlage II;

2. De lidstaten wordt aanbevolen de resultaten van het onder
punt 1 bedoelde gecoördineerde controleprogramma op te
nemen in een afzonderlijk hoofdstuk van het jaarverslag
over de controleactiviteiten, dat uiterlijk op 1 april 2005 in
overeenstemming met artikel 22, lid 2, van Richtlijn 95/53/
EG en overeenkomstig de laatste versie van het geharmoniseerde modelverslag moet worden ingediend.

Gedaan te Brussel, 17 februari 2004.

c) de tenuitvoerlegging van verbodsbepalingen ten aanzien
van de productie en het gebruik van voedermiddelen van
dierlijke oorsprong, zoals uiteengezet in bijlage III;

Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

BIJLAGE I

De bevoegde autoriteit moet ook aangeven:
— de maatregelen die worden genomen wanneer de maximale gehaltes aan aflatoxine B1 worden overschreden;
— de gebruikte analysemethoden;
— de aantoonbaarheidsgrenzen.
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BIJLAGE II
Aanwezigheid van bepaalde geneeskrachtige stoffen die niet als toevoegingsmiddel in diervoeders zijn toegelaten
Sommige antibiotica, coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen kunnen legitiem als toevoegingsmiddel in voormengsels en mengvoeders voor bepaalde diersoorten en -categorieën aanwezig zijn wanneer dit is toegestaan krachtens
Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de veevoeding (1).
De aanwezigheid van niet-toegelaten geneeskrachtige stoffen in diervoeders vormt een inbreuk.
De te controleren geneeskrachtige stoffen worden gekozen uit de volgende lijsten:
1. Geneeskrachtige stoffen die alleen voor bepaalde diersoorten of -categorieën als toevoegingsmiddel in het voeder zijn
toegelaten:
Avilamycine
Decoquinaat
Diclazuril
Flavofosfolipol
Halofuginone-hydrobromide
Lasalocide A natrium
Maduramicine-ammonium alfa

Monensin-natrium
Narasin
Narasin — nicarbazine
Robenidinehydrochloride
Salinomycine-natrium
Semduramicin-natrium.

2. Geneeskrachtige stoffen die niet meer als toevoegingsmiddel in diervoeders zijn toegelaten:
Amprolium
Amprolium/ethopabaat
Arprinocide
Avoparcine
Carbadox
Dimetridazol
Dinitolmide
Ipronidazol
Meticlorpindol
Meticlorpindol/methylbenzoquaat

Nicarbazine
Nifursol
Olaquindox
Ronidazol
Spiramycine
Tetracyclinen
Tylosinefosfaat
Virginiamycine
Zinkbacitracine
Andere antimicrobiële stoffen.

3. Geneeskrachtige stoffen die nooit als toevoegingsmiddel in diervoeders waren toegelaten:
Overige stoffen.

De
—
—
—
—

bevoegde autoriteit moet ook aangeven:
het totale aantal geteste monsters,
de namen van de onderzochte stoffen,
de gebruikte analysemethoden,
de aantoonbaarheidsgrenzen.

(1) PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1.
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BIJLAGE III
Verbodsbepalingen ten aanzien van de productie en het gebruik van voedermiddelen van dierlijke oorsprong
Onverminderd de artikelen 3 tot en met 13 en 15 van Richtlijn 95/53/EG voeren de lidstaten in 2004 een gecoördineerd
controleprogramma uit om na te gaan of de verbodsbepalingen ten aanzien van de productie en het gebruik van voedermiddelen van dierlijke oorsprong in acht zijn genomen.

Met name om ervoor te zorgen dat het verbod op het vervoederen van verwerkte dierlijke eiwitten aan bepaalde dieren,
zoals neergelegd in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei
2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare
spongiforme encefalopathieën (1), daadwerkelijk wordt toegepast, voeren de lidstaten een specifiek controleprogramma
op basis van gerichte controles uit. Overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 95/53/EG gaat dat controleprogramma uit
van een risicogebaseerde strategie die alle stadia van de productie omvat, alsmede alle soorten inrichtingen waar diervoeders worden vervaardigd, gehanteerd en toegediend. De lidstaten besteden bijzondere aandacht aan de vaststelling van
criteria die aan een risico gerelateerd kunnen worden. Het gewicht dat aan elk criterium wordt toegekend, moet in
verhouding staan tot het risico. De frequentie van de controles en het aantal in de inrichting onderzochte monsters
moeten correleren met de som van de aan die inrichting toegekende gewichten.

Ter indicatie dienen de onderstaande inrichtingen en criteria bij de opstelling van een controleprogramma in aanmerking
te worden genomen.
Inrichtingen

Diervoederfabrieken

Criteria

— Diervoederfabrieken van zowel mengvoeders voor herkauwers als
mengvoeders voor niet-herkauwers die toegestane verwerkte dierlijke
eiwitten bevatten
— Diervoederfabrieken waar eerder overtredingen zijn geconstateerd of
waar die worden vermoed
— Diervoederfabrieken met een grote hoeveelheid ingevoerde diervoeders met een hoog eiwitgehalte, zoals vismeel, sojameel, maïsglutenmeel en eiwitconcentraten
— Diervoederfabrieken met een hoge mengvoederproductie
— Risico op kruisverontreiniging als gevolg van interne operationele
procedures (speciale silo's, controle op de daadwerkelijke scheiding
van de productielijnen, controle op de ingrediënten, intern laboratorium, bemonsteringsprocedures enz.)

Grensinspectieposten
en andere punten
van binnenkomst in
de Gemeenschap

— Grote/kleine hoeveelheid ingevoerde diervoeders

Landbouwbedrijven

— Zelfmengers die toegestane verwerkte dierlijke eiwitten gebruiken

— Diervoeders met een hoog eiwitgehalte

— Landbouwbedrijven waar herkauwers en andere diersoorten worden
gehouden (risico op vermenging/verwisseling van voeder)
— Landbouwbedrijven die diervoeders in bulk aanschaffen

Handelaren

— Opslagloodsen en tussenopslag van diervoeders met een hoog eiwitgehalte
— Grote hoeveelheid diervoeders in bulk verhandeld
— Handelaren in mengvoeders die in het buitenland geproduceerd zijn

(1) PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1.

Gewichten
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Inrichtingen

Criteria

Mobiele mengvoederbereiders

— Mengvoederbereiders die zowel voor herkauwers als voor nietherkauwers produceren

21.2.2004
Gewichten

— Mengvoederbereiders waar eerder overtredingen zijn geconstateerd
of waar die worden vermoed
— Mengvoederbereiders die diervoeders met een hoog eiwitgehalte
verwerken
— Mengvoederbereiders met een hoge diervoederproductie
— Een groot aantal landbouwbedrijven als afnemers, waaronder
bedrijven met herkauwers
Transportmiddelen

— Voertuigen die voor het vervoer van zowel verwerkte dierlijke
eiwitten als diervoeders worden gebruikt
— Voertuigen waarbij eerder overtredingen zijn geconstateerd of
waarbij die worden vermoed

Als alternatief voor deze ter indicatie genoemde inrichtingen en criteria mogen de lidstaten vóór 31 maart 2004 (vóór
31 mei 2004 voor de lidstaten die op 1 mei 2004 toetreden) hun eigen risicobeoordeling aan de Commissie sturen.
De bemonstering moet worden gericht op partijen of gebeurtenissen waarbij kruisverontreiniging met verboden
verwerkte eiwitten het waarschijnlijkst is (eerste partij na het vervoer van diervoeders die voor deze volgende partij
verboden dierlijke eiwitten bevatten, technische problemen of veranderingen in de productielijnen, veranderingen in de
opslagbunkers of silo's voor bulkmateriaal).
Per jaar moeten er in een lidstaat minimaal tien controles per 100 000 ton geproduceerd mengvoeder plaatsvinden en
moeten er minimaal 20 officiële monsters per 100 000 ton geproduceerd mengvoeder worden genomen. In afwachting
van de goedkeuring van alternatieve methoden moet voor de analyse van de monsters de microscopische identificatie en
schatting zoals beschreven in Richtlijn 98/88/EG van de Commissie van 13 november 1998 tot vaststelling van richtsnoeren voor de microscopische identificatie en de schatting van het gehalte aan bestanddelen van dierlijke oorsprong in
het kader van de officiële controle van dierenvoeders (1) worden gebruikt. Iedere aanwezigheid van verboden bestanddelen van dierlijke oorsprong in diervoeders dient als overtreding van het voederverbod te worden beschouwd.
De resultaten van de controleprogramma's moeten aan de Commissie worden meegedeeld aan de hand van onderstaande
tabellen.

(1) PB L 318 van 27.11.1998, blz. 45.
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Daarnaast moeten de lidstaten voor diervoeders bestemde vetten en plantaardige oliën analyseren op de aanwezigheid
van sporen van beenderen en de resultaten van deze analyses opnemen in het in punt 2 van de aanbeveling genoemde
verslag.

BIJLAGE IV
Procedures voor de selectie en beoordeling van leveringen van voedermiddelen van industriële oorsprong
De bevoegde autoriteiten moeten vaststellen welke procedures de mengvoederfabrikanten toepassen om hun leveringen
van voedermiddelen van industriële oorsprong te selecteren en te beoordelen, en deze kort beschrijven. Sommige procedures kunnen verband houden met de vaststelling vooraf van kenmerken van de te leveren producten of de leveranciers,
of van eisen die aan de producten of de leveranciers worden gesteld; andere met eigen controles van de mengvoederfabrikanten bij de ontvangst van de leveringen ter verificatie van de overeenstemming met bepaalde parameters.
Voor iedere voor de selectie en de beoordeling van leveringen vastgestelde procedure moeten de bevoegde autoriteiten
de voor- en nadelen van de toepassing ervan met het oog op de voedselveiligheid aangeven. Ten slotte moeten zij beoordelen of de procedures, gezien de potentiële risico's, aanvaardbaar, ontoereikend of onaanvaardbaar zijn om de veiligheid
van de diervoeders te waarborgen, en de redenen geven die tot die conclusie leiden.
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 19 februari 2004
tot wijziging van Beschikking 2004/130/EG betreffende het tijdelijk in de handel brengen van
bepaald zaaizaad van de soort Vicia faba L. dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/401/EEG van de
Raad voldoet
(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 492)
(Voor de EER relevante tekst)

(2004/164/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 juni 1966
betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/61/
EG (2), en met name op artikel 17, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bij Beschikking 2004/130/EG van de Commissie (3) werd
het in de handel brengen in de Gemeenschap van zaaizaad van voorjaarsrassen van tuin- en veldbonen dat qua
minimumkiemkracht niet aan de eisen van Richtlijn 66/
401/EEG voldoet, onder bepaalde voorwaarden tot 15
februari 2004 toegestaan.
De periode gedurende welke nog zaaizaad op de markt
mag worden gebracht waarvoor minder strenge eisen
ten aanzien van de kiemkracht gelden, en die afloopt op
15 februari 2004, blijkt te kort.
Bijgevolg moet de vergunning worden verlengd en moet
Beschikking 2004/130/EG dienovereenkomstig worden
gewijzigd.

(1) PB 125 van 11.7.1966, blz. 2298/66.
(2) PB L 165 van 3.7.2003, blz. 23.
(3) PB L 37 van 10.2.2004, blz. 32.

(4)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Permanent
Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en
bosbouw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
In artikel 1 van Beschikking 2004/130/EG wordt de datum
„15 februari 2004” vervangen door de datum „31 maart 2004”.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 19 februari 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie

