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VERORDENING (EG) Nr. 435/2004 VAN DE RAAD
van 8 maart 2004
tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op natriumcyclamaat uit de Volksrepubliek China en Indonesië
(4)

Zoals vermeld in overweging 5 van de voorlopige verordening werden de controles ter plaatse in de Volksrepubliek China en Indonesië, die gewoonlijk plaatsvinden
voordat de voorlopige bevindingen worden vastgesteld,
geannuleerd door reisbeperkingen vanwege SARS. In het
Publicatieblad van de Europese Unie (3) werd een bericht
gepubliceerd over de gevolgen van SARS voor de antidumping- en anti-subsidieonderzoeken.

(5)

Gelet op het voorstel dat de Commissie na raadpleging van het
Raadgevend Comité heeft ingediend,

De Commissie heeft verder alle informatie verzameld en
geverifieerd die zij voor haar definitieve bevindingen
noodzakelijk achtte. Nadat de reisbeperkingen in
verband met SARS werden opgeheven, zijn controles ter
plaatse uitgevoerd bij de volgende ondernemingen:

Overwegende hetgeen volgt:

a) Producenten/exporteurs en hun gelieerde ondernemingen in
de Volksrepubliek China en Hongkong

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22
december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen
invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1) („de basisverordening”), en met name op
artikel 9,

— Zhong Hua Fang Da (H.K.) Limited, Hongkong
— Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited,
Shenzhen, Volksrepubliek China

A. PROCEDURE
(1)

— Shanghai Shumi Co. Ltd., Shanghai, Volksrepubliek China

Op 18 september 2003 heeft de Commissie bij Verordening (EG) nr. 1627/2003, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (2) (de „voorlopige verordening”)
een voorlopig antidumpingrecht ingesteld op de invoer
in de Gemeenschap van natriumcyclamaat uit de Volksrepubliek China en Indonesië.

— Rainbow Rich Industrial Ltd., Hongkong
— Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd.,
Shenzhen, Volksrepubliek China
b) Producent/exporteur in Indonesië

(2)

Het onderzoek naar dumping en schade had betrekking
op de periode van 1 oktober 2001 tot en met 30
september 2002 („onderzoektijdvak”). Het onderzoek
naar de voor de beoordeling van schade relevante trends
had betrekking op de periode van 1 januari 1999 tot het
eind van het onderzoektijdvak („beoordelingsperiode”).

B. VERVOLG VAN DE PROCEDURE
(3)

Na de instelling van een voorlopig antidumpingrecht op
natriumcyclamaat uit de Volksrepubliek China en Indonesië hebben enkele belanghebbenden schriftelijk opmerkingen gemaakt. Belanghebbenden die daarom
verzochten, werden bovendien in de gelegenheid gesteld
te worden gehoord.

(1) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1972/2002 (PB L 305 van 7.11.2002, blz. 1).
(2) PB L 232 van 18.9.2003, blz. 12.

— PT. Golden Sari (Chemical Industry), Bandar
Lampung, Indonesië
(6)

Na het verstrijken van de uiterste datum voor opmerkingen over de voorlopige bevindingen en ruim na de
controles ter plaatse, heeft zich nog een Indonesische
onderneming aangemeld die om de vragenlijst voor
producenten/exporteurs verzocht om deze te beantwoorden. De onderneming werd medegedeeld dat zij
zich aan het begin van het onderzoek bekend had
moeten maken en de vragenlijst had moeten aanvragen.
Verder kreeg zij te horen dat in dit vergevorderde
stadium van het onderzoek geen nieuwe informatie in
aanmerking kon worden genomen en dat de bevindingen zouden worden gebaseerd op de beschikbare
gegevens. Desondanks kreeg de onderneming de kans
om opmerkingen te maken en deze opmerkingen zijn in
acht genomen, maar zij hebben de bovengenoemde
conclusie niet gewijzigd.

(3) PB C 191 van 13.8.2003, blz. 2.
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De Commissie heeft alle partijen in kennis gesteld van de
voornaamste gegevens en overwegingen op basis
waarvan zij voornemens was de aanbeveling te doen een
definitief antidumpingrecht in te stellen en de bedragen
die uit hoofde van het voorlopige recht als zekerheid
waren gesteld definitief te innen. De Commissie heeft
tevens laten weten binnen welke termijn hiertegen
bezwaar aangetekend kon worden. De mondelinge en
schriftelijke opmerkingen van de belanghebbenden zijn
in overweging genomen en daarmee werd, waar van
toepassing, rekening gehouden bij het vaststellen van de
definitieve bevindingen.
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werden als identiek of rechtstreeks vergelijkbaar
beschouwd met de naar de Gemeenschap uitgevoerde
soorten als zij dezelfde vorm hadden als gedefinieerd in
overweging 8 van de voorlopige verordening.
(12)

De binnenlandse verkoop van een bepaalde soort werd
voldoende representatief geacht wanneer de totale in het
binnenland aan onafhankelijke afnemers verkochte
hoeveelheid van die soort in het onderzoektijdvak 5 % of
meer bedroeg van de totale naar de Gemeenschap uitgevoerde hoeveelheid.

C. BETROKKEN PRODUCT EN SOORTGELIJK PRODUCT

1.1.3. N or ma le h a nde lstr a nsa c ti e
(8)

Aangezien er geen opmerkingen over het betrokken
product en het soortgelijke product zijn ontvangen,
worden de conclusies in de overwegingen 7 tot 13 van
de voorlopige verordening bevestigd.

(13)

De Commissie onderzocht vervolgens of de binnenlandse verkoop van elk bedrijf beschouwd kon worden
te hebben plaatsgevonden in het kader van normale
handelstransacties, overeenkomstig artikel 2, lid 4, van
de basisverordening.

(14)

Hiertoe ging zij voor iedere uitgevoerde productsoort de
verhouding na van de winstgevende binnenlandse
verkoop aan onafhankelijke afnemers in het onderzoektijdvak:

D. DUMPING
1. ALGEMENE METHODE
(9)

In dit deel wordt uitleg gegeven over de algemene
methode die is gebruikt om te bepalen of de invoer van
het betrokken product in de Gemeenschap met dumping
heeft plaatsgevonden. Specifieke kwesties die bij het
onderzoek voor elk betrokken land aan het licht zijn
gekomen, worden in de overwegingen 23 tot en met 49
behandeld.

a) Voor iedere productsoort waarvan meer dan 80 %
van de op de binnenlandse markt verkochte hoeveelheden was verkocht tegen prijzen die niet onder de
kostprijs per eenheid lagen en waarvan de gewogen
gemiddelde verkoopprijs gelijk was aan of hoger dan
de gewogen gemiddelde productiekosten, werd de
normale waarde berekend door het gewogen gemiddelde te nemen van de prijzen op de binnenlandse
markt die onafhankelijke afnemers hadden betaald of
moesten betalen, ongeacht het feit of deze verkoop
winstgevend was of niet.

1.1. Normale waarde
Voor medewerkende producenten/exporteurs in Indonesië en
producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China die de
status van marktgericht bedrijf hebben gekregen
1.1.1. A lg e me ne r e p r e se nta t i vi te i t
bi nne nla ndse ve r koop
(10)

van

b) Voor iedere productsoort waarvan minstens 10 %
maar niet meer dan 80 % van de op de binnenlandse
markt verkochte hoeveelheden was verkocht tegen
prijzen die niet onder de kostprijs per eenheid lagen,
werd de normale waarde per productsoort berekend
door het gewogen gemiddelde te nemen van de
prijzen op de binnenlandse markt die gelijk waren
aan of hoger dan de kostprijs per eenheid van die
soort.

de

Overeenkomstig artikel 2, lid 2, van de basisverordening
werd eerst onderzocht of elke producent/exporteur op
de binnenlandse markt representatieve hoeveelheden van
het betrokken product aan onafhankelijke afnemers had
verkocht, dat wil zeggen of de totale binnenlandse
verkoop ten minste 5 % bedroeg van de totale uitvoer
naar de Gemeenschap.

1.1.2. R e p r e se nt a ti v i te i t
p r odu ct soor t e n

van

de

1.1.4. N or ma le w a a r de op ba si s v a n de w e r ke li j ke p r i j s op de bi nnenlandse mar kt

di ve r se
(15)

(11)

Vervolgens werd onderzocht of de binnenlandse verkoop
van de geëxporteerde productsoort als representatief kon
worden beschouwd. Daartoe dienden eerst de vergelijkbare soorten te worden geïdentificeerd die op de binnenlandse markt werden verkocht. Soorten natriumcyclamaat die op de binnenlandse markt werden verkocht

Wanneer aan de voorwaarden was voldaan die zijn
uiteengezet in de overwegingen 10 tot 14 (b), werd overeenkomstig artikel 2, lid 1, van de basisverordening de
normale waarde voor een bepaalde productsoort gebaseerd op de prijzen die onafhankelijke afnemers in het
onderzoektijdvak op de binnenlandse markt van het
exportland hadden betaald of moesten betalen.
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dening vastgesteld op basis van de beschikbare gegevens.
Deze methode was ook toegepast voor niet-medewerkende producenten/exporteurs, om te voorkomen dat
deze zouden profiteren van het feit dat zij geen medewerking verleenden.

Producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China die niet als
marktgericht bedrijf werden beschouwd
(16)

Overeenkomstig artikel 2, lid 7, onder a), van de basisverordening dient de normale waarde voor producenten/
exporteurs die niet als marktgericht bedrijf worden
beschouwd te worden vastgesteld aan de hand van de
prijs of de geconstrueerde waarde van het betrokken
product in een derde land met een markteconomie (referentieland).

(22)

1.2. Exportprijs
(17)

L 72/3

Aangezien zeer weinig ondernemingen medewerking
verleenden, werd het passend geacht voor het gehele
land een hogere dumpingmarge voor niet-medewerkende
ondernemingen vast te stellen dan de hoogste dumpingmarge voor een medewerkende onderneming. Er zijn
namelijk geen redenen om aan te nemen dat niet-medewerkende producenten/exporteurs in de Volksrepubliek
China in ernstiger mate hebben gedumpt dan enige
medewerkende producent/exporteur in dat land.

Overeenkomstig artikel 2, lid 8, van de basisverordening
is de exportprijs de betaalde of te betalen prijs van het
betrokken product bij uitvoer naar de Gemeenschap.
2. SPECIFIEKE KWESTIES IN VERBAND MET DE VASTSTELLING VAN DE DUMPINGMARGE

1.3. Vergelijking
2.1. Indonesië
(18)

(19)

Ten behoeve van een eerlijke vergelijking tussen de
normale waarde en de exportprijs werd, overeenkomstig
artikel 2, lid 10, van de basisverordening, rekening
gehouden met verschillen in factoren waarvan werd
beweerd en aangetoond dat zij van invloed waren op de
prijzen en de vergelijkbaarheid van de prijzen. Op basis
hiervan werden, voor zover nodig en gerechtvaardigd,
correcties toegepast voor verschillen in kosten van
vervoer, zeevracht, verzekering, laden, lossen, op- en
overslag en aanverwante kosten, handelsstadium, verpakking, kredietverlening en commissies, kortingen en bankkosten.

(23)

2.1.1. N or ma le w a a r de

(24)

Eerst werd vastgesteld dat de binnenlandse verkoop van
natriumcyclamaat van de enige medewerkende producent/exporteur in het onderzoektijdvak representatief
was (zie overweging 10 hierboven). Verder werd vastgesteld dat de enige soort natriumcyclamaat die de medewerkende producent/exporteur op de binnenlandse
markt verkocht identiek was met de enige soort natriumcyclamaat die hij naar de Gemeenschap uitvoerde.

(25)

Omdat meer dan 80 % van het product op de binnenlandse markt zonder verlies was verkocht — de gewogen
gemiddelde verkoopprijs was gelijk aan of hoger dan de
gewogen gemiddelde productiekosten — werd de
normale waarde berekend door het gewogen gemiddelde
te nemen van alle prijzen bij verkoop op de binnenlandse markt die door onafhankelijke afnemers in het
onderzoektijdvak waren betaald of moesten worden
betaald, overeenkomstig artikel 2, lid 1, van de basisverordening.

De normale waarde werd met de exportprijs vergeleken
in het stadium af-fabriek en in hetzelfde handelsstadium.

1.4. Dumpingmarge
Dumpingmarge voor medewerkende producenten/exporteurs in
Indonesië en producenten/exporteurs in de Volksrepubliek
China met de status van marktgericht bedrijf
(20)

Eén producent/exporteur verleende medewerking aan
het onderzoek.

De gewogen gemiddelde normale waarde voor elke
productsoort als bedoeld in de overwegingen 10 tot 15
werd overeenkomstig artikel 2, lid 11, van de basisverordening vergeleken met de gewogen gemiddelde exportprijs als bedoeld in overweging 17.

2.1.2. E x p or tp r i js
Dumpingmarge voor niet-medewerkende ondernemingen
(26)
(21)

De dumpingmarge voor de producenten/exporteurs die
de vragenlijst van de Commissie niet hadden beantwoord, noch zich anderszins kenbaar hadden gemaakt,
werd overeenkomstig artikel 18, lid 1, van de basisveror-

Voor de hoeveelheden die aan onafhankelijke afnemers
in de Gemeenschap werden verkocht, werd de exportprijs overeenkomstig artikel 2, lid 8, van de basisverordening vastgesteld op basis van de werkelijk betaalde of
te betalen exportprijzen in het onderzoektijdvak.
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vast te stellen, werd het volume van de uitvoer naar de
Gemeenschap, zoals gemeld door de medewerkende
producent/exporteur, vergeleken met de overeenkomstige invoerstatistieken van Eurostat. Hieruit bleek dat
het niveau van niet-medewerking circa 40 % van de
totale invoer bedroeg.

2.1.3. Ve r g e li jki ng

(27)

(28)

Om een eerlijke vergelijking mogelijk te maken werden,
voor zover nodig en gerechtvaardigd, correcties toegepast voor verschillen in de kosten van vervoer,
zeevracht, verzekering, laden, lossen, op- en overslag, en
aanverwante kosten, verpakking, kredietverlening en
commissies.

(32)

De producent/exporteur verzocht om een correctie op
de normale waarde voor invoerheffingen, indirecte belastingen en inkomstenbelastingen die van het betrokken
product en de fysiek daarin verwerkte materialen worden
geheven wanneer dat bestemd is voor verbruik in Indonesië, en die bij uitvoer naar de Gemeenschap worden
kwijtgescholden of terugbetaald. De betrokken onderneming kon echter noch aantonen dat deze belastingen bij
uitvoer naar de Gemeenschap daadwerkelijk waren
kwijtgescholden of terugbetaald, noch dat deze belastingen in de binnenlandse prijzen waren inbegrepen. Het
verzoek werd daarom afgewezen.

Na bekendmaking van de voornaamste feiten en overwegingen op grond waarvan de instelling van een definitief
antidumpingrecht aanbevolen zou worden, verzocht de
betrokken producent/exporteur om een correctie voor
bepaalde reclamekosten en de kosten van kantoren die
betrokken zouden zijn bij een deel van de binnenlandse
verkoop. Deze kosten bleken echter al verrekend bij de
aanpassing van het handelsstadium. Bovendien omvatte
de aanpassing aan het handelsstadium alle prijsverschillen bij verkoop via verschillende kanalen vanwege
verschillende functies, waaronder de kosten voor reclame
en verkoopkantoren. Derhalve en om dubbele correcties
te vermijden, zoals bepaald in artikel 2, lid 10 van de
basisverordening, werd verder correctie voor dergelijke
kosten niet passend geacht. Het verzoek werd daarom
afgewezen.

Om de definitieve residuele dumpingmarge te berekenen
en omdat de medewerkende onderneming slechts één
productsoort uitvoerde, werd de gemiddelde prijs bij
invoer in de Gemeenschap voor Indonesië, zoals die naar
voren kwam uit de statistieken van Eurostat en aangepast voor oceaanvracht en verzekeringskosten, vergeleken met de normale waarde zoals vastgesteld voor de
medewerkende producent/exporteur, aangepast voor
vracht- en verpakkingskosten. De residuele definitieve
dumpingmarge werd aldus vastgesteld op 18,1 %.

2.2. Volksrepubliek China

(33)
(29)

11.3.2004

Drie producenten/exporteurs verleenden medewerking
aan het onderzoek.

2.2.1. P r odu c e nt e n/ e x p or te u r s me t de
v a n ma r kt g e r i c h t b e dr i jf

(34)

st a tu s

Zoals vermeld in de overwegingen 21 tot en met 25 van
de voorlopige verordening werd aan alle producenten/
exporteurs in de Volksrepubliek China die dit hadden
gevraagd de status van marktgericht bedrijf toegekend.

2.2.2. N or ma le w a a r de

(35)

2.1.4. Du mp i n g ma r g e

(30)

De definitieve dumpingmarge voor PT. Golden Sari
(Chemical Industry) is 16,3 % van de cif-prijs grens
Gemeenschap, vóór inklaring.

(31)

De definitieve residuele dumpingmarge voor Indonesië
werd vastgesteld op een hoger niveau dan de dumpingmarge voor de medewerkende onderneming omdat het
algemene niveau van medewerking in Indonesië laag
was. Om het algemene niveau van niet-medewerking

Tijdens de controle ter plaatse bij Rainbow Rich Industrial Ltd., het moederbedrijf van Golden Time Enterprise
(Shenzhen) Co. Ltd., werd ontdekt dat de productie en
verkoop van natriumcyclamaat gedurende het onderzoektijdvak door een andere gelieerde producent in de
Volksrepubliek China, San Lian Industrial, gevestigd in
Nanjing (1), noch vermeld waren in de antwoorden op de
vragenlijst, noch in de loop van het onderzoek. Tevens
was voor dit gelieerde bedrijf de status van marktgericht
bedrijf niet aangevraagd. Daarom kon de informatie over
de verkoop en de productiekosten van deze onderneming niet worden gecontroleerd tijdens de controle ter
plaatse. De niet-vermelde verkoop bleek aanzienlijk te
zijn, namelijk circa 45 % van de totale binnenlandse
verkoop van de desbetreffende gelieerde ondernemingen.

(1) Vanaf oktober 2002 heet deze onderneming Jintian Enterprises
Nanjing Co. Ltd.

11.3.2004
(36)

(37)

(38)
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gebruik van gegevens van de medewerkende Indonesische producent/exporteur om de normale waarde voor
niet-medewerkende Chinese producenten/exporteurs te
berekenen discriminatoir zou zijn, omdat de dumpingmarge voor één Chinese producent/exporteur die gedeeltelijk medewerking verleende lager was dan die voor de
medewerkende Indonesische producent/exporteur. Allereerst wordt opgemerkt dat de dumpingmarge wordt
vastgesteld aan de hand van een vergelijking van de
normale prijs met een exportprijs. De hoogte van de
dumpingmarge is daarom afhankelijk van twee parameters (normale waarde en exportprijs) en op basis van een
vergelijking van slechts één van deze parameters, de
normale waarde, kunnen dus geen conclusies worden
getrokken, zoals de hierboven genoemde discriminatie.
Overeenkomstig artikel 18, lid 5, van de basisverordening, worden alle gegevens, inclusief de gegevens in de
klacht, gecontroleerd aan de hand van officiële invoerstatistieken of informatie die bij het onderzoek van andere
belanghebbenden wordt verkregen, indien de bevindingen — zoals de vaststelling van de normale waarde
— op de beschikbare gegevens worden gebaseerd. Daar
er gecontroleerde informatie beschikbaar was over de
normale waarde die was verkregen van de enige medewerkende Indonesische producent/exporteur, werd het
niet juist geacht om deze niet in aanmerking te nemen
en in plaats daarvan de informatie in de klacht te
gebruiken.

Overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening
kunnen voorlopige of definitieve conclusies gebaseerd
worden op de beschikbare gegevens indien een belanghebbende toegang tot de nodige gegevens weigert of op
andere wijze niet de nodige gegevens verstrekt binnen de
in de basisverordening gestelde termijn. Opgemerkt
wordt dat de productiekosten en de gegevens over de
binnenlandse productie van San Lian Industrial noodzakelijke gegevens zijn om de normale waarde vast te
stellen die dient te worden vergeleken met de exportprijs
van Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. Aangezien noch de status van marktgerichte onderneming was
toegekend aan San Lian Industrial, noch tijdens het
onderzoek gegevens waren verstrekt of gecontroleerd
over de binnenlandse verkoop en de productiekosten
van deze onderneming, werd de normale waarde voor
Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. vastgesteld
aan de hand van de beschikbare gegevens. De betrokkene werd in kennis gesteld van de gevolgen van deze
gedeeltelijke niet-medewerking en in de gelegenheid
gesteld opmerkingen te maken. De opmerkingen bevestigden dat San Lian Industrial in het onderzoektijdvak
namens het moederbedrijf Rainbow Rich Industrial Ltd.
natriumcyclamaat had geproduceerd en op de binnenlandse markt had verkocht en dat deze gegevens nooit
zijn vermeld. Daarom wordt de beslissing bevestigd de
normale waarde vast te stellen aan de hand van de
beschikbare gegevens.

Aangezien de normale waarde voor Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. normalerwijze de gehele
binnenlandse verkoop van de gelieerde ondernemingen
zou omvatten en één gelieerde onderneming, die niet de
status van marktgericht bedrijf had en als niet-medewerkend werd beschouwd, werd de normale waarde vastgesteld aan de hand van de beste beschikbare gegevens, in
dit geval de prijzen in een referentieland. Daarbij wordt
opgemerkt dat na het instellen van de voorlopige maatregelen geen opmerkingen zijn ontvangen over de keuze
van Indonesië als referentieland, zoals vermeld in overweging 28 van de voorlopige verordening. Daarom
werden de prijzen in Indonesië beschouwd die in de
Volksrepubliek China redelijk weer te geven. De gemiddelde binnenlandse prijzen van de medewerkende Indonesische producent/exporteur, die ter plaatse werden
gecontroleerd, zijn daarom gebruikt om de normale
waarde voor de Chinese producent/exporteur Golden
Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. vast te stellen.

Na de bekendmaking van de voornaamste feiten en overwegingen op grond waarvan de instelling van een definitief antidumpingrecht aanbevolen zou worden,
beweerden de medewerkende Indonesische producent/
exporteur en de Indonesische overheid dat de normale
waarde voor Golden time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd.
en andere niet-medewerkende Chinese producenten/
exporteurs (zie overweging 49) niet gebaseerd zou
moeten worden op de gegevens van de enige medewerkende Indonesische producent/exporteur, maar op de
gegevens in de klacht. Verder beweerden zij dat het
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(39)

De producent/exporteur Fang Da Food Additive is zowel
in Shenzhen als in Yang Quan gevestigd. Bij het onderzoek of de binnenlandse verkoop van deze onderneming
in het kader van normale handelstransacties heeft plaatsgevonden, zoals bedoeld in artikel 2, lid 4 van de basisverordening, werden de kosten voor verkoop, algemene
en administratieve kosten bij de binnenlandse verkoop,
zoals opgegeven door Fang Da Food Additive en zijn
gelieerde ondernemingen, gecorrigeerd om rekening te
houden met de kosten die voorkwamen in de boekhouding van de gelieerde onderneming Zhong Hua Fang Da
Ltd. in Hongkong. Bij de controle bleek ook dat deze
kosten verband hielden met de activiteiten op de binnenlandse markt en niet met de export, zoals de onderneming aanvankelijk beweerd had.

(40)

Hof de binnenlandse verkoop in het kader van normale
handelstransacties had plaatsgevonden werd vervolgens
onderzocht door na te gaan welk percentage van de twee
soorten die in het binnenland in representatieve hoeveelheden waren verkocht in het onderzoektijdvak zonder
verlies aan onafhankelijke afnemers was verkocht.

(41)

Voor iedere productsoort waarvan meer dan 80 % op de
binnenlandse markt zonder verlies was verkocht en
waarvan de gewogen gemiddelde verkoopprijs gelijk was
aan of hoger dan de gewogen gemiddelde productiekosten, werd de normale waarde berekend door het
gewogen gemiddelde te nemen van alle prijzen op de
binnenlandse markt die onafhankelijke afnemers hadden
betaald of moesten betalen.
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Voor iedere productsoort waarvan minstens 10 % maar
niet meer dan 80 % op de binnenlandse markt was
verkocht tegen prijzen die niet onder de kostprijs per
eenheid lagen, werd de normale waarde per productsoort
berekend door het gewogen gemiddelde te nemen van
de prijzen op de binnenlandse markt die gelijk waren
aan of hoger dan de kostprijs per eenheid van die
productsoort.

(48)

Alle medewerkende producten/exporteurs in het Volksrepubliek China bleken het betrokken product via gelieerde ondernemingen in Hongkong uit te voeren naar
onafhankelijke afnemers in de Gemeenschap. De voor de
uitvoer noodzakelijke werkzaamheden van de producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China werden in
alle gevallen verricht door gelieerde ondernemingen in
Hongkong. Daarom werd de exportprijs, overeenkomstig
artikel 2, lid 8 van de basisverordening, vastgesteld aan
de hand van de werkelijk betaalde of te betalen prijzen
aan de gelieerde ondernemingen in Hongkong.

2.2.4. Ve r g e li jki ng
(44)

Teneinde een eerlijke vergelijking mogelijk te maken,
werden, voor zover nodig en gerechtvaardigd, correcties
toegepast voor verschillen in de kosten van vervoer,
verzekering, laden, lossen, op- en overslag en aanverwante kosten, kredietverlening, verpakking, kortingen en
bankkosten.

(45)

Daar alle producenten/exporteurs in de Volksrepubliek
China via gelieerde ondernemingen in Hongkong naar
de Gemeenschap uitvoerden, werden de exportprijzen
gecorrigeerd, zoals vermeld in overweging 44, om deze
op het niveau af-fabriek in de Volksrepubliek China te
brengen.

(46)

Zoals vermeld in overweging 37 werd de normale
waarde voor Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd.
vastgesteld aan de hand van prijzen in het referentieland
Indonesië. Bij vergelijking van de normale waarde met
de exportprijs, zoals aangegeven in overweging 19, bleek
de dumpingmarge 6,9 % te bedragen.

2.2.6. Du mp i ng ma r g e voor p r odu c e nte n / e x p or t e u r s z onde r de st a tu s v a n ma r ktg e r i c h t
b e d r i jf

2.2.3. E x p or tp r i jz e n
(43)

11.3.2004

(49)

Zoals vermeld in overweging 34 van de voorlopige
verordening was het niveau van niet-medewerking in de
Volksrepubliek China aanzienlijk (circa 47 % van de
totale invoer volgens Eurostat). Na het instellen van de
voorlopige maatregelen werden geen opmerkingen over
deze constatering ontvangen. Aangezien de Volksrepubliek China een overgangseconomie heeft, werden de
prijzen in een referentieland gebruikt om een normale
waarde vast te stellen voor de berekening van de
dumpingmarge voor het gehele land. Om de in overweging 37 vermelde redenen werd Indonesië als referentieland gebruikt.

(50)

De definitieve dumpingmarge voor het gehele land die
van toepassing is op alle ondernemingen zonder status
van marktgerichte onderneming, werd vastgesteld op
17,6 %, overeenkomstig het verschil tussen enerzijds de
op grond van de beschikbare gegevens berekende
exportprijs, dus de gemiddelde invoerprijs in de Gemeenschap zoals vermeld in de statistieken van Eurostat,
gecorrigeerd voor oceaanvracht en verzekeringskosten,
en anderzijds de normale waarde zoals vastgesteld voor
Indonesië in overweging 32.

(51)

De definitieve dumpingmarges voor de Volksrepubliek
China, in procenten van de CIF-prijs grens Gemeenschap
vóór inklaring, zijn als volgt:
Producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China

De medewerkende producenten/exporteurs en hun gelieerde binnenlandse verkoopondernemingen verzochten
om een correctie van de binnenlandse verkoopprijzen
(normale waarde) voor kredietkosten. Dit verzoek werd
afgewezen omdat de ondernemingen geen schriftelijk
bewijsmateriaal kon voorleggen van de overeengekomen
betalingsvoorwaarden op de verkoopdatum, bijv.
binnenlandse handelsfacturen of andere correspondentie.

(%)

Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited.

0%

Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited.

0%

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd.

6,9 %

Alle andere ondernemingen

17,6 %

2.2.5. Du mp i n g ma r g e
(47)

Bij vergelijking van de normale waarde met de exportprijs, zoals aangegeven in overweging 19, bleek dat het
betrokken product van de twee ondernemingen van Fang
Da Food Additive, gevestigd in Shenzhen en Yang Quan.
niet met dumping in de Gemeenschap werd ingevoerd.
Het onderzoek naar deze ondernemingen dient daarom
zonder maatregelen te worden afgesloten.

E. BEDRIJFSTAK VAN DE GEMEENSCHAP
(52)

Na de instelling van voorlopige maatregelen werden
geen opmerkingen over de samenstelling van de
bedrijfstak van de Gemeenschap ontvangen. De conclusies in overweging 37 van de voorlopige verordening
worden derhalve bevestigd.
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(53)

Na de instelling van voorlopige maatregelen werden geen opmerkingen over de analyse van het
verbruik in de Gemeenschap ontvangen en derhalve worden de conclusies zoals uiteengezet in de
overwegingen 38 en 39 van de voorlopige verordening bevestigd.

(54)

Na de instelling van de voorlopige maatregelen werden ook geen opmerkingen ontvangen over de
cumulatieve beoordeling van de gevolgen van de desbetreffende invoer. Bovendien zijn de wijzigingen van de definitieve dumpingmarges niet van invloed op de conclusies zoals uiteengezet in de
overwegingen 40 tot 44 van de voorlopige verordening. Na de bekendmaking van de voornaamste
feiten en overwegingen op grond waarvan de instelling van een definitief antidumpingrecht aanbevolen zou worden, beweerde de Indonesische overheid echter dat het niet terecht was de invoer uit
Indonesië en de Volksrepubliek China bij elkaar op te tellen, daar de invoer uit Indonesië in het
onderzoektijdvak aanzienlijk is afgenomen, terwijl de invoer uit de Volksrepubliek China aanzienlijk
is toegenomen. Bij het onderzoek is evenwel gebleken dat, alhoewel de invoer met dumping uit
Indonesië in het onderzoektijdvak iets is afgenomen, deze invoer over de gehele beoordelingsperiode
is toegenomen. Het feit dat de invoer met dumping uit de Volksrepubliek China in de beoordelingsperiode sneller is toegenomen dan invoer met dumping uit Indonesië, is geen rechtvaardiging voor
een niet-cumulatieve beoordeling van de gevolgen van de invoer met dumping uit de twee onderzochte landen overeenkomstig artikel 3, lid 4 van de basisverordening. Aangezien er geen andere
opmerkingen ontvangen werden over de conclusies zoals uiteengezet in de overwegingen 40 tot 44
van de basisverordening, wordt het verzoek afgewezen en worden de conclusies bevestigd.

(55)

Daar twee gelieerde Chinese producenten/exporteurs zich niet schuldig hebben gemaakt aan
dumping (zie overweging 47), zijn omvang en marktaandeel van de invoer met dumping opnieuw
beoordeeld. De invoer zonder dumping is afgetrokken van de invoer zoals vastgesteld in de overwegingen 56 en 46 van de voorlopige verordening. De evolutie van de invoer met dumping uit de
Volksrepubliek China en Indonesië en hun marktaandeel in de beoordelingsperiode is daarom als
volgt:
Totale invoer met dumping
(ton)

Index

Marktaandeel van het met dumping
ingevoerde product

Index

1999

2000

2001

onderzoektijdvak

100

65

147

315

1999

2000

2001

onderzoektijdvak

100

62

125

210

(56)

In de beoordelingsperiode steeg de invoer met dumping met 215 %. Na het jaar 2000 werd een sterkere stijging opgemerkt. In het onderzoektijdvak nam de invoer met dumping toe met 114 %.

(57)

Het marktaandeel van het met dumping ingevoerde product nam in de beoordelingsperiode met
110 % toe. Na het jaar 2000 werd weer een sterkere stijging opgemerkt. In het onderzoektijdvak
was er een toename van 68 %. Opgemerkt dient te worden dat het marktaandeel van de invoer met
dumping in het onderzoektijdvak zeer aanzienlijk was. De exacte cijfers kunnen om redenen van
vertrouwelijkheid echter niet worden vermeld.

(58)

Daar de exportprijzen die de medewerkende producenten/exporteurs opgaven over het algemeen
overeenkwamen met de invoerprijzen volgens Eurostat en er geen opmerkingen werden ontvangen
na de instelling van de voorlopige maatregelen, worden de conclusies in overweging 47 van de voorlopige verordening bevestigd.
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(59)

Voor de vaststelling van de prijsonderbieding in het onderzoektijdvak werd de methode gebruikt die
is uiteengezet in overweging 48 van de voorlopige verordening. Bij de berekening is nu echter
gebruikgemaakt van de gemiddelde invoerprijzen van de medewerkende Indonesische producent/
exporteur. Voor de niet-medewerkende producenten/exporteurs in de Volksrepubliek China en Indonesië werd de prijsonderbieding berekend aan de hand van de invoerprijzen voor deze landen
volgens Eurostat. Deze prijzen waren op cif-niveau en zij werden gecorrigeerd voor de douanerechten die doorgaans bij invoer moeten worden betaald.

(60)

Aldus werd vastgesteld dat de prijzen van het betrokken product uit de Volksrepubliek China en
Indonesië de prijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap onderboden. De prijsonderbieding
bedroeg 11 à 15 % van de gemiddelde verkoopprijs van de bedrijfstak van de Gemeenschap voor de
Volksrepubliek China en circa 20 % voor Indonesië.

(61)

Na de instelling van voorlopige maatregelen werden geen schriftelijke opmerkingen ontvangen over
de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap en de conclusie inzake schade. Eén Chinese
producent/exporteur beweerde toen hij gehoord werd echter dat de bedrijfstak van de Gemeenschap
geen aanmerkelijke schade heeft geleden omdat in de beoordelingsperiode de productie en de prijzen
relatief stabiel zijn gebleven en de verkoop in de Gemeenschap en de werkgelegenheid toenamen.

(62)

Deze producent/exporteur heeft geen bewijsmateriaal voorgelegd dat de desbetreffende conclusies
zoals uiteengezet in de voorlopige verordening niet juist waren. Volgens deze geverifieerde bevindingen zijn productie en prijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap in de beoordelingsperiode
afgenomen met 10 % respectievelijk 3 %. Dit dient te worden gezien in de context van de ontwikkeling van het verbruik in de Gemeenschap die in die periode met 50 % steeg, terwijl de verkoop van
de bedrijfstak van de Gemeenschap steeg met slechts 1 % toenam. De bedrijfstak van de Gemeenschap kon duidelijk niet profiteren van de groeiende markt, maar verloor zelfs marktaandeel. De
werkgelegenheid steeg met 7 % van 1999 op 2000, maar bleef in het onderzoektijdvak stabiel. Er
was geen sprake van een toename van het aantal werknemers, wat van invloed had kunnen zijn op
de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap in het onderzoektijdvak. Bovendien zijn de loonkosten per werknemer over het algemeen gestegen, overeenkomstig de inflatie tijdens de beoordelingsperiode. Daarom wordt geconcludeerd dat deze argumenten niet uitwijzen dat de bedrijfstak
van de Gemeenschap in het onderzoektijdvak geen aanmerkelijke schade heeft geleden.

(63)

Dienovereenkomstig worden de conclusies, zoals uiteengezet in de overwegingen 50 tot 69 van de
voorlopige verordening, dat de bedrijfstak van de Gemeenschap aanmerkelijke schade heeft geleden,
bevestigd.

G. OORZAAK VAN DE SCHADE

(64)

Overeenkomstig artikel 3, leden 6 en 7, van de basisverordening is onderzocht of de bedrijfstak van
de Gemeenschap zodanige schade heeft geleden door de invoer met dumping van natriumcyclamaat
uit de Volksrepubliek China en Indonesië dat deze als aanmerkelijk kan worden beschouwd. Andere
bekende factoren dan de invoer met dumping waardoor de bedrijfstak van de Gemeenschap eveneens schade zouden kunnen hebben geleden, werden eveneens onderzocht om te voorkomen dat
schade die eventueel door deze factoren was veroorzaakt aan de invoer met dumping werd toegeschreven.

(65)

Er werden geen schriftelijke opmerkingen over de oorzaak van de schade ontvangen na het instellen
van voorlopige maatregelen. Eén Chinese producent/exporteur beweerde toen hij gehoord werd
echter dat de invoer uit de Volksrepubliek China geen oorzaak van schade was, omdat de bedrijfstak
van de Gemeenschap bijna een monopoliepositie genoot voordat natriumcyclamaat uit de Volksrepubliek China en Indonesië werd ingevoerd. Bovendien waren de prijzen van dit product uit de
Volksrepubliek China in de beoordelingsperiode gestegen, was de verkoop door de bedrijfstak van
de Gemeenschap in die periode niet gedaald en had de bedrijfstak van de Gemeenschap zijn dominante positie op de markt behouden.

11.3.2004

11.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

(66)

Deze argumenten zijn niet gebaseerd op feiten. Uit het onderzoek is gebleken dat aan het begin van
de beoordelingsperiode, dus in 1999, de invoer in de Gemeenschap een marktaandeel van 35 % had.
Dat wil zeggen dat de bedrijfstak van de Gemeenschap geen quasi-monopolie had. Bovendien, zoals
vermeld in overweging 47 van de voorlopige verordening, waren de prijzen van de gedumpte
producten in de beoordelingsperiode met 8 % gedaald. Wat betreft de evolutie van de verkoop door
de bedrijfstak van de Gemeenschap, is in overweging 63 vermeld dat deze slechts 1 % toenam in
een periode waarin het verbruik 50 % toenam. Zoals vermeld in de overwegingen 55 en 56, was de
invoer met dumping in die periode met 215 % gestegen. Tenslotte bleek het marktaandeel van de
gedumpte producten in het onderzoektijdvak groter te zijn dan het marktaandeel van de producten
van de bedrijfstak van de Gemeenschap. Daarom kunnen de argumenten niet worden aanvaard en
worden de conclusies in de overwegingen 71 en 72 van de voorlopige verordening bevestigd.

(67)

Dezelfde producent/exporteur beweerde verder dat eventuele schade was ontstaan door andere
factoren, namelijk doordat de bedrijfstak van de Gemeenschap niet voldoende voorbereid was op
concurrentie op de binnen- en buitenlandse markt, doordat de winstgevendheid negatief was
beïnvloed door zijn eigen zakelijke beslissingen over investeringen in de nieuwste faciliteiten en om
te voldoen aan strenge milieueisen, doordat de bedrijfstak van de Gemeenschap alleen aanwezig is in
het topsegment van de markt dat alleen indirect concurreert met lagere segmenten waar het product
uit de Volksrepubliek China aanwezig is en doordat bepaalde Chinese producenten comparatieve
voordelen hebben waardoor zij beter kunnen concurreren dan de bedrijfstak van de Gemeenschap.

(68)

Er is geen bewijsmateriaal voorgelegd ter ondersteuning van het argument dat de bedrijfstak van de
Gemeenschap niet voorbereid was op concurrentie op de binnen- en buitenlandse markt. Uit het
onderzoek bleek hiervoor zelfs geen enkele reden te zijn. In overweging 73 van de voorlopige verordening is vermeld waarom de exportprestaties van de bedrijfstak van de Gemeenschap niet significant konden hebben bijgedragen aan de geleden schade. Uit de aanzienlijke prijsonderbieding door
de gedumpte producten (zie overweging 60) blijkt daarentegen duidelijk dat de onderzochte invoer
de belangrijkste reden was van de schade die de de bedrijfstak van de Gemeenschap heeft geleden.
Dit argument kan dus niet worden aanvaard.

(69)

Wat betreft de investeringen wordt opgemerkt dat de bedrijfstak van de Gemeenschap investeerde
op een moment waarop deze winstgevend was. Toen de bedrijfstak in het onderzoektijdvak verlies
leed, daalden de investeringen tot ééndertiende vergeleken met het voorgaande winstgevende jaar
(zie overweging 57 van de voorlopige verordening). Daarom zijn er geen aanwijzingen dat investering, waaronder die voor milieudoeleinden, hebben bijgedragen tot de schade in het onderzoektijdvak en het argument wordt dan ook afgewezen.

(70)

Wat betreft het gebrek aan rechtstreekse concurrentie tussen de producten van de bedrijfstak van de
Gemeenschap en de producten uit de Volksrepubliek China bleek bij het onderzoek dat de beide
soorten natriumcyclamaat uit de Volksrepubliek China naar de Gemeenschap werden uitgevoerd en
dat beide soorten in het onderzoektijdvak in de Gemeenschap werden geproduceerd en verkocht
door de bedrijfstak van de Gemeenschap. Daarom was er sprake van rechtstreekse concurrentie.
Daar beide soorten tot op zeker hoogte verwisselbaar zijn, was er bovendien sprake van onrechtstreekse concurrentie. Daarom kan ook dit argument niet worden aanvaard.

(71)

Wat de bewering betreft dat bepaalde Chinese producenten comparatieve voordelen hadden waardoor zij beter konden concurreren dan de bedrijfstak van de Gemeenschap, wordt opgemerkt dat er
geen gegevens over deze voordelen werden verstrekt. De desbetreffende producent/exporteur kan de
eventuele comparatieve voordelen waarvan hij geniet benutten zolang hij het product niet met
dumping invoert in de zin van de basisverordening.

(72)

Verder is bij het onderzoek gebleken dat het betrokken product in het onderzoektijdvak ook zonder
dumping en prijsonderbieding uit de Volksrepubliek China werd ingevoerd. Deze invoer kan dus
niet hebben bijgedragen aan de door de bedrijfstak van de Gemeenschap geleden schade.
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Dientengevolge wordt de conclusie dat de aanmerkelijke schade die de bedrijfstak van de Gemeenschap heeft geleden voornamelijk werd veroorzaakt door invoer met dumping, zoals vermeld in de
overwegingen 73 tot 77 van de voorlopige verordening, bevestigd.

H. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP
1. ALGEMENE OPMERKINGEN
(74)

Na de instelling van voorlopige maatregelen werden geen opmerkingen over de bevindingen inzake
het belang van de Gemeenschap ontvangen. Kort voor de instelling van deze voorlopige maatregelen
hebben een leverancier van grondstoffen en twee importeurs echter schriftelijk laten weten dat het
niet in het belang van de Gemeenschap was om maatregelen te treffen tegen de medewerkende
Indonesische producent/exporteur. De Commissie heeft nogmaals onderzocht of er, niettegenstaande
de definitieve conclusie inzake schadelijke dumping, dwingende redenen waren om te concluderen
dat maatregelen in dit geval niet in het belang van de Gemeenschap zouden zijn. Overeenkomstig
artikel 21, lid 1, van de basisverordening werd op basis van al het overgelegde bewijsmateriaal dan
ook onderzocht welke gevolgen het al dan niet instellen van maatregelen zou hebben voor alle bij
deze procedure betrokken partijen.

2. BELANGEN VAN LEVERANCIERS UIT DE GEMEENSCHAP
(75)

De leverancier die zich aanmeldde kort voordat de voorlopige maatregelen werden ingesteld, dat wil
zeggen een andere leverancier dan die welke werd genoemd in de overwegingen 83 en 84 van de
voorlopige verordening, beweerde dat hij voornamelijk cyclohexylamine (de belangrijkste grondstof
voor de productie van natriumcyclamaat) aan het Verre Oosten verkocht en in het bijzonder aan
Indonesië. Daar de enige medewerkende Indonesische producent/exporteur zijn belangrijkste klant
is, zou het risico bestaan dat hij een groot deel van zijn verkoop misloopt indien een antidumpingrecht wordt ingesteld. Dit zou ook negatieve gevolgen kunnen hebben op andere toeleveranciers.

(76)

Naast een korte brief die ruim na de in het bericht van inleiding gestelde termijn voor opmerkingen
ontvangen werd, heeft de betrokken leverancier geen bewijsmateriaal voorgelegd om zijn beweringen te staven, overeenkomstig artikel 21, lid 7 van de basisverordening. Na de instelling van de
voorlopige maatregelen en bekendmaking van de voornaamste feiten en overwegingen op grond
waarvan de instelling van een definitief antidumpingrecht zou worden aanbevolen, werden geen
verdere opmerkingen ontvangen. Bovendien bleek dat deze leverancier ook cyclohexylamine leverde
aan de bedrijfstak van de Gemeenschap. Daarom wordt geconcludeerd dat de instelling van definitieve maatregelen geen aanzienlijk negatief effect op zijn bedrijf kan hebben.

(77)

Aangezien er geen andere opmerkingen over het belang van leveranciers ontvangen zijn, worden de
conclusies in de overwegingen 83 en 84 van de voorlopige verordening bevestigd.

3. BELANGEN VAN IMPORTEURS
(78)

De twee importeurs die zich kort na het instellen van de voorlopige maatregelen hebben aangemeld
beweerden dat de instelling van een antidumpingrecht voor Indonesië niet terecht zou zijn omdat
hun leverancier, de enige medewerkende Indonesische producent/exporteur, zich er duidelijk voor
heeft ingezet om de prijzen op een economisch verantwoord niveau te houden. Bovendien
beweerden zij dat de prijzen van de Indonesische producent altijd hoger waren dan die van de
Chinese producenten, wat tot redelijke marktprijzen voor eindverbruikers heeft geleid.

(79)

Deze importeurs hebben zich echter niet bekend gemaakt en geen informatie verstrekt binnen de in
het bericht van inleiding gestelde termijn. Hun beweringen werden niet met bewijsmateriaal
gestaafd. Bovendien was er in het dossier geen relevante informatie aanwezig die dergelijke beweringen kon onderbouwen. Integendeel, uit het onderzoek bleek dat de prijzen van de desbetreffende
Indonesische producent/exporteur lager waren dan de Chinese prijzen (zie overweging 60 hierboven). Aangezien de opmerkingen niet gestaafd werden met feitelijk bewijsmateriaal, worden zij
overeenkomstig artikel 21, lid 7 van de basisverordening niet in aanmerking genomen.
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Aangezien er geen verdere opmerkingen over de belangen van importeurs zijn ontvangen, worden
de conclusies in de overwegingen 85 tot 87 van de voorlopige verordening bevestigd.

4. BELANG VAN DE GEBRUIKERS
(81)

Aangezien er na de instelling van voorlopige maatregelen geen opmerkingen over het belang van de
gebruikers ontvangen zijn, worden de conclusies in de overwegingen 88 tot 92 van de voorlopige
verordening bevestigd.

5. BELANG VAN DE BEDRIJFSTAK VAN DE GEMEENSCHAP
(82)

Aangezien er na de instelling van voorlopige maatregelen geen opmerkingen over het belang van de
bedrijfstak van de Gemeenschap ontvangen zijn, worden de conclusies in de overwegingen 93, 94
en 95 van de voorlopige verordening bevestigd.

6. CONCURRENTIE EN HANDELSVERSTORENDE GEVOLGEN
(83)

Er werden geen schriftelijke opmerkingen over de concurrentie en handelsverstorende gevolgen
ontvangen na het instellen van de voorlopige maatregelen. Alhoewel, overeenkomstig artikel 21 van
de basisverordening producenten/exporteurs in het kader van de analyse van het belang van de
Gemeenschap niet als belanghebbenden worden beschouwd, beweerde één Chinese producent/
exporteur toen hij gehoord werd dat het niet in het belang van de Gemeenschap was maatregelen te
nemen omdat het instellen van voorlopige maatregelen het aantal spelers/exporteurs op de EG-markt
heeft beperkt zonder de aanvoer uit de betrokken landen te beperken. De bedrijfstak van de
Gemeenschap kan volgens deze producent/exporteur niet aan de vraag voldoen en definitieve antidumpingmaatregelen zouden de dominante positie van de bedrijfstak van de Gemeenschap
versterken.

(84)

Opgemerkt wordt dat de antidumpingmaatregelen niet ten doel hebben buitenlandse producenten
van de EG-markt te weren, maar het herstel van eerlijke handelsvoorwaarden. Het feit dat de
bedrijfstak van de Gemeenschap momenteel niet aan de vraag in de Gemeenschap kan voldoen is
geen reden om oneerlijke handelspraktijken te laten voortduren. Verder wordt opgemerkt dat de
bedrijfstak van de Gemeenschap geen dominante positie heeft, daar zijn marktaandeel in het onderzoektijdvak minder dan 50 % was. Het is waar dat buiten de Gemeenschap alleen Indonesië en de
Volksrepubliek China natriumcyclamaat produceren, maar er zijn belangrijke producenten in de
Volksrepubliek China die zich volgens het onderzoek niet schuldig maken aan dumping en die daardoor net als voorheen naar de Gemeenschap kunnen blijven uitvoeren. Daarom kunnen de argumenten niet worden aanvaard en worden de conclusies in de overwegingen 96 tot en met 99 van de
voorlopige verordening bevestigd.

7. CONCLUSIE
(85)

Gezien het bovenstaande is de conclusie dat het instellen van definitieve antidumpingmaatregelen
niet tegen het belang van de Gemeenschap is.

I. DEFINITIEVE ANTIDUMPINGMAATREGELEN
1. SCHADEMARGE
(86)

Overeenkomstig de in overwegingen 101 tot en met 104 van de voorlopige verordening uiteengezette methode werd de schademarge berekend om het niveau van de definitieve antidumpingmaatregelen vast te stellen. Aangezien er geen opmerkingen zijn binnengekomen over de methode die voor
de berekening van de schademarge werd toegepast, wordt deze methode bevestigd. De gemiddelde
invoerprijzen zijn echter herzien zoals bij de definitieve berekening van de prijsonderbieding in
overweging 59.
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2. DEFINITIEVE MAATREGELEN

(87)

Daar de schademarges voor alle betrokkenen hoger zijn dat de dumpingmarges, dienen de definitieve
maatregelen overeen te stemmen met de dumpingmarges.

(88)

Uit de informatie in het dossier blijkt dat een van de medewerkende producenten/exporteurs overweegt zijn prijzen te verlagen om zo de rechten te absorberen. De aandacht wordt gevestigd op
artikel 12 van de basisverordening waarin staat dat het onderzoek heropend kan worden en dat de
dumpingmarges opnieuw berekend kunnen worden indien er voldoende bewijs is dat de maatregelen
niet tot een voldoende verandering van de prijzen in de Gemeenschap hebben geleid. De onderzoeksautoriteit is voornemens snel een nieuw onderzoek in te stellen indien zij voldoende informatie
ontvangt over de absorptie van rechten. Om de doeltreffendheid van de maatregelen te verzekeren
en om prijsmanipulatie te ontmoedigen, dient het recht de vorm te hebben van een specifiek bedrag
per kilo.

(89)

Verder wordt opgemerkt dat het betrokken product volgens de invoerstatistieken van Eurostat wordt
ingevoerd uit landen (bijv. Hongkong) waar geen natriumcyclamaat wordt geproduceerd. Volgens
informatie in het dossier wordt alleen in Spanje, Indonesië en de Volksrepubliek China natriumcyclamaat geproduceerd. Mocht er voldoende informatie worden verstrekt over de ontduiking van de
maatregelen, dan is de onderzoeksautoriteit bereid snel een onderzoek in te stellen overeenkomstig
artikel 13 van de basisverordening.

(90)

Op basis van het bovenstaande is het recht een vast bedrag per kilo natriumcyclamaat zoals weergegeven in de tabel hieronder.

Dumpingmarge

Definitief recht %
(per kilo)

Volksrepubliek China

Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le
Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen,
518102, Volksrepubliek China

0%

EUR 0

Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian
Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City,
Shanxi 045000, Volksrepubliek China

0%

EUR 0

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., Shanglilang,
Cha Shan Industrial Area, Buji Town, Shenzhen City,
Provincie Guangdong, Volksrepubliek China

6,9 %

EUR 0,11

17,6 %

EUR 0,26

PT. Golden Sari (Chemical Industry), Mitra Bahari Blok
D1-D2, Jalan Pakin No. 1, Sunda Kelapa, Jakarta 14440,
Indonesië.

16,3 %

EUR 0,24

Alle overige ondernemingen

18,1 %

EUR 0,27

Alle overige ondernemingen

Indonesië:
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(91)

Zij geven derhalve de situatie weer die bij het onderzoek voor die ondernemingen werd vastgesteld.
Deze rechten (in tegenstelling tot het voor het gehele land geldende recht dat van toepassing is op
„alle overige ondernemingen”) zijn derhalve uitsluitend van toepassing op producten uit het
betrokken land die door de genoemde ondernemingen (rechtspersonen) zijn geproduceerd.
Producten die door andere ondernemingen zijn geproduceerd die niet specifiek, met naam en adres,
in het dispositief van deze verordening zijn genoemd, met inbegrip van ondernemingen die banden
hebben met de specifiek genoemde ondernemingen, komen niet voor dit recht in aanmerking. Op
deze ondernemingen is het voor „alle andere ondernemingen” geldende recht van toepassing.

(92)

Verzoeken in verband met de toepassing van deze individuele antidumpingrechten (bijvoorbeeld
naar aanleiding van de naamswijziging van een onderneming of de oprichting van nieuwe
productie- of verkoopmaatschappijen) dienen ten spoedigste aan de Commissie (1) te worden gericht,
onder opgave van alle relevante gegevens, met name alle wijzigingen in de activiteiten van de onderneming met betrekking tot de productie, de verkoop in binnen- en buitenland in verband met,
bijvoorbeeld, deze naamsverandering of deze wijziging van de productie- en verkoopmaatschappijen.
Indien nodig wordt de verordening dienovereenkomstig gewijzigd, door bijwerking van de lijst van
ondernemingen waarvoor individuele rechten gelden.

3. INNING VAN HET VOORLOPIGE RECHT
(93)

Gezien de hoogte van de vastgestelde dumpingmarges en de ernst van de schade die de bedrijfstak
van de Gemeenschap heeft geleden, wordt het noodzakelijk geacht de uit hoofde van het bij Verordening (EG) nr. 1627/2003 ingestelde voorlopige antidumpingrecht als zekerheid gestelde bedragen
definitief te innen tot het bedrag van het definitieve recht dat is ingesteld bij de huidige verordening
indien deze bedragen gelijk zijn aan of lager dan het voorlopige recht. Zo niet, dan wordt alleen het
bedrag van het voorlopige recht definitief geïnd. Bedragen die als zekerheid werden gesteld en die
het bedrag van het definitieve antidumpingrecht overschrijden, worden vrijgegeven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op natriumcyclamaat, ingedeeld onder GN-code
ex 2929 90 00 (TARIC-code 2929 90 00 10) uit de Volksrepubliek China en Indonesië.
2.
Het recht dat van toepassing is op de nettoprijs franco grens Gemeenschap, vóór inklaring, is als
volgt:
Recht (EUR per kilo)

Aanvullende TARIC-code

Volksrepubliek China
Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le
Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen,
518102, Volksrepubliek China

0

A471

Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian
Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City,
Shanxi 045000, Volksrepubliek China

0

A472

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., Shanglilang,
Cha Shan Industrial Area, Buji Town, Shenzhen City,
Provincie Guangdong, Volksrepubliek China

0,11

A473

Alle overige ondernemingen

0,26

A999

(1) Europese Commissie, Directoraat-generaal Handel, Directoraat B, J-79 5/17, Wetstraat 200, B-1049 Brussel, België.
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Recht (EUR per kilo)

Aanvullende TARIC-code

PT. Golden Sari (Chemical Industry), Mitra Bahari Blok
D1-D2, Jalan Pakin No. 1, Sunda Kelapa, Jakarta 14440,
Indonesië.

0,24

A502

Alle overige ondernemingen

0,27

A999

Indonesië:

3.
Indien de ingevoerde goederen zijn beschadigd voordat zij in het vrije verkeer worden gebracht, en
bij het bepalen van de douanewaarde rekening wordt gehouden met de werkelijk betaalde of te betalen
prijs, 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), wordt het specifieke recht verminderd met
het percentage dat overeenstemt met de aanpassing aan de werkelijk betaalde of te betalen prijs.
4.

De bepalingen inzake douanerechten zijn van toepassing, tenzij anders vermeld.
Artikel 2

De bedragen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1627/2003 van de Commissie uit hoofde van het
voorlopige antidumpingrecht als zekerheid zijn gesteld bij de invoer van natriumcyclamaat, ingedeeld
onder GN-code ex 2929 90 00 (TARIC-code 2929 90 00 10), uit de Volksrepubliek China en Indonesië
worden definitief geïnd overeenkomstig onderstaande regels.
De bedragen die als zekerheid werden gesteld en die het bedrag van het definitieve antidumpingrecht overschrijden, worden vrijgegeven. Wanneer het definitieve antidumpingrecht hoger is dan het voorlopige
recht, wordt de definitieve inning beperkt tot het bedrag van het voorlopige recht.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 maart 2004.
Voor de Raad
De voorzitter
D. AHERN

(1) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1335/2003 van de
Commissie (PB L 187 van 26.07.2003, blz. 16).
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VERORDENING (EG) Nr. 436/2004 VAN DE RAAD
van 8 maart 2004
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1784/2000 van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve invordering van het voorlopige recht op de invoer van
bepaalde hulpstukken (fittings) van smeedbaar gietijzer voor buisleidingen uit Brazilië, Tsjechië,
Japan, de Volksrepubliek China, de Republiek Korea en Thailand
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(3)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1515/2001 van de Raad van 23
juli 2001 (1) inzake de maatregelen die de Gemeenschap kan
nemen naar aanleiding van een rapport van het orgaan voor
geschillenbeslechting van de WTO betreffende anti-dumpingen antisubsidiemaatregelen;

i) Artikel 2.4.2 van de OTA: negatieve dumpingmarges
werden aan nulmarges gelijkgesteld („zeroing”);

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 ('de basisverordening') (2);

ii) Artikel 12.2 en artikel 12.2.2 van de OTA: uit de
gepubliceerde voorlopige of definitieve vaststellingen
kan niet meteen worden opgemaakt dat de Europese
Gemeenschappen de volgende schadefactoren,
waarvan sprake is in artikel 3.4 van de OTA, heeft
onderzocht of hun geringe belang heeft uitgelegd:
salarissen, productiviteit, opbrengst uit investeringen,
kasstroom, vermogen om kapitaal bijeen te brengen
en werkelijke hoogte van de dumpingmarge.

Gelet op het voorstel dat de Commissie na overleg met het
Raadgevend Comité heeft ingediend,
Overwegende hetgeen volgt:
A. HUIDIGE MAATREGELEN
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1784/2000 van de Raad van 11
augustus 2000 (3) heeft de Raad een definitief antidumpingrecht ingesteld op de invoer van bepaalde hulpstukken (fittings) van smeedbaar gietijzer voor buisleidingen uit Brazilië, Tsjechië, Japan, de Volksrepubliek
China, de Republiek Korea en Thailand (de „Verordening
definitief recht”). Aan deze Verordening definitief recht
ging een Verordening (EG) nr. 449/2000 van 28 februari
2000 (4) tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op de invoer van hulpstukken (fittings) van smeedbaar gietijzer voor buisleidingen uit Brazilië, Tsjechië,
Japan, de Volksrepubliek China, de Republiek Korea en
Thailand en houdende aanvaarding van de door een
producent/exporteur in Tsjechië aangeboden verbintenis
(de „Verordening voorlopig recht”) van de Commissie
vooraf.

iii) Artikel 6.2 en 6.4 van de OTA: de belanghebbende
partijen werden tijdens het antidumpingonderzoek
niet op de hoogte gebracht van de vaststellingen in
verband met de schadefactoren onder punt (ii).
(4)

Op 18 augustus 2003 heeft het orgaan voor geschillenbeslechting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een
rapport van de beroepsinstantie alsmede een rapport van
het panel, gewijzigd bij het rapport van de beroepsinstantie, goedgekeurd over de zaak „Europese Gemeenschappen (EG) — antidumpingrechten op hulpstukken
van smeedbaar gietijzer voor buisleidingen uit
Brazilië” (5) (het rapport van de beroepsinstantie en het
rapport van het panel worden hierna „de rapporten”)
genoemd).

(1) PB L 201 van 26.7.2001, blz. 10.
(2) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1972/2002 (PB L 305 van 7.11.2002, blz. 1).
(3) PB L 208 van 18.8.2000, blz. 8.
(4) PB L 55 van 29.2.2000, blz. 3.
(5) Document WT/DS219/10 van 27 augustus 2003.

Rekening houdend met de aanbevelingen in de
rapporten heeft de Commissie de bevindingen aan een
nieuw onderzoek onderworpen op basis van de gegevens
die in het kader van het oorspronkelijk onderzoek dat in
1999/2000 plaatsvond waren verzameld. Tenzij anders
vermeld blijven de evaluaties van de verordening definitief recht geldig. De herziene bevindingen laten nog
steeds ernstige dumping zien hoewel er sprake is van
een iets lagere marge.

C. PROCEDURE

B. DOOR HET ORGAAN VOOR GESCHILLENBESLECHTING VAN DE WTO GOEDGEKEURD RAPPORT
(2)

In de rapporten werd de Europese Gemeenschappen
verzocht de bepaalde aspecten van de maatregel in overeenstemming te brengen met de volgende bepalingen
van de WTO-overeenkomst inzake de toepassing van
artikel VI van de Algemene overeenkomst betreffende
tarieven en handel 1994 (OTA):

(5)

Na de goedkeuring van het rapport van de beroepsinstantie door het orgaan voor geschillenbeslechting
werden de partijen bij deze procedure, nl. de Braziliaanse
exporteur/producent en de bedrijfstak van de Gemeenschap, op de hoogte gebracht van de gegevens en overwegingen die bij de berekening van de dumping en bij
het onderzoek van de in overweging (3) (ii) vermelde
schadefactoren in aanmerking werden genomen. Alle
partijen werden ook op de hoogte gebracht van de
essentiële gegevens en overwegingen die tot een wijziging of bevestiging van de Verordening definitief recht
zouden leiden. De partijen werd ook een termijn toegestaan binnen welke zij op deze bekendmakingen konden
reageren. Alle belanghebbende partijen werden in de
gelegenheid gesteld om door de Commissie te worden
gehoord. Geen enkele belanghebbende partij verzocht
evenwel te worden gehoord
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(6)

Alle commentaar van belanghebbende partijen werd in
overweging genomen en werd waar nodig in de gewijzigde bevindingen opgenomen.

(7)

Er wordt aan herinnerd dat het onderzoek naar de
dumping betrekking had op de periode van 1 april 1998
tot 31 maart 1999 („onderzoektijdvak”). Het onderzoek
naar de ontwikkelingen die relevant zijn voor de
evaluatie van de schade had betrekking op de periode
van 1 januari 1995 tot het einde van het onderzoektijdvak (31 maart 1999). Deze periode zal de „beoordelingsperiode” worden genoemd.

(14)

(15)

2. DUMPING

(16)

Alle partijen bij onderhavig onderzoek werden op de
hoogte gebracht van de bovenstaande herziene bevindingen in verband met de dumping; deze partijen
werden ook in de gelegenheid gesteld om hun standpunten mede te delen of commentaar te leveren alsmede
om door de Commissie te worden gehoord.

(17)

Geen enkele van de betrokken partijen had bezwaren
tegen de bevindingen van de Commissie in verband met
de dumping.
3. OMSCHRIJVING VAN HET BEGRIP „BEDRIJFSTAK VAN DE
GEMEENSCHAP”

(18)

2.1. Inleiding
(9)

(10)

Hierna zijn de gedetailleerde herziene bevindingen i.v.m.
dumping opgenomen die het gevolg zijn van de aanbevelingen in de rapporten in verband met de praktijk van
het „zeroing” bij de vaststelling van de gewogen gemiddelde dumpingmarge.
Alle andere berekeningsmethoden werden ook in het
oorspronkelijk onderzoek toegepast. Voor meer details
wordt verwezen naar de Verordening voorlopig recht en
de Verordening definitief recht.

Er wordt aan herinnerd dat tijdens het oorspronkelijk
onderzoek Indústria de Fundição Tupy Ltda de enige
bekende exporteur/producent van het betrokken product
in Brazilië was.

(12)

De bevindingen in verband met de normale waarde, de
uitvoerprijs en de correcties die overeenkomstig artikel
2, lid 10 van de basisverordening plaatsvonden hoefden
niet te worden gewijzigd. Voor meer details wordt
verwezen naar de overwegingen 20 tot 31 en 35 tot 49
van de bovenvermelde Verordening voorlopig recht en
naar de overwegingen 24 tot 27, 30, 31, 38 tot 43, 46
tot 48 en 51 tot 54 van de Verordening definitief recht.

(13)

Zoals in de Verordeningen voorlopig en definitief recht
werd de gewogen gemiddelde normale waarde van iedere
productsoort vergeleken met de gewogen gemiddelde
uitvoerprijs van de hiermee overeenstemmende naar de
Gemeenschap uitgevoerde soort. Overeenkomstig de
aanbevelingen in de rapporten werden de negatieve
marges niet tot nulmarges herleid (zeroing) bij de berekening van de algemene dumpingmarge.

De bevindingen met betrekking tot de omschrijving van
de bedrijfstak van de Gemeenschap die zijn samengevat
in de overwegingen 65 tot 68 van de Verordening voorlopig recht hoeven ten gevolge van de aanbevelingen en
conclusies in de rapporten niet te worden gewijzigd.
4. SCHADE

4.1. Invoer uit de betrokken landen en prijsonderbieding
(19)

2.2. Brazilië
(11)

Het niveau van medewerking was hoog. Bijgevolg wordt
de voor Indústria de Fundição Tupy Ltda vastgestelde
marge ook als de herziene residuele dumpingmarge in
aanmerking genomen: 32 %.
2.3. Bekendmaking

1. PRODUCT EN SOORTGELIJK PRODUCT

De procedure heeft betrekking op hulpstukken (fittings)
van smeedbaar gietijzer met schroefdraad voor buisleidingen die worden samengevoegd door middel van een
schroefsysteem,
ingedeeld
onder
GN-code
ex 7307 19 10 (Taric code 7307 19 10 11 en
7307 19 10 19). De rapporten hebben geen gevolgen
voor de bevindingen in de Verordening definitief recht
die betrekking hebben op het product en het soortgelijk
product.

De herziene dumpingmarge, uitgedrukt in percenten van
de cif-invoerprijs, grens Gemeenschap bedraagt:
Indústria de Fundição Tupy Ltda: 32 %

D. GEWIJZIGDE EN BEVESTIGDE BEVINDINGEN

(8)

11.3.2004

De bevindingen van de overwegingen 69 tot 94 van de
Verordening voorlopig recht hoeven ten gevolge van de
aanbevelingen in de rapporten niet te worden gewijzigd.
4.2. Situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap
4.2.1. Voorafgaande opmerking

(20)

Dit gedeelte bevat de op de aanbevelingen in de
rapporten gebaseerde herziene bevindingen van het
onderzoek naar de schade. In de rapporten wordt geconcludeerd dat de Gemeenschap de bepalingen van de artikelen 12.2 en 12.2.2 van de OTA niet heeft nageleefd
omdat uit de gepubliceerde voorlopige of definitieve
bevindingen niet duidelijk bleek dat de Europese
Gemeenschap de volgende schadefactoren, waarvan
sprake is in artikel 3, lid 4 van de OTA, heeft onderzocht of hun geringe belang heeft uitgelegd: salarissen,
productiviteit, opbrengst uit investeringen, kasstroom,
vermogen om kapitaal bijeen te brengen en werkelijke
hoogte van de dumpingmarge. Er wordt aan herinnerd
dat deze schadefactoren in het kader van het oorspronkelijk onderzoek werden onderzocht. Omdat destijds
evenwel werd geoordeeld dat deze factoren onbelangrijk
waren en ze derhalve niet werden opgenomen in het
gepubliceerde onderzoek waren ze slechts terug te
vinden in een bij het dossier horende interne nota.
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4.2.2. Situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap zoals omschreven in de Verordeningen voorlopig en
definitief recht
(21)

Er wordt aan herinnerd dat in de overwegingen 160 en 161 van de Verordening voorlopig recht
werd geconcludeerd dat de bedrijfstak aanmerkelijke schade had geleden in de zin van artikel 4, lid
1, van de basisverordening. Er was vastgesteld dat de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap
tijdens het onderzoektijdvak was verslechterd, met name tengevolge van een daling van de
productie, de productiecapaciteit, de verkoop en het marktaandeel. Bovendien was vastgesteld dat de
bedrijfstak werkgelegenheid zag teloorgaan en zijn investeringen zag dalen terwijl zijn voorraden
stegen. De stijging van de bezettingsgraad van de productiecapaciteit was verklaard door de gedaalde
productiecapaciteit.
4.2.3. Nieuw onderzoek naar de schade, rekening houdend met de aanbevelingen en voorschriften van het
orgaan voor geschillenbeslechting

(22)

Behalve de schadefactoren die aan bod kwamen in de overwegingen 150 tot 159 van Verordening
voorlopig recht namelijk: productie, productiecapaciteit, bezettingsgraad van de productiecapaciteit,
verkochte hoeveelheden, marktaandeel, verkoopprijzen, voorraden, winstgevendheid, werkgelegenheid en investeringen werden andere schadefactoren onderzocht die ingevolge de aanbevelingen in
de rapporten hieronder gedetailleerd worden uiteengezet:
4.2.3.1. Sa la r i sse n

(23)

De salarissen, uitgedrukt als de totale jaarlijkse arbeidskosten voor de vervaardiging van het
betrokken product, ontwikkelden zich als volgt:
Tabel 1
Salarissen

Totale jaarlijkse arbeidskosten
('000 EUR)
Index

1995

1996

1997

1998

Onderzoektijdvak

44 730

48 479

48 375

46 995

47 132

100

108

108

105

105

Bron: Jaarrekeningen van de bedrijfstak van de Gemeenschap

(24)

De salarissen stegen met ongeveer 5 % van 1995 tot het onderzoektijdvak. Indien 1996 als uitgangspunt wordt genomen daalden de salarissen met ongeveer 3 %.

(25)

De ontwikkeling van de salarissen volgt ruwweg de algemene ontwikkeling van de salarissen in de
sector alsmede de ontwikkeling van de werkgelegenheid die in de bedrijfstak van de Gemeenschap
werden vastgesteld. Van 1996 tot het onderzoektijdvak voor deze factor een daling met 3 % worden
vastgesteld waardoor de ontwikkeling van de salarissen dus gelijke tred hield met de ontwikkeling
van de werkgelegenheid waarvan sprake was in overweging 158 van de Verordening voorlopig recht
(daling met 6 % van 1995 tot het onderzoektijdvak, lichte daling met ongeveer 1 % van 1996 tot
het onderzoektijdvak).
4.2.3.2. Pr odu c t i vi te i t

(26)

De productiviteit, gemeten als de productie van de tewerkgestelde personen, ontwikkelde zich als
volgt:
Tabel 2
Productiviteit

Productie in ton per werknemer
Index

1995

1996

1997

1998

Onderzoektijdvak

21,58

19,47

19,76

20,84

20,82

100

90

92

97

96

Bron: Geverifieerde antwoorden van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de vragenlijst
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De productiviteit schommelde tijdens de beoordelingsperiode maar over het geheel genomen werd
van 1995 tot het onderzoektijdvak een daling met 4 % vastgesteld. De productiviteit steeg met ongeveer 7 % van 1996 tot het onderzoektijdvak. De ontwikkeling van deze factor hield gelijke tred met
de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de productie die reeds werd vermeld in de overwegingen 150 en 158 van de Verordening voorlopig recht.

4.2.3.3. O p b r e ng st u i t i nve ste r i ng e n („R O I”)
(28)

De ROI, die wordt berekend door het financiële resultaat van de bedrijfstak van de Gemeenschap
(verlies of winst) te delen door het bedrag aan investeringen, ontwikkelde zich als volgt:

Tabel 3
ROI

Opbrengst uit investeringen

1995

1996

1997

1998

Onderzoektijdvak

– 6,55 %

3,72 %

– 2,78 %

– 0,70 %

– 2,72 %

Bron: Geverifieerde antwoorden van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de vragenlijst en jaarrekeningen

(29)

De ROI ontwikkelde zich van 1995 tot het onderzoektijdvak van -6,55 % tot -2,72 %. Er wordt
evenwel herinnerd aan hetgeen werd uiteengezet in overweging 157 van de Verordening voorlopig
recht, namelijk dat de financiële resultaten van de bedrijfstak van de Gemeenschap in 1995 uitzonderlijk negatief werden beïnvloed door een fabriekssluiting de hiermee gepaard gaande kosten.
Bovendien werd dat jaar ook gekenmerkt door de herstructureringen van twee producenten van de
bedrijfstak van de Gemeenschap en die hiermee vooral beoogden de productie te rationaliseren en
dankzij investeringen de milieuwetgeving van de Gemeenschap toe te passen. Dit had ook negatieve
gevolgen voor de financiële resultaten van de bedrijfstak van de Gemeenschap. Op deze basis wordt
geoordeeld dat 1995 niet representatief was voor de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap
en niet als een zinvolle basis voor het onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van ROI in
aanmerking kan worden genomen.

(30)

Deze opmerking geldt ook voor andere schadefactoren die in verband staan met de financiële resultaten van de bedrijfstak van de Gemeenschap zoals bijvoorbeeld de kasstroom, hetgeen wordt
uiteengezet in overweging 33 hieronder.

(31)

Bij een vergelijking van het jaar 1996 met het onderzoektijdvak daalde de ROI met 6,4 percentpunten namelijk van 3,72 % tot -2,72 %. De negatieve ontwikkeling van de ROI hield grotendeels
gelijke tred met de negatieve ontwikkeling van de winstgevendheid die gedurende dezelfde periode
met 2,3 percentpunten daalde.

4.2.3.4. K a sstr oom
(32)

De kasstroom ontwikkelde zich als volgt:

Tabel 4
Kasstroom

Kasstroom
('000 EUR)
Index

1995

1996

1997

1998

Onder-zoektijdvak

10 522

12 799

19 339

12 236

12 205

100

122

184

116

116

100

151

96

96

Index
Bron: Jaarrekeningen van de bedrijfstak van de Gemeenschap

11.3.2004

NL
(33)

Publicatieblad van de Europese Unie

Er wordt op gewezen dat de omzet van het betrokken product steeds meer dan 50 % heeft vertegenwoordigd van de totale omzet van de bedrijfstak van de Gemeenschap zoals in de gecontroleerde
jaarrekeningen wordt gerapporteerd. Bovenstaande tabel toont de kasstroom voor het betrokken
product berekend op basis van een omslag van de omzet over de jaren van 1995 tot 1998. Omdat
voor het onderzoektijdvak geen gecontroleerde rekeningen beschikbaar waren werd de kasstroom
berekend op basis van de totale omzet en de omzet van het betrokken product die tijdens het onderzoek werd geverifieerd. Zoals in overweging 29 hierboven werd uiteengezet werden de financiële
resultaten die door de bedrijfstak in 1995 werden verwezenlijkt uitzonderlijk negatief beïnvloed
door kosten die verband hielden met de sluiting van een fabriek en met herstructureringen en kan
dat jaar derhalve niet beschouwd worden als een zinvolle representatieve basis voor het onderzoek
naar de ontwikkelingen van de kasstroom. Van 1995 tot 1998 steeg de kasstroom met ongeveer
16 % en tijdens het onderzoektijdvak bleef hij stabiel. Indien 1996 als uitgangspunt wordt genomen
daalde de kasstroom met ongeveer 4 % tot het einde van het onderzoektijdvak. Er werd vastgesteld
dat de negatieve ontwikkeling van de kasstroom grotendeels gelijke tred hield met de negatieve
ontwikkeling van de winstgevendheid.
4.2.3.5. Ve r mog e n om ka p i t a a l a a n te tr e kke n

(34)

Tijdens het oorspronkelijk onderzoek werd door de bedrijfstak niet aangevoerd (of was er ook geen
aanwijzing), dat hij problemen ondervond om kapitaal bijeen te brengen voor zijn activiteiten. Het
is evenwel duidelijk dat de ernstige verslechtering van de financiële situatie van de bedrijfstak (met
name van de winstgevendheid, kasstroom en ROI) het vermogen om kapitaal bijeen te brengen in
de nabije toekomst negatief kan beïnvloeden.
4.2.3.6. We r ke li jke h oog te v a n de du mp i ng ma r g e

(35)

Rekening houdend met de uit de betrokken landen ingevoerde hoeveelheden en de prijzen van de
ingevoerde producten kunnen de gevolgen van de werkelijke hoogte van de dumpingmarge voor de
bedrijfstak niet als verwaarloosbaar worden beschouwd. Deze bevinding blijft geldig ondanks de
daling van de dumpingmarge voor één van de exporteurs die in overweging 14 hierboven werd
uiteengezet..

(36)

De Braziliaanse exporteur/producent had bezwaren tegen de bevinding van de Commissie dat de
gevolgen van de werkelijke hoogte van de dumpingmarge voor de bedrijfstak van de Gemeenschap
niet verwaarloosbaar waren. Volgens de Braziliaanse producent werd door het verschil van bijna
50 % tussen de dumpingmarge en de schademarge het bewijs geleverd dat er een zeer groot verschil
was tussen de productiekosten van de producenten van de Gemeenschap en die van de Braziliaanse
exporteur. Hij voerde derhalve aan dat, zelfs indien de dumping totaal verdween, de prijzen van de
uit Brazilië ingevoerde producten de niet-schadelijke prijs van de bedrijfstak van de Gemeenschap
nog steeds aanmerkelijk zouden onderbieden. Tenslotte voerde de Braziliaanse exporteur/producent
aan dat de gevolgen van de werkelijke hoogte van de dumpingmarge voor een markt met uiterst
gevoelige prijzen dus duidelijk verwaarloosbaar waren in tegenstelling tot hetgeen door de Commisie
was vastgesteld.

(37)

Er wordt aan herinnerd dat het onderzoek naar de factor „werkelijke hoogte van de dumpingmarge”
volgens artikel 3, lid 5 van de basisverordening aan bod komt in het kader van een onderzoek naar
de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap. In deze context is het voor de Commissie gebruikelijk om de werkelijke dumpingmarge in verband te brengen met de situatie van de bedrijfstak van
de Gemeenschap en hierbij rekening te houden met de uit het betrokken land ingevoerde hoeveelheden en de prijzen van de ingevoerde producten. Een onderzoek zoals voorgesteld door de Braziliaanse exporteurs waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen de dumpingmarge en de schademarge en conclusies worden getrokken in verband met verschillen tussen de productiekosten van de
exporteurs/producenten en die van de bedrijfstak van de Gemeenschap zou ruimschoots buiten het
kader van artikel 3, lid 5 van de basisverordening vallen en zou een element van oorzakelijk verband
in een dergelijk onderzoek brengen. Dat is duidelijk niet de bedoeling van artikel 3, lid 5 van de
basisverordening en zou het verschil opheffen tussen het onderzoek naar de situatie van de
bedrijfstak van de Gemeenschap enerzijds en het onderzoek naar het oorzakelijk verband tussen de
dumping en de schade anderzijds dat hoe dan ook apart wordt gevoerd. In dit verband wordt er ook
op gewezen dat de schademarge berekend wordt teneinde de „lagere-recht-regel” toe te passen
volgens welke van beide marges — de dumpingmarge of de schademarge — de laagste als antidumpingrecht in aanmerking wordt genomen. Er wordt op gewezen dat de toepassing van de „lagererecht-regel”, en dus de berekening van de schademarge, niet door de WTO is verplicht. Met de kern
van het betoog van de Braziliaanse exporteur is de Commissie het dus niet eens; indien evenwel
wordt uitgegaan van de veronderstelling dat een vergelijking van de productiekosten van de exporteur/producent met die van de producenten van de Gemeenschap in dit verband toch gerechtvaardigd zou zijn zouden, in het kader van een dergelijk onderzoek, slechts de dumpingmarge en de
onderbiedingsmarge (en niet de schademarge) met elkaar kunnen worden vergeleken. Dit zijn
evenwel parallelle marges. Zonder dumping zou derhalve het prijsverschil tussen de uit Brazilië ingevoerde goederen en de door de bedrijfstak van de Gemeenschap verkochte goederen minimaal zijn.
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Het argument dient derhalve van de hand te worden gewezen.

4.2.4. Commentaar van de exporteur/producent in verband met bepaalde schadefactoren

(39)

De Braziliaanse exporteur/producent voerde aan dat voor bepaalde schadefactoren (winstgevendheid,
ROI, kasstroom, vermogen om kapitaal aan te trekken) het jaar 1995 voor het onderzoek naar de
ontwikkelingen niet in aanmerking was genomen. Hij voerde aan dat de reden waarom 1995 voor
die factoren niet in aanmerking was genomen was dat deze factoren een positieve ontwikkeling aan
het licht zouden hebben gebracht. Volgens de Braziliaanse exporteur/producent is deze aanpak
inconsistent en discriminatoir en is hiermee niet voldaan aan de eis van een objectief en onpartijdig
onderzoek overeenkomstig artikel 3, lid 1 en artikel 17, lid 6 onder i) van de OTA.

(40)

In de eerste plaats wordt erop gewezen dat voor de winstgevendheid volgens de rapporten geen
nieuwe vaststellingen noodzakelijk waren. Er wordt ook aan herinnerd dat Brazilië in het kader van
de procedures voor geschillenbeslechting in verband met de winstgevendheid exact dezelfde argumenten naar voren heeft gebracht. De argumenten werden door het panel van de hand gewezen en
er werden in verband met deze factor geen aanbevelingen gedaan. De factor „winstgevendheid” werd
derhalve niet opnieuw geëvalueerd.

(41)

Ten tweede wordt erop gewezen dat de ontwikkelingen in verband met de schade-indicatoren — die
in het kader van het oorspronkelijk onderzoek wel waren onderzocht maar niet gepubliceerd — net
zoals in het oorspronkelijk onderzoek vanaf 1995 werden onderzocht. Dit geldt ook voor de factor
„vermogen om kapitaal aan te trekken”. Met name voor twee schadefactoren (ROI en kasstroom)
werd geoordeeld dat het jaar 1995 een uitzonderlijk jaar was en dus geen zinvolle basis kon vormen
om de redenen die in de overwegingen 29 en 33 hierboven in detail zijn uiteengezet. In diverse
rapporten van het panel en van de beroepsinstantie wordt bovendien erkend dat de evaluatie van de
schadefactoren niet beperkt wordt tot een rigide vergelijking van het begin en het einde van de jaren
die de beoordelingsperiode vormen. Er wordt ook op gewezen dat de Braziliaanse exporteur/producent de kern van de redenering in overweging 29 niet heeft betwist.

(42)

In verband met de vermeende inconsistentie van de aanpak wordt op het volgende gewezen. Het is
net omwille van de consistentie dat, volgens de aanbevelingen van de rapporten, de kasstroom en
het ROI, die rechtstreeks aan de winstgevendheid gekoppeld zijn, onderzocht moeten worden op
dezelfde basis als de winstgevendheid in het oorspronkelijk onderzoek; hierbij kon 1995, volgens de
conclusies van de rapporten, redelijkerwijze van het onderzoek naar de ontwikkelingen worden
uitgesloten. De aanpak van de autoriteiten van de EG was derhalve consistent en objectief.

(43)

De argumenten dienen derhalve van de hand te worden gewezen.

4.2.5. Conclusie in verband met de schade

(44)

Op basis van bovenstaand onderzoek wordt geconcludeerd dat de bevindingen in verband met de
salarissen, productiviteit, opbrengst uit investeringen en kasstroom vergelijkbaar waren met die voor
andere factoren die in het kader van het oorspronkelijk onderzoek werden onderzocht en gepubliceerd. Er werd niet aangevoerd dat de bedrijfstak van de Gemeenschap moeilijkheden had ondervonden om kapitaal bijeen te brengen voor zijn activiteiten. Bij deze factor moet evenwel rekening
worden gehouden met de voortdurende verslechtering van de financiële situatie van de bedrijfstak
van de Gemeenschap. In verband met de dumpingmarge wordt geconcludeerd dat, rekening
houdend met de uit de betrokken landen ingevoerde hoeveelheden en de prijzen van de ingevoerde
producten, de gevolgen van deze marge niet als verwaarloosbaar kunnen worden beschouwd.

(45)

Op basis van het bovenstaande wordt bevestigd dat de bedrijfstak van de Gemeenschap tijdens de
beoordelingsperiode aanmerkelijke schade heeft geleden.
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5. OORZAKELIJK VERBAND
(46)

De rapporten en het nieuwe onderzoek naar de schade hadden geen gevolgen voor inhoud en de
conclusies van overwegingen 101 tot 114 van de Verordening voorlopig recht.

(47)

De Braziliaanse exporteur voerde aan dat de schade waarvan de bedrijfstak van de Gemeenschap te
lijden had niet was veroorzaakt door de invoer met dumping maar door het gebrek aan productiviteit van de bedrijfstak van de Gemeenschap dat tot uiting kwam in het verschil van bijna 50 %
tussen de dumpingmarge en de schademarge alsmede door de herstructureringen waartoe de
bedrijfstak van de Gemeenschap in 1995 was overgegaan om zijn productie te rationaliseren. De
overeenkomst tussen dit argument en het argument in verband met de werkelijke hoogte van de
dumpingmarge van overweging 36 is duidelijk. De Braziliaanse exporteur voerde bovendien aan dat
de Commissie weliswaar het verschil in productiekosten had onderzocht maar dit onderzoek had
beperkt tot verschillen in energieverbruik die het gevolg waren van verschillen in kwaliteit en
productieproces tussen hulpstukken met zwarte en hulpstukken met witte breuk.

(48)

Er wordt aan herinnerd dat Brazilië in het kader van de procedure voor geschillenbeslechting precies
dezelfde argumenten naar voren bracht als die waarnaar hierboven werd verwezen. De argumenten
werden door het panel en door de beroepsinstantie van de hand gewezen en er werd geen enkele
aanbeveling gedaan in verband met het onderzoek naar het oorzakelijk verband.

(49)

Derhalve moeten de argumenten van overweging 47 van de hand worden gewezen.

6. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP
(50)

De rapporten en het nieuwe onderzoek naar de schade hadden geen gevolgen voor de inhoud en de
conclusies van de overwegingen 178 tot 186 van de Verordening voorlopig recht alsmede de overwegingen 115 tot 117 van de Verordening definitief recht.

7. GEWIJZIGDE MAATREGELEN
(51)

Zoals het bovenstaande aantoont blijkt uit een volledig onderzoek van de in het kader van de
oorspronkelijke procedure vastgestelde feiten en bereikte conclusies, op basis van de aanbevelingen
en de beslissingen in de rapporten, dat nog steeds met een schadelijke, zij het iets geringere
dumpingmarge uit Brazilië wordt ingevoerd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Artikel 1, lid 2 van Verordening (EG) nr. 1784/2000 van de Raad wordt voor producten uit Brazilië als
volgt gewijzigd:
Land

Definitief recht
(%)

Aanvullende Taric-code

Brazilië

32,0

—

Artikel 2
De verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 maart 2004.
Voor de Raad
De voorzitter
D. AHERN
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VERORDENING (EG) Nr. 437/2004 VAN DE RAAD
van 8 maart 2004
tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige
recht op de invoer van grote regenboogforellen van oorsprong uit Noorwegen en de Faeröer
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(5)

De mondelinge en schriftelijke opmerkingen van de
belanghebbenden zijn in aanmerking genomen en indien
nodig zijn de definitieve bevindingen aangepast.

(6)

De Commissie heeft alle gegevens die zij voor een definitieve vaststelling nodig had verzameld en gecontroleerd.
Behalve de controlebezoeken aan de in overweging 6
van de voorlopige verordening genoemde bedrijven, is
na de instelling van de voorlopige maatregelen ter
plaatse een onderzoek ingesteld bij de volgende
bedrijven en organisaties:

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 (hierna de „basisverordening” genoemd) (1),
en met name op artikel 9,
Gezien het voorstel dat de Commissie heeft ingediend na
overleg met het Raadgevend Comité,

— Federatie van Europese Aquacultuurproducenten
(FEAP), Boncelles, België

Overwegende hetgeen volgt:

— Syndicat national des industries du saumon et de la
truite fumés, Paris, Frankrijk

A. VOORLOPIGE MAATREGELEN
(1)

— P/F PRG Export en de gelieerde producent P/F Luna,
Gøta, Faeröer

De Commissie heeft bij Verordening (EG) nr. 1628/2003
van 17 september 2003 (2) (de „voorlopige verordening”)
voorlopige antidumpingrechten ingesteld op grote regenboogforellen, ingedeeld onder de GN-codes 0302 11 20,
0303 21 20, 0304 10 15 en 0304 20 15, uit Noorwegen en de Faeröer.

— P/F Vestsalmon en de gelieerde producent P/F
Vestlax, Kollafjørður, Faeröer
— P/F Bakkafrost, Glyvrar, Faeröer

(2)

Het onderzoek naar de dumping en de schade had
betrekking op de periode van 1 oktober 2001 tot en
met 30 september 2002 (het „onderzoektijdvak”). Het
onderzoek naar de ontwikkelingen die relevant waren
voor de schadebeoordeling had betrekking op de periode
van 1 januari 1999 tot en met 30 september 2002 (de
„beoordelingsperiode”).

— P/F Faeroe Salmon, Klaksvik, Faeröer
— P/F Faeroe Seafood, Tórshavn, Faeröer
— P/F Landshandilin, Tórshavn, Faeröer
— P/F Navir, Argir, Faeröer

B. VERVOLGPROCEDURE
(3)

(4)

Na de instelling van de voorlopige rechten op de invoer
van grote regenboogforellen uit Noorwegen en de
Faeröer werd door enkele belanghebbenden schriftelijk
commentaar ingediend. Alle belanghebbenden die
verzochten te worden gehoord, werden daartoe in de
gelegenheid gesteld.
Alle belanghebbenden werden in kennis gesteld van de
essentiële feiten en overwegingen op grond waarvan
werd overwogen de instelling van definitieve antidumpingrechten en de definitieve inning van de uit hoofde
van het voorlopige recht als zekerheid gestelde bedragen,
aan te bevelen. Zij konden hierover binnen een bepaalde
termijn opmerkingen maken.

(1) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1972/2002 (PB L 305 van 7.11.2002, blz. 1).
(2) PB L 232 van 18.9.2003, blz. 29. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 117/2004 (PB L 17 van 24.1.2004).

— P/F Viking Seafood, Strendur, Faeröer.

(7)

Volgens enkele belanghebbenden zou het gekozen
onderzoektijdvak niet geschikt zijn, omdat de prijzen in
die periode bijzonder laag zouden zijn geweest en zich
sindsdien zouden hebben hersteld. Er wordt in dit
verband op gewezen dat artikel 6, lid 1, van de basisverordening stelt: „Om ervoor te zorgen dat de bevindingen
representatief zijn, wordt een onderzoektijdvak vastgesteld, dat normaal een onmiddellijk aan de procedure
voorafgaande periode van ten minste zes maanden
beslaat.”. Met andere woorden, de keuze van het onderzoektijdvak wordt voornamelijk bepaald door de datum
van inleiding van de procedure. Bovendien was de lengte
van het onderzoektijdvak zoals in de Gemeenschap
gebruikelijk één jaar. Deze periode is gewoonlijk lang
genoeg om seizoensinvloeden in aanmerking te kunnen
nemen en zo tot representatieve bevindingen te komen.
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Bovendien werd in het recente onderzoek over zalm (1)
ten aanzien van hetzelfde argument bepaald dat onder
het betrokken product hele vissen, van de ingewanden
ontdane vis en diverse typen filets vallen, vers, gekoeld
of bevroren, en dat dergelijke aanbiedingsvormen van
zalm één product vormen, dat in alle opzichten werd
beschouwd als vergelijkbaar met het product van de
bedrijfstak van de Gemeenschap dat op de markt van de
Gemeenschap wordt verkocht. Deze zaak bevestigd het
aangevoerde argument derhalve niet. Tot slot werden
argumenten betreffende de praktijk in de VS in de
context van dit onderzoek niet relevant geacht, omdat
het antidumpingonderzoek van de Amerikaanse autoriteiten op andere producten betrekking had. Gezien het
bovenstaande kon niet worden ingegaan op het verzoek
om bevroren hele vissen en filets van de procedure uit te
sluiten.

Met name wordt zo voorkomen dat kortdurende fluctuaties van de communautaire markt of de binnenlandse
markt van het exporterende land een onevenredige
invloed hebben op het onderzoeksresultaat. Artikel 6, lid
1, van de basisverordening bepaalt ook wanneer omstandigheden die zich na het onderzoektijdvak voordoen in
aanmerking mogen worden genomen. Deze passage luidt
„Informatie die betrekking heeft opeen na het onderzoektijdvak volgende periode wordt normaal niet in
aanmerking genomen.”. In de communautaire praktijk
wordt dit zo geïnterpreteerd dat gebeurtenissen die na
het onderzoektijdvak plaatsvinden alleen in aanmerking
mogen worden genomen indien deze een duidelijk,
onbetwist en blijvend effect hebben. Niets in dit onderzoek wijst erop dat de gegevens over de periode na de
inleiding van de procedure representatiever zouden zijn
dan de gegevens over het onderzoektijdvak. Gebeurtenissen die zich voor het onderzoektijdvak hebben voorgedaan, worden overigens in aanmerking genomen voor
de beoordelingsperiode. Het argument is derhalve afgewezen.
(10)

De Noorse producenten/exporteurs en het Noorse ministerie van Visserij voerden aan dat verse/gekoelde en
bevroren forellen niet als soortgelijke producten kunnen
worden beschouwd, omdat zij niet dezelfde fysieke
kenmerken hebben, aangezien bevroren forel een
verwerkt product is, waarvoor de verse vis de grondstof
is. Zij voerden verder aan dat bevroren forel slechts in
beperkte mate met verse forel concurreert en voor een
groot deel voor andere markten bestemd is dan de verse
producten. Aangetekend werd ook dat de autoriteiten in
de Verenigde Staten van Amerika bij de antidumpingprocedures tegen zalm uit Noorwegen consequent geen
bevroren producten betrekken. Evenzo merkten zij op
dat de instellingen van de Gemeenschap bij de recente
antidumpingprocedure tegen zalm uit Noorwegen, de
Faeröer en Chili hadden geconcludeerd dat bevroren
filets uit Chili slechts in beperkte mate concurreren met
verse zalmproducten van de bedrijfstak van de Gemeenschap. Op basis van deze argumenten verzochten zij om
bevroren hele vissen en filets van de procedure uit te
sluiten.

Dezelfde belanghebbenden voerden tevens aan dat
levende forel niet onder het betrokken product dient te
vallen, dat de producenten van levende forel niet in
aanmerking moeten worden genomen voor de definitie
van de bedrijfstak van de Gemeenschap en dat de producenten van forel moeten worden onderscheiden van
bedrijven die de vis slachten, verpakken, invriezen en
fileren. In dit verband moet worden opgemerkt dat
levende forel niet onder het onderzoek valt en derhalve
niet in aanmerking wordt genomen voor de totale
productie van het betrokken product in de Gemeenschap. Bovendien valt levende forel inderdaad niet onder
het betrokken product en vallen de producenten van
levende forel niet onder de definitie van de bedrijfstak
van de Gemeenschap. Wat het verzoek betreft om de
kwekers van forel te onderscheiden, werd vastgesteld dat
alle in de steekproef opgenomen medewerkende producenten die voor de definitie van de bedrijfstak van de
Gemeenschap in aanmerking werden genomen de vis
kweken, slachten en verpakken of fileren. In sommige
gevallen wordt de vis verder bewerkt en/of ingevroren.
De bedrijfstak van de Gemeenschap kent derhalve dit
onderscheid tussen producerende en verwerkende
bedrijven niet, en het verzoek werd dan ook afgewezen.

(11)

In dit verband moet worden opgemerkt dat bij de beoordeling of het betrokken product hetzelfde is als de grote
regenboogforel die in de Gemeenschap wordt gekweekt,
in eerste instantie is bekeken of de diverse typen en
aanbiedingsvormen van grote regenboogforel, namelijk
filets of hele vissen, vers of bevroren, dezelfde fysieke,
technische en/of chemische basiskenmerken hebben. De
conclusie was dat het bevriezen van grote regenboogforel, in tegenstelling tot bewerkingen als roken of marineren, de basiskenmerken van het product niet wijzigt,
maar slechts opslag voor latere consumptie mogelijk
maakt. Bovendien is uit dit onderzoek gebleken dat verse
en bevroren regenboogforel onderling uitwisselbaar is.

Ook werd aangevoerd dat de productie van grote regenboogforel in de Gemeenschap ten dele is bestemd voor
de productie van hom en kuit, en dat vis die met dit doel
tot volledige rijpheid is uitgegroeid een product is van
veel lagere kwaliteit, dat daardoor niet kan worden
beschouwd als vergelijkbaar met het betrokken product.
Ook werd gesteld dat de fysieke basiskenmerken van
volgroeide vis die voor de productie van hom en kuit is
gebruikt, zich aanzienlijk wijzigen: het vetgehalte is lager
en de kleur van het visvlees is anders. In dit verband
moet ten eerste worden opgemerkt dat de aangevoerde
wijziging van het vetgehalte en de kleur van het visvlees
alleen significant is wanneer de vis volledig is volgroeid,
maar niet in eerdere stadia. De vis wordt echter geslacht
voor hij geheel is volgroeid, en de kwaliteit van de vis is

(1) PB L 133 van 29.5.2003, blz. 1.

C. BETROKKEN PRODUCT EN SOORTGELIJK PRODUCT

(8)

(9)
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systeem om de kosten op basis van kwaliteitsverschillen
te identificeren en hadden zij de voorgestelde methode
zelf nooit eerder gebruikt. Hoewel wordt erkend dat het
merendeel van de Noorse en Faeröerse forelexport voor
de Japanse markt is bestemd, kan echter niet worden
uitgesloten dat forel van zogenoemde Japanse kwaliteit
ook naar andere landen wordt uitgevoerd. Indien het
argument wordt aanvaard dat het voornaamste productiedoel het leveren van aan Japanse maatstaven
voldoende forel is, is het niet meer dan correct om
kosten, zoals die van extra pigmentering in het voedsel,
toe te rekenen aan alle geproduceerde vis. Allocatie van
de productiekosten op basis van de omzet, een methode
die overeenkomstig artikel 2, lid 5, van de basisverordening moet worden toegepast wanneer er geen geschiktere methode is, is wel degelijk de beste methode om
verschillen tot uiting te doen komen in gevallen dat voor
alle producten dezelfde kosten worden gemaakt, maar de
uiteindelijk verkregen kwaliteit verschillend is.

derhalve niet zodanig verminderd dat hij niet meer als
voor menselijke consumptie geschikt kan worden
verkocht. Bovendien produceert geheel volgroeide forel
hom en kuit van mindere kwaliteit. Om deze redenen is
er geen toegevoegde waarde in het laten uitgroeien van
forel tot volledige rijpheid, ook niet wanneer het gaat
om de productie van hom en kuit. Vis die niet geheel is
volgroeid en waarvan als bijproduct de hom of kuit
wordt geoogst, kan derhalve op de markt worden
gebracht tegen prijzen die gelijk zijn aan of lager dan die
voor niet-volgroeide forel, afhankelijk van de mate van
rijpheid en de marktvoorwaarden. Het laten volgroeien
van de vis verandert dus niet de fysieke basiskenmerken,
tenzij de vis tot volledige rijpheid uitgroeit. Om de
eerder genoemde redenen is dat echter niet in het belang
van de kwekers. De verschillen in kwaliteit worden in
aanmerking genomen bij het bepalen van de verschillen
typen vis waarop het onderzoek is gericht, en er is dus
rekening mee gehouden bij het berekenen van de
dumpingmarge en het beoordelen van de schade. Het
argument is derhalve afgewezen.
(12)

Aangezien door de belanghebbenden geen nieuwe informatie is ingediend, worden de conclusies in de overwegingen 9 en 10 van de voorlopige verordening gehandhaafd.

(15)

De in de steekproef opgenomen producenten op de
Faeröer voerden voorts aan dat naar hun mening de
methode die zij voorstelden voor aanpassing van de
kosten op basis van de verschillen tussen de diverse categorieën forel, in overeenstemming is met de algemeen
aanvaarde boekhoudkundige beginselen. Zoals gezegd in
overweging 56 van de voorlopige verordening, worden
met de methode die de in de steekproef opgenomen
producenten gebruiken, de kosten niet aan de producten
toegerekend op basis van het ontstaan van die kosten, en
worden de productiekosten niet over de producten
verdeeld op een wijze die hun relatieve verkoopwaarde
weerspiegelt. Hun methode leidt er juist toe dat niet alle
productiekosten in aanmerking worden genomen, omdat
die methode simpelweg inhoudt dat de kosten voor de
producten van lagere kwaliteit worden verminderd met
het verschil tussen de verkoopprijs van het laagwaardiger
product en die van het hoogwaardiger product. Deze
methode kan daarom niet in overeenstemming worden
geacht met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige
beginselen.

(16)

Het toerekenen van de kosten op basis van de omzet,
overeenkomstig artikel 2, lid 5, van de basisverordening,
betekent derhalve dat alle aangevoerde fysieke verschillen
tussen de kwaliteiten van het betrokken product op
correcte wijze in de berekeningen tot uiting komen,
omdat deze methode naar zijn aard hogere productiekosten toerekent aan vis met een hogere verkoopwaarde,
zoals forel van eerste kwaliteit. De argumenten in de
overwegingen 11 en 12 worden dan ook afgewezen en
de benadering in overweging 46 van de voorlopige
verordening wordt bevestigd.

(17)

Een aantal belanghebbenden uit Noorwegen voerde aan
dat de berekening van de aankoopprijs voor iedere
producent, die gebaseerd was op de verkoop voor
consumptie op de binnenlandse markt (overweging 30
van de voorlopige verordening) slechts een klein deel
van de totale binnenlandse verkoop vertegenwoordigde

D. DUMPING

1. Argumenten van de belanghebbenden in Noorwegen en de Faeröer
(13)

(14)

Een aantal belanghebbenden in Noorwegen en de
Faeröer voerde aan dat hun productie van grote regenboogforel voornamelijk gericht was op de Japanse markt,
en dat bij de dumpingberekeningen daarom niet
voldoende rekening zou zijn gehouden met de
verschillen die er zouden zijn tussen de op die markt
verkochte kwaliteiten en de kwaliteiten die op de Europese en de binnenlandse markt werden verkocht. Zij
beweerden dat allocatie van de productiekosten op basis
van de omzet een onjuiste methode zou zijn. Volgens
hen had de Commissie de in de vragenlijsten opgegeven
berekeningen moeten aanvaarden, die inhielden dat de
productiekosten voor andere kwaliteiten dan de eerste
kwaliteit werden verminderd met het absolute verschil in
gemiddelde verkoopprijzen in NOK/kg tussen de eerste
en de andere kwaliteiten.
De berekening van de productiekosten die door de
ondernemingen op de vragenlijsten waren opgegeven,
konden niet worden aanvaard omdat, zoals aangegeven
in overweging 46 van de voorlopige verordening, de
producenten niet konden aantonen dat alle regenboogforellen van „Japanse kwaliteit” bestemd waren voor de
Japanse markt of dat de bijzondere kosten niet waren
gedaan voor alle vis die tijdens de productiecyclus was
geproduceerd. Bovendien leidde de door de producenten
voorgestelde methode ertoe dat bepaalde kosten werden
geschrapt in plaats van dat zij aan alle productieeenheden werden toegerekend, en beschikten de in de
steekproef opgenomen producenten niet over een
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Hoewel daarom tijdens de controlebezoeken uitdrukkelijk was gevraagd, verstrekten deze belanghebbenden
geen gegevens aan de hand waarvan een gedetailleerder
berekening mogelijk zou zijn, en ook konden zij deze
claim niet op andere wijze staven. De gekozen aanpak
wordt de meest redelijke geacht, omdat door de
aankoopprijs te nemen voor verse vis van eerste kwaliteit, met kop, van ingewanden ontdaan (het meest
verkochte type) en deze aan te passen op basis van het
percentuele verschil tussen de verkoopprijs voor dat
product en voor de filets, kwaliteitsverschillen in de berekening in aanmerking worden genomen. De ondernemingen werd overigens in de vragenlijst verzocht onmiddellijk met de behandelende ambtenaren contact op te
nemen indien zij vragen hadden of behoefte hadden aan
verduidelijking van de hoofdpunten van de vragenlijst,
bijvoorbeeld het gedeelte met de productomschrijving.
Hierop werd geen reactie ontvangen. In dit stadium van
het onderzoek kan met de genoemde opmerkingen
inzake de reeks kwaliteiten die onder één productcode
vallen geen rekening meer worden gehouden. De
methode van overweging 33 van de voorlopige verordening wordt daarom bevestigd.

en daarom niet representatief kon zijn. Bij het beoordelen van deze claim is ook opnieuw gekeken naar de
methode voor het bepalen van de aankoopprijs, zoals in
de overwegingen 29 tot en met 32 van de voorlopige
verordening uiteengezet. De conclusie daarvan is dat het
uitsluiten van verkoop die niet in het kader van normale
handelstransacties heeft plaatsgevonden en het construeren van de kosten in gevallen dat de verkoop van een
bepaald producttype niet winstgevend was, ertoe zou
kunnen leiden dat in de aankoopprijs elementen worden
opgenomen die niet alleen betrekking hebben op de
kosten, maar ook een winstelement bevatten. Er werd
daarom vastgesteld dat het berekenen van de aankoopprijs in het kader van normale handelstransacties op het
niveau van de producenten geen geschikte methode was.
Besloten werd de aankoopprijs uitsluitend te baseren op
de kosten die de in de steekproef opgenomen producenten hadden gemaakt, met toerekening van die kosten
aan de producten op de wijze beschreven in de laatste
zin van overweging 46 van de voorlopige verordening.
Met het oog op maximale representativiteit werd bovendien besloten de aldus voor elke producent in de steekproef berekende aankoopprijs te wegen volgens de
omvang van de binnenlandse verkoop van die producenten aan onafhankelijke binnenlandse afnemers,
teneinde een algemene aankoopprijs voor elk door de
producenten verkocht producttype vast te stellen.

(18)

Aangevoerd werd ook dat de representativiteit van de
binnenlandse verkoop van de Noorse exporteurs had
moeten worden beoordeeld op basis van de gecombineerde binnenlandse verkoop van de drie exporteurs
voor elk producttype en niet voor elke exporteur afzonderlijk (overweging 34 van de voorlopige verordening).
De gekozen aanpak, namelijk het beoordelen van de
representativiteit van de binnenlandse verkoop voor elke
exporteur afzonderlijk, is in overeenstemming met het
gebruik om voor elke exporteur in een steekproef afzonderlijk de omstandigheden te beoordelen en de resultaten
vast te stellen, alvorens het totale resultaat voor de steekproef te bepalen. Deze representativiteitstest houdt geen
enkel verband met de vraag of een recht per afzonderlijke producent wordt toegepast of één recht voor een
geheel land. Dit argument wordt daarom afgewezen en
de aanpak omschreven in de overwegingen 26 tot en
met 28 van de voorlopige verordening wordt bevestigd.

(19)

Door een aantal Noorse belanghebbenden werd tevens
in een laat stadium van het onderzoek aangevoerd dat
de berekening van de aankoopprijs voor forelfilets
onnauwkeurig zou zijn, omdat deze, zoals aangegeven
in overweging 33 van de voorlopige verordening, was
gebaseerd op de aankoopprijs voor vis van „eerste”
kwaliteit, en de codes voor filets een reeks verschillende
kwaliteiten betroffen. Volgens hen zou voor filets geen
vis van „eerste” kwaliteit worden gebruikt, aangezien
filets over het algemeen van vis van „andere” en soms
van „normale” kwaliteit zouden worden vervaardigd
(kwaliteiten als gedefinieerd in overweging 28 van de
voorlopige verordening). Niettemin zou het volgens hen
eveneens onnauwkeurig zijn om bij de berekening uit te
gaan van vis van „andere” kwaliteit, omdat onder die
kwaliteit een reeks verschillende kwaliteiten zou vallen.

11.3.2004

(20)

Volgens een Noorse belanghebbende zou bij het construeren van de aankoopprijs en de normale waarde zijn
uitgegaan van irreëel hoge winstmarges (overwegingen
31 en 38 van de voorlopige verordening). Gezien de
herziening van de methode voor het vaststellen van de
aankoopprijs is nu op het niveau van de in de steekproef
opgenomen producenten geen winstmarge gebruikt. De
winstmarges op het niveau van de in de steekproef opgenomen exporteurs bedroegen, in de weinige gevallen dat
de waarden werden geconstrueerd, 12 % tot 21 %, met
een gemiddelde nabij de 15 %. Deze cijfers zijn afkomstig van de gecontroleerde gegevens van de in de steekproef opgenomen bedrijven zelf en kunnen dan ook niet
als excessief worden beschouwd. Dit argument wordt
derhalve afgewezen. Volgens een Noorse belanghebbende zou het in strijd zijn met de WTO-regels om bij
het construeren van de aankoopprijs en de normale
waarde, in de gevallen genoemd in de overwegingen 31
en 36 van de voorlopige verordening, alleen uit te gaan
van winstgevende verkoop. Dit argument kon niet
worden aanvaard. Vanwege de herziening van de
methode voor het vaststellen van de aankoopprijs, doet
de kwestie zich wat de aankoopprijs betreft niet meer
voor. Het testen van de winstgevendheid van de binnenlandse verkoop van de exporteurs bij het vaststellen van
de normale waarde geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 2, lid 4, van de basisverordening, die
in overeenstemming zijn met de WTO-regels. Het argument wordt derhalve afgewezen.

(21)

Door belanghebbenden op de Faeröer werd aangevoerd
dat de normale waarde, indien er geen binnenlandse
verkoop is, zou moeten worden bepaald aan de hand
van de gegevens over de exportverkoop naar derde
landen waarnaar op de vragenlijst voor het onderzoek
wordt gevraagd (overwegingen 50 en 51 van de voorlopige verordening). Hierover wordt opgemerkt dat een
verzoek om in het kader van een onderzoek bepaalde
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naar de EG in de toekomst minimaal zijn. De procedure
zou daarom voor de Faeröer moeten worden stopgezet.
In verband hiermee moet worden opgemerkt dat gegevens over een periode na het onderzoektijdvak overeenkomstig artikel 6, lid 1, van de basisverordening normalerwijze niet in aanmerking worden genomen. De bevindingen dienen zich daarom te beperken tot het onderzoektijdvak, tenzij wordt aangetoond dat de gevolgen
van nieuwe omstandigheden duidelijk, onbetwist en blijvend zijn, niet gemanipuleerd kunnen worden en niet
het gevolg zijn van doelbewuste actie van belanghebbenden. Er werd geconstateerd dat de aangevoerde
daling van productie en export inderdaad had plaatsgevonden. Zelfs al zou door de daling de Faeröerse export
naar de EG onder het de-minimispeil zakken, dan nog is
niet in voldoende mate aangetoond dat deze daling blijvend zou zijn. Bovendien zou uit een blijvende daling
van de productie en de uitvoer in het algemeen niet
kunnen worden geconcludeerd dat de uitvoer naar de
EG ook blijvend zou afnemen, aangezien de uitvoer naar
de EG slechts 11 % van de productie bedraagt, waardoor
een kleine verandering in het aanbod op bijvoorbeeld de
Japanse markt zou kunnen leiden tot een aanzienlijke
toename van de uitvoer naar de Gemeenschap. Dergelijke situaties kunnen alleen op een langere termijn goed
worden beoordeeld. Het argument wordt derhalve afgewezen.

gegevens te verstrekken niet inhoudt dat bij de verdere
analyse de keuze van methoden wordt beperkt tot
methoden die van die gegevens gebruikmaken.
Constructie van de normale waarde aan de hand van de
productiekosten in het land van oorsprong is de eerste
mogelijkheid die wordt genoemd in artikel 2, lid 3, van
de basisverordening voor gevallen dat er geen binnenlandse verkoop is. Het construeren van de normale
waarde als middel om deze te bepalen, in plaats van uit
te gaan van de exportprijs voor derde landen, is ook de
gebruikelijke praktijk in de Gemeenschap indien er geen
representatieve binnenlandse verkoop is. Er werden geen
argumenten aangevoerd of redenen gevonden waarom
het gebruik van de exportprijs voor derde landen in dit
geval geschikter zou zijn dan het construeren van de
normale waarde. Het argument wordt daarom afgewezen
en de aanpak omschreven in de overwegingen 50 en 51
van de voorlopige verordening wordt bevestigd.
(22)

Volgens een aantal Noorse belanghebbenden waren
bepaalde verkopen aan groothandelaars en distributeurs
onterecht van de binnenlandse verkoop uitgesloten. De
berekeningen zijn aangepast om deze verkopen in
aanmerking te nemen.

(23)

Vier Noorse ondernemingen voerden aan dat in het
onderzoek gebruikte codes om de verschillende typen
van het betrokken product te identificeren, voor dat doel
niet voldoende gedetailleerd waren. Opgemerkt moet
worden dat het coderingssysteem gebaseerd is op het in
de bedrijfstak alom aanvaarde indelingssysteem, dat ten
doel heeft de verschillende productkwaliteiten van elkaar
te onderscheiden. Dit wordt daarom geschikt geacht om
een goede vergelijking mogelijk te maken tussen de
normale waarde en de exportprijs voor een zelfde kwaliteit en aanbiedingsvorm van het betrokken product. Het
argument wordt daarom afgewezen om de redenen
genoemd in overweging 17.

(24)

(25)

3. Berekening van dumping
(27)

Een aantal belanghebbenden diende commentaar in
aangaande het opnemen van bepaalde items in de gegevens over de productiekosten en de juiste aanduiding
van binnenlandse verkooptransacties waarbij de verkoop
aan handelaars was uitgesloten. Voor juist bevonden
claims werden de dumpingberekeningen aangepast. Ook
werd een rekenfout gecorrigeerd in de berekening van
de aankoopprijs voor een Noorse producent, waardoor
de aankoopprijs te laag was uitgevallen.

Volgens enkele belanghebbenden op de Faeröer zou het
productie- en exportpeil aldaar na het onderzoektijdvak
aanzienlijk zijn gedaald en zou de uitvoer van de Faeröer

24, 8 %

Faeröer:
P/F PRG Export (voor door P/F Luna
geproduceerde goederen)

54,5 %

P/F Vestsalmon (voor door P/F Vestlax
geproduceerde goederen)

30,0 %

Medewerkende ondernemingen buiten de
steekproef

42,6 %

Alle overige ondernemingen

54,5 %

E. BEDRIJFSTAK VAN DE GEMEENSCHAP
(28)

(26)

Na de aanvaarding van sommige argumenten en dienovereenkomstige aanpassing van de berekeningen zijn
de volgende definitieve dumpingmarges vastgesteld, in
procenten van de cif-prijs grens Gemeenschap:
Noorwegen, marge voor het gehele land

Een Noorse exporteur verzocht om een aanpassing met
betrekking tot bepaalde binnenlandse verkopen aan
detailhandelaars, omdat deze in een ander handelsstadium zouden zijn geschied dan de verkoop naar de
Gemeenschap. Dit verzoek werd aanvaard, en de berekeningen van de normale waarde werden dienovereenkomstig aangepast.

2. Gebeurtenissen op de Faeröer na het onderzoektijdvak

L 72/27

Volgens het Noorse ministerie van Visserij bedraagt de
productie van de bedrijfstak van de Gemeenschap
minder dan 25 % van de totale productie van de
Gemeenschap en zou daarom de procedure moeten
worden beëindigd vanwege ontoereikende ondersteuning
voor deze zaak. Dit was ten eerste gebaseerd op het
argument dat, zoals nader uitgelegd in overweging 41,
de productie van grote regenboogforellen voor interne
overdracht niet tot de productie van de bedrijfstak van
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onderzoektijdvak inderdaad een belangrijk deel van hun
productie van grote regenboogforel op de Finse markt
verkochten, is het totale marktaandeel van andere
communautaire producenten op die markt meer dan
12 %. Dit percentage wordt als aanzienlijk beschouwd,
met name gezien het feit dat de markt voor het
betrokken product concurrerend, transparant en gevoelig
voor prijsvariaties is. De Finse markt kan daarom niet als
een afzonderlijke markt worden beschouwd. Bovendien
is de invoer met dumping uit Noorwegen en de Faeröer
niet op de Finse markt geconcentreerd en zijn het niet
alleen de Finse producenten die schade lijden. Aan de
criteria van artikel 4, lid 1, onder b) van de basisverordening inzake een regionale markt wordt daarom niet
voldaan. Om deze reden wordt het argument verworpen.

de Gemeenschap zou moet worden gerekend, en tweede
op het argument dat de cijfers voor de totale productie
van de Gemeenschap in 2001 en 2002, zoals opgegeven
door de Federatie van Europese Aquacultuurproducenten
(FEAP) niet betrouwbaar zouden zijn, omdat de leden
van de FEAP niet dezelfde methode voor het verzamelen
van productiegegevens toepassen.

(29)

Wat het eerste argument betreft moet worden opgemerkt dat, ongeacht de vraag hoe bij de vaststelling van
de schade het beste rekening kan worden gehouden met
het bestaan van interne overdracht, het onderzoek om
de in de overwegingen 41, 42 en 43 nader aangegeven
redenen in ieder geval betrekking moet hebben op de
gehele markt, zowel de productie voor de verkoop op de
vrije markt als de productie voor interne overdracht. De
representativiteit moet derhalve eveneens worden vastgesteld voor de gehele markt, en dit argument werd
daarom verworpen.

F. SCHADE

1. Zichtbaar verbruik in de Gemeenschap
(32)

(30)

(31)

Wat het tweede argument betreft: het is juist dat de door
de FEAP verstrekte statistische gegevens in de voorlopige
fase van het onderzoek een aantal onbevestigde cijfers
bevatten, maar er werd niet uitsluitend van die cijfers
uitgegaan. De FEAP verzamelt de productiegegevens die
worden verstrekt door haar leden, de nationale associaties en/of de nationale onderzoeksinstellingen. Deze data
worden geëvalueerd en aan de FEAP verstrekt in het
kader van halfjaarlijkse bijeenkomsten. De productiecijfers voor het voorgaande jaar worden daar geëvalueerd
en goedgekeurd. Na de algemene vergadering van de
FEAP van oktober 2003 en de daarna uitgevoerde
controles ter plaatse in de kantoren van de FEAP, werden
de productiecijfers aldus geëvalueerd. De FEAP is in de
Gemeenschap de enige bron van dergelijke cijfers voor
de gehele productie van de Gemeenschap. Ten aanzien
van de betrouwbaarheid van deze cijfers moet worden
opgemerkt dat de FEAP de productiecijfers aanpast
wanneer dat nodig is om discrepanties te reduceren in
de methoden die door haar leden en/of de nationale
onderzoeksinstellingen worden gebruikt, teneinde
samengestelde gegevens te publiceren. Derhalve, en ook
gezien de cijfers inzake de productie van de bedrijfstak
van de Gemeenschap als aangegeven in overweging 44,
wordt bevestigd dat de bedrijfstak van de Gemeenschap
goed is voor meer dan 25 % van de totale communautaire productie van het betrokken product. Het argument
van het Noorse ministerie van Visserij wordt daarom
verworpen.

Volgens de producenten/exporteurs uit de Faeröer en de
Associatie van Viskwekers van de Faeröer (Faroe Fish
Farming Association) zou de indiener van de klacht
moeten worden beschouwd als een regionale bedrijfstak,
omdat vrijwel zijn gehele productie wordt verkocht op
de Finse markt en de intracommunautaire handel met
Finland verwaarloosbaar zou zijn. Hiermee zou zijn
voldaan aan de criteria voor een afzonderlijke markt als
bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b), van de basisverordening. Hoewel de Finse producenten gedurende het
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Omdat de cijfers inzake de productie in de Gemeenschap
zijn bijgesteld als omschreven in overweging 44, zijn de
cijfers in de overwegingen 67, 74 en 84 van de voorlopige verordening inzake het verbruik in de Gemeenschap, het marktaandeel van de bedrijfstak van de
Gemeenschap en het marktaandeel van de invoer uit
Noorwegen en de Faeröer voor de definitieve vaststelling
aangepast als hieronder vermeld.
Z i c h tb a a r v e r b r u i k i n de G e me e nsc h a p

Ton
Index 1999 = 100

1999

2000

2001

onderzoektijdvak

43 831

49 970

54 250

55 565

100

114

124

127

(33)

Gezien bovenstaande cijfers ligt het zichtbare verbruik
van grote regenboogforel in de Gemeenschap iets hoger
dan bleek uit de cijfers in de voorlopige verordening.

(34)

Volgens een belanghebbende zouden de GN-codes die
Eurostat tijdens het onderzoektijdvak gebruikte ook
betrekking hebben forel van portiegrootte, een product
dat niet onder deze procedure valt, en daardoor zouden
de invoer- en uitvoercijfers die voor de berekening van
het zichtbare verbruik in de Gemeenschap zijn gebruikt,
onnauwkeurig zijn.

(35)

Bij de methode die voor de berekening van het verbruik
is toegepast, is met dit element rekening gehouden en
gezorgd voor de nodige aanpassingen, zoals in detail
omschreven in overweging 65 van de voorlopige verordening.

(36)

Aangezien er geen andere informatie is ingediend, en
rekening is gehouden met de herziene cijfers inzake het
verbruik in de Gemeenschap, wordt de in overweging
65 van de voorlopige verordening uiteengezette
methode bevestigd.
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2. Marktaandeel
(37)

In verband met de aanpassing van de cijfers inzake het verbruik in de Gemeenschap zijn de cijfers
inzake het marktaandeel van het uit Noorwegen en de Faeröer ingevoerde product met het oog op
de definitieve vaststelling als volgt herzien:

Marktaandeel

(38)

1999

2000

2001

onderzoektijdvak

3,8 %

3,5 %

11,0 %

16,7 %

Hieruit blijkt, net als uit overweging 74 van de voorlopige verordening, dat de invoer met dumping
uit Noorwegen en de Faeröer sterk is gestegen. Het marktaandeel van de invoer met dumping nam
in de beoordelingsperiode met circa 13 percentpunten toe en absorbeerde het grootste deel van de
stijging van het verbruik in de Gemeenschap in die periode.

3. Gevolgen van de invoer met dumping voor de prijzen in de Gemeenschap
(39)

Na de instelling van de voorlopige maatregelen zijn nieuwe berekeningen verricht van de onderbiedingsmarges, omdat bepaalde transacties onjuist bleken te zijn geregistreerd en omdat correcties
moesten worden verricht in verband met het rechtenvrije contingent dat aan de Faeröer was toegekend (zie de overwegingen 92 en 93); daaruit bleek dat het betrokken product uit Noorwegen en de
Faeröer in de Gemeenschap was verkocht tegen prijzen die de prijzen van de bedrijfstak van de
Gemeenschap onderboden. Deze onderbieding bedroeg, in procenten van de prijzen van de
bedrijfstak van de Gemeenschap, voor Noorwegen gemiddeld 7,3 % en voor de Faeröer 21,8 % tot
28,4 %.

(40)

De analyse van de herziene cijfers veranderde niets aan de methode die in de overwegingen 76 en
77 van de voorlopige verordening was uiteengezet, en deze methode wordt daarom gehandhaafd.

4. Economische situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap
i) Inleidende opmerkingen
(41)

Uit het onderzoek is gebleken dat twee van de communautaire producenten in de steekproef het
product verder verwerken tot andere producten, voornamelijk gerookte en gemalen forel. Bij dergelijke interne overdracht, zoals toegepast door een geïntegreerde producent met het oog op verdere
be- of verwerking of assemblage in het kader van een geïntegreerd proces, komt een product niet op
de open markt en concurreert het dan ook niet rechtstreeks met het ingevoerde betrokken product.
Om deze situatie in aanmerking te nemen en een zo volledig mogelijk beeld te geven van de situatie
van de bedrijfstak van de Gemeenschap, zijn gegevens opgevraagd en geanalyseerd voor de gehele
activiteit en is vervolgens bepaald of de productie bestemd was voor intern gebruik of voor de vrije
markt.

(42)

De analyse concentreerde zich wat de volgende economische indicatoren betreft op de situatie op de
vrije markt: omvang van de verkoop, verkoopprijs, winstgevendheid, rendement op investeringen en
cashflow. Indien dat mogelijk was en er aanleiding toe was, werden deze bevindingen vergeleken
met de gegevens voor de markt voor intern gebruik. Omdat gegevens steekproefsgewijs waren verzameld, werden deze indicatoren onderzocht op basis van de gegevens voor de ondernemingen in de
steekproef. Er waren overigens geen aanwijzingen dat verdere verwerking werd verricht door andere
bedrijven die wel deel uitmaakten van de bedrijfstak van de Gemeenschap maar niet binnen de
steekproef vielen.

(43)

Voor andere economische indicatoren bleek uit het onderzoek dat deze alleen redelijkerwijs konden
worden onderzocht indien de gehele activiteit in aanmerking wordt genomen. Indicatoren als
productie (zowel voor de markt voor intern gebruik als voor de vrije markt), productiecapaciteit,
bezettingsgraad, marktaandeel, investeringen, werkgelegenheid, productiviteit, lonen en vermogen
om kapitaal aan te trekken zijn afhankelijk van de gehele activiteit, ongeacht of de productie voor
intern gebruik is bestemd of op de vrije markt wordt verkocht.
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ii) Productiecapaciteit, productie, bezettingsgraad
(44)

Na de instelling van de voorlopige maatregelen zijn de in onderstaande tabel genoemde factoren
opnieuw onderzocht. Bepaalde informatie betreffende drie medewerkende EG-producenten kon nu
in aanmerking worden genomen, als gevolg waarvan bleek dat de cijfers in overweging 81 van de
voorlopige verordening iets te laag waren. Deze zijn voor de definitieve vaststelling daarom aangepast en worden hierna aangegeven.
Pr oduc ti e cap aci te i t, pr oduc ti e , be z e tti n g sg r a a d
1999

2000

2001

onderzoektijdvak

15 645

15 630

15 665

15 684

100

100

100

100

11 348

12 739

11 605

12 080

Index 1999 = 100

100

112

102

106

Productie/bezettingsgraad

73 %

82 %

74 %

77 %

Productiecapaciteit in ton helevisequivalent
Index 1999 = 100
Productie in ton helevisequivalent

(45)

De analyse van de herziene cijfers veranderde niets aan conclusies van overweging 81 van de voorlopige verordening, die daarom worden bevestigd.

iii) Voorraden
(46)

Uit het onderzoek bleek dat een van de medewerkende EG-producenten die buiten de steekproef
viel, in 2000 en 2001 een groot gedeelte van zijn productie had ingevroren en vervolgens in 2001
en gedurende het onderzoektijdvak had verkocht. Geen van de andere producenten bleek zijn
productie in te vriezen, en de conclusies in de overwegingen 82 en 10 van de voorlopige verordening worden daarom bevestigd.

iv) Marktaandeel van de bedrijfstak van de Gemeenschap
(47)

In verband met de herziening van de cijfers voor het verbruik in de Gemeenschap en de productie
van de bedrijfstak van de Gemeenschap (zie uitleg in overweging 32) is het marktaandeel van de
bedrijfstak van de Gemeenschap gedurende de beoordelingsperiode als volgt:
M a r kta ande e l va n de b e dr i jfstak va n de Ge me e nsch a p

Marktaandeel

(48)

1999

2000

2001

onderzoektijdvak

25,9 %

25,5 %

21,4 %

21,7 %

Uit het bovenstaande blijkt dat het marktaandeel van de bedrijfstak van de Gemeenschap in de
beoordelingsperiode met 4 percentpunten daalde. Hoewel de sterke stijging van het verbruik in de
Gemeenschap, met 27 % in de beoordelingsperiode, niets verandert aan de ontwikkeling van de
invoer, die eveneens sterk is gestegen, is het resultaat een veel lager marktaandeel voor de bedrijfstak
van de Gemeenschap, dat in dezelfde periode met 4 percentpunten is gedaald. De conclusie van
overweging 84 van de voorlopige verordening wordt daarom bevestigd. Er moet echter worden
opgemerkt dat het marktaandeel van de bedrijfstak van de Gemeenschap pas in 2001 daalde, toen
de invoer sterk steeg.
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v) Werkgelegenheid, productiviteit, lonen en vermogen kapitaal aan te trekken
(49)

Om dezelfde redenen als vermeld in overweging 44 zijn de cijfers voor werkgelegenheid en productiviteit aangepast, en wel als volgt:
W e r kg e le g e nh e i d e n p r odu c ti v i te i t

1999

2000

2001

onderzoektijdvak

Aantal werknemers

194

179

182

173

Index 1999 = 100

100

92

94

89

Productiviteit: productie/werknemer

100

122

109

119

Bron: Antwoorden van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de vragenlijst.

(50)

De analyse van de herziene cijfers veranderde niets aan de conclusies van overweging 86 van de
voorlopige verordening, die daarom worden bevestigd.

(51)

Wat het vermogen om kapitaal aan te trekken betreft, wordt bevestigd dat de bedrijfstak van de
Gemeenschap geen bijzondere moeilijkheden heeft ondervonden, gezien het feit dat de EG-producenten in staat waren in nieuwe apparatuur te investeren, zoals uiteengezet in overweging 91 van
de voorlopige verordening. Dit vermogen moet worden bezien in het licht van de inspanningen van
de bedrijfstak van de Gemeenschap om de productiviteit te verhogen, teneinde de als gevolg van de
lagere marktprijzen toegenomen concurrentie het hoofd te kunnen bieden.

(52)

Aangezien er geen nieuwe informatie is ingediend betreffende de lonen, worden de conclusies in
overweging 87 van de voorlopige verordening gehandhaafd.

vi) Verkoop
(53)

Wat de omvang van de verkoop betreft moet er ten eerste op worden gewezen dat de productiecijfers (zoals uiteengezet in de overwegingen 65, 66 en 82 van de voorlopige verordening) gelijk
werden geacht aan de verkoop van het betrokken product op de markt voor intern gebruik en de
vrije markt, met uitzondering van de verkoop van één bedrijf, zoals uitgelegd in overweging 46. De
verkoop van de bedrijfstak van de Gemeenschap op de vrije markt en de omvang van de productie
van de twee bedrijven in de steekproef voor intern gebruik zijn hierna aangegeven:
1999

2000

2001

onderzoektijdvak

10 274

8 114

10 727

11 326

Index 1999 = 100

100

79

104

110

Intern gebruik (ton helevisequivalent)

872

2 053

1 559

2 795

Index 1999 = 100

100

235

179

320

Verkoop vrije markt (ton helevisequivalent)

Bron: Antwoorden op de vragenlijst van de EG-producenten in de steekproef.
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Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat terwijl de omvang van de vrije verkoop in de beoordelingsperiode met 10 percentpunten steeg, de productie voor intern gebruik met een factor drie omhoogging. De sterke toename van het interne gebruik is echter voornamelijk het gevolg van het feit dat
een van de twee geïntegreerde producenten zijn verwerkingsactiviteiten praktisch pas in 2000
opstartte. De ontwikkeling geeft in ieder geval aan dat de bedrijfstak van de Gemeenschap niet in
staat was van het toegenomen verbruik (+27 % gedurende de onderzoeksperiode) te profiteren, maar
gedwongen was meer gebruik te maken van het soortgelijke product.

vii) Winstgevendheid

(55)

De door de medewerkende EG-producenten in de steekproef opgegeven gegevens zijn opnieuw
bekeken, en met het oog op de definitieve vaststelling zijn de winstgevendheidscijfers voor hun netto
verkoop op de vrije markt aangepast als volgt:

Winstgevendheid van de verkoop
op de vrije markt

1999

2000

2001

onderzoektijdvak

8,6 %

13,3 %

10,4 %

0,5 %

100

155

122

5

Bron: Antwoorden op de vragenlijst van de EG-producenten in de steekproef.

(56)

Uit het bovenstaande blijkt dat de winstgevendheid van de verkoop op de vrije markt vrij hoog was
in de periode 1999-2001, maar in het onderzoektijdvak vrijwel tot het break-evenpoint terugviel als
gevolg van de lage marktprijzen. De winstgevendheid van het interne gebruik kon niet worden
bepaald, omdat het hier gaat om interne overdrachten door de geïntegreerde producenten, waarvoor
geen facturen worden opgesteld. Er is echter geen reden om te veronderstellen dat de winstgevendheid van deze interne overdrachten binnen de twee betrokken ondernemingen een andere ontwikkeling heeft ondergaan dan de verkoop op de vrije markt.

viii) Rendement van de investeringen, cashflow

(57)

De herziene cijfers voor het rendement van de investeringen van de bedrijfstak van de Gemeenschap
tijdens de beoordelingsperiode zijn als volgt:

Rendement van de investeringen

1999

2000

2001

IP

43,7 %

57,2 %

58,3 %

2,3 %

Bron: Antwoorden op de vragenlijst van de EG-producenten in de steekproef.

(58)

Uit bovenstaande tabel blijken dezelfde trends als bij de voorlopige vaststelling, en de conclusies in
overweging 92 van de voorlopige verordening worden daarom bevestigd. Het rendement op de
investeringen met betrekking tot de interne overdrachten kon niet worden vastgesteld, om dezelfde
redenen als opgegeven voor de winstgevendheid. Omdat de geïntegreerde producenten voor de
interne overdrachten echter gebruik maken van dezelfde productiefaciliteiten en investeringen,
werden die geacht dezelfde ontwikkeling te hebben ondergaan als de verkoop op de vrije markt.
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De in de steekproef opgenomen EG-producenten registreerden in de beoordelingsperiode een nettocashflow uit hun activiteiten. Zoals hieronder aangegeven, verslechterde de situatie tijdens het onderzoektijdvak sterk:
1999

2000

2001

onderzoektijdvak

1 522

1 757

1 713

398

Index 1999 = 100

100

115

113

26

Cashflow als percentage van de
omzet

12 %

18 %

13 %

4%

Cashflow in duizend euro zonder
intern gebruik

Bron: Antwoorden op de vragenlijst van de EG-producenten in de steekproef.

ix) Commentaar van belanghebbenden

(60)

Volgens een belanghebbende zou de bedrijfstak van de Gemeenschap tijdens het onderzoektijdvak
geen aanmerkelijke schade hebben geleden, aangezien prestatie-indicatoren als de productie, de
productiecapaciteit, de productiviteit en het gemiddelde loon per werknemer in die periode alle zijn
gestegen. De bedrijfstak heeft bovendien winst gemaakt en rendement verkregen op zijn investeringen, en de cashflow was positief. Ten aanzien van de productiestijging moet worden opgemerkt
dat de kweek van grote regenboogforel onderhevig is aan een biologische cyclus van 2,5 tot 3 jaar
voor de oogst en verkoop. Een productiestijging tijdens het onderzoektijdvak is dus het gevolg van
een besluit van de kwekers in 1999 en 2000 over de hoeveelheid uit te zetten jonge vis, een besluit
dat de marktvoorwaarden weerspiegelde van die jaren, toen er van dumping nog geen sprake was.
De stijging van de productiviteit is ten eerste toe te schrijven aan de investeringen in nieuwe apparatuur in het kader van de inspanningen van de bedrijfstak van de Gemeenschap om de lage marktprijzen het hoofd te bieden, en ten tweede aan de daling van de werkgelegenheid, die een afspiegeling is van de ernstige situatie waarmee de bedrijfstak te kampen heeft. Winstgevendheid en cashflow
ondervonden beide in het onderzoektijdvak een scherpe daling, zulks in overeenstemming met de
lage prijzen op de markt en de moeilijke financiële situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap.

(61)

Voorts werd aangevoerd dat de bedrijfstak van de Gemeenschap niet in staat was zijn productie te
verhogen om aan de toegenomen vraag te voldoen, als gevolg van het vergunningenbeleid in de
Gemeenschap. Hier moet worden opgemerkt dat milieuvergunningen van invloed zijn op de productiecapaciteit, die als omschreven in overweging 81 van de voorlopige verordening in de beoordelingsperiode stabiel is gebleven. Omdat de productiecapaciteit echter niet volledig werd benut, was
er een overcapaciteit die had kunnen worden gebruikt om aan de gestegen vraag te voldoen. Het
argument wordt derhalve afgewezen.

(62)

Verder werd aangevoerd dat verschillende Noorse exporteurs ook forellen van minder dan 1,2 kg
verkopen, waarvoor lagere prijzen zouden kunnen zijn verkregen, waardoor de schadebeoordeling
zou zijn beïnvloed. Hierover moet worden opgemerkt dat de onderzochte en in de steekproef opgenomen ondernemingen, die ongeveer 40 % van de totale Noorse export in het onderzoektijdvak
vertegenwoordigden, geen forel van dat type bleken te hebben verkocht. Daarom kan worden aangenomen dat de betrokken hoeveelheden hooguit verwaarloosbaar klein waren en dat de invloed ervan
op de analyse eveneens verwaarloosbaar zijn. Het argument is derhalve afgewezen.

(63)

Aangezien er geen andere informatie is ingediend, en rekening is gehouden met alle herziene cijfers
voor de economische indicatoren, worden de conclusies van de overwegingen 80 tot en met 98 van
de voorlopige verordening bevestigd.
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5. Conclusie inzake schade

(64)

Intern gebruik bleef beperkt tot twee in de steekproef opgenomen EG-producenten. Er waren geen
aanwijzingen van verdere verwerking van het product door andere EG-producenten. Gezien de
winsten die de bedrijfstak van de Gemeenschap in de periode 1999–2001 behaalde, is het ook
onwaarschijnlijk dat intern gebruik een grote invloed zou hebben op de economische situatie van de
bedrijfstak van de Gemeenschap. De conclusies naar aanleiding van bovengenoemde analyse van de
situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap worden daarom niet geacht te veranderen door het
voorkomen van intern gebruik.

(65)

Gedurende de beoordelingsperiode nam de omvang van de laaggeprijsde invoer uit Noorwegen en
de Faeröer aanzienlijk toe. Het marktaandeel van deze ingevoerde producten steeg van 3,8 % tot
16,7 %. De stijging van de invoer uit Noorwegen en de Faeröer en de daling van de verkoopprijzen
waren met name significant in de periode van 2001 tot het onderzoektijdvak. De omvang van de
invoer nam in die periode toe met een factor 4 tot 6, en de invoerprijzen daalden met 34 %,
waarmee zij de prijzen van de bedrijfstak van de Gemeenschap (die dicht bij het break-evenpoint
lagen) in het onderzoektijdvak met 7,3 % tot 28,4 % onderboden. Dit moet ook worden gezien in
samenhang met de ontwikkeling van de winstgevendheid van de bedrijfstak van de Gemeenschap,
die, na een eerste terugval in 2001, tijdens het onderzoektijdvak een scherpe daling tot nul ondervond.

(66)

Ten aanzien van het argument dat sommige van de gedetailleerde schade-indicatoren zich tijdens de
beoordelingsperiode in positieve richting ontwikkelden en derhalve niet op het bestaan van schade
wezen, moet ten eerste worden opgemerkt dat, overeenkomstig artikel 3, lid 5, van de basisverordening, geen van de in dat artikel genoemde economische factoren en indices noodzakelijk doorslaggevend is voor de vaststelling of de bedrijfstak van de Gemeenschap aanmerkelijke schade heeft
geleden. Belangrijker is het dat, hoewel enkele economische indicatoren met betrekking tot de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap, zoals productie, productiecapaciteit en bezettingsgraad,
productiviteit en investeringen, zich in de beoordelingsperiode positief ontwikkelden, deze ontwikkeling niet het gewenste positieve effect had. De bedrijfstak van de Gemeenschap zag daarentegen zijn
marktaandeel wegsmelten ondanks de groeiende markt en de gestegen vraag, terwijl de lagere
prijzen in het onderzoektijdvak vrijwel tot een verliesgevende situatie leidden, die meer dan opwoog
tegen de genoemde positieve ontwikkelingen.

(67)

Al deze factoren in aanmerking genomen luidt de conclusie dat de bedrijfstak van de Gemeenschap
aanmerkelijke schade heeft geleden.

G. OORZAAK

(68)

Gesteld werd dat de prijsonderbieding door de Noorse export van grote regenboogforel niet moest
worden beschouwd als aanzienlijk en schadelijk voor de bedrijfstak van de Gemeenschap. In dit
verband moet ten eerste worden opgemerkt dat de geconstateerde onderbieding wel significant is,
indien de specifieke kenmerken van het betrokken product in aanmerking worden genomen: grote
regenboogforel is een basisproduct dat gevoelig is voor prijsschommelingen. Bovendien is de
bedrijfstak van de Gemeenschap sterk versnipperd en is deze dus geen prijszetter op de markt. Deze
factoren tezamen genomen verklaren de schadeveroorzakende gevolgen die deze mate van prijsonderbieding voor de bedrijfstak van de Gemeenschap had.

(69)

Voorts werd gesteld dat het onderzoektijdvak samenviel met een tijdelijke, cyclische wanverhouding
tussen vraag en aanbod op de wereldmarkt voor forel. Omdat investeringsbesluiten worden
genomen twee tot drie jaar voor een product op de markt komt, kan de prijsstabiliteit van tijd tot
tijd verstoord raken. Tijdelijke tekorten op de markt leiden tot prijsverhogingen, terwijl het tegengestelde gebeurt wanneer de vraag de productie niet kan bijhouden.

11.3.2004

11.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

(70)

In dit verband moet worden opgemerkt dat als op de markt van de Gemeenschap in de beoordelingsperiode door een excessieve vraag een tekort zou hebben geheerst, de prijzen hierdoor zouden
zijn opgedreven, omdat de afnemers door dat tekort hogere prijzen zouden bieden. In plaats daarvan
zakten de prijzen in 2001 en het onderzoektijdvak echter sterk in, wat gezien het ontbreken van
andere plausibele verklaringen moet worden toegeschreven aan de invoer met dumping uit Noorwegen en de Faeröer.

(71)

Voorts werd gesteld dat grote regenboogforel een basisproduct is, waarvoor de wereldprijzen
worden bepaald op de dominante markt, namelijk Japan, en dat de prijzen in de Gemeenschap
daalden omdat de prijzen op de Japans markt in die periode eveneens aanzienlijk daalden. Wat dit
betreft moet worden opgemerkt dat de gegevens die de Noorse Fiskeri- og Havbruksnæringens
Landsforening (Norwegian Seafood Federation) opgaf over de Japanse groothandelsprijsopgaven voor
ingevroren Noorse forel in de periode 1997-2003, wezen op een aanhoudende val van de prijzen
op de Japanse markt gedurende de beoordelingsperiode, rekening houdende met de schommelingen
in de wisselkoers. De bewering dat de prijzen van grote regenboogforel wereldwijd worden bepaald
door de Japanse markt werd echter door het onderzoek niet bevestigd. Het is weliswaar zo dat de
prijzen in het onderzoektijdvak in de Gemeenschap scherp daalden toen de prijzen op de Japanse
markt datzelfde deden, maar de prijzen in de Gemeenschap bleven in 1999 stabiel en stegen zelfs in
2000, terwijl de prijzen in Japan ook toen daalden. In deze zelfde periode volgde de invoer uit Noorwegen en de Faeröer dezelfde trend als de prijzen in de Gemeenschap, terwijl de omvang ervan laag
bleef. Pas in 2001, toen de prijzen op de Japanse markt tot een zeer laag peil waren gezakt, nam de
invoer met dumping uit Noorwegen en de Faeröer naar de Gemeenschap dramatisch toe, en wel tot
driemaal de omvang van 2000. Deze toename kan dus rechtstreeks worden toegeschreven aan de
verkoop op de communautaire markt van het gedeelte van de productie dat overtollig bleek toen de
uitvoer naar de ingestorte Japanse markt wegviel. Gezien het bovenstaande wordt dit argument
derhalve afgewezen.

(72)

Aangezien er ten aanzien van de oorzaak geen nieuwe informatie is ingediend, worden de bevindingen en de conclusie van de overwegingen 109 tot en met 120 van de voorlopige verordening
bevestigd.

H. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

(73)

Na de instelling van de voorlopige maatregelen dienden enkele associaties van de visverwerkende
industrie opmerkingen in waarin zij zich tegen de maatregelen keerden. Zij kregen daarom een
vragenlijst toegezonden. Op basis van de verstrekte antwoorden is een beoordeling gemaakt van de
economische gevolgen die de antidumpingmaatregelen volgens hen voor hen hebben. Door een van
de belanghebbenden werd informatie ingediend over zeven leden-ondernemingen. De verstrekte
gegevens werden geconsolideerd voor de zeven ondernemingen en op basis daarvan werd geconcludeerd dat de economische gevolgen van de antidumpingmaatregelen voor de visverwerkende
bedrijven te verwaarlozen zouden zijn. Het argument werd derhalve afgewezen.

(74)

Een van de belanghebbenden stelde dat het product uit Noorwegen van betere kwaliteit is en dat
instelling van definitieve maatregelen het aanbod van kwaliteitsforel uit Noorwegen zou doen
verminderen. Dit zou schade toebrengen aan de betrokken importeurs en aan de consument, omdat
de prijzen door het verminderde aanbod uit Noorwegen zouden stijgen. Het effect van het verminderde aanbod uit Noorwegen zou met name sterk zijn in de zomer en het vroege voorjaar, omdat
dan het aanbod uit Finland zwak is. Bovendien zou, zo werd gesteld, de instelling van antidumpingmaatregelen ertoe leiden dat de Noorse exporteurs hun verkoopactiviteiten permanent zouden
verleggen naar andere markten dan de Gemeenschap, wat schade zou toebrengen aan exporteurs en
consumenten in de Gemeenschap.
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(75)

De verschillen in kwaliteit zijn in aanmerking genomen bij het indelen van de verschillende typen
van het betrokken product, en zijn derhalve onderzocht bij het berekenen van de dumpingmarge en
het beoordelen van de schade. Wat betreft een prijsstijging in de Gemeenschap door het verminderde aanbod uit Noorwegen moet worden onderstreept dat antidumpingrechten ertoe moeten
leiden dat voor iedereen gelijke voorwaarden gelden, en niet bedoeld zijn om de toegang tot de
markt van de Gemeenschap te verhinderen. Ten aanzien van het effect van de maatregelen op de
Finse markt in verband met het verminderde aanbod, met name in de zomer, moet worden opgemerkt dat de Finse markt geen afzonderlijke markt is als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b), van de
basisverordening. Vraag en aanbod worden bepaald voor de gehele markt van de Gemeenschap,
waar het uit Noorwegen ingevoerde product concurreert met dat van de EG-producenten. De mogelijkheid van de Noorse producenten/exporteurs om in de zomer, wanneer de Finse markt slap is,
naar Finland te exporteren is juist een comparatief voordeel. Indien dit voordeel bestaat, wordt
daaraan geen afbreuk gedaan door de instelling van antidumpingmaatregelen en kunnen de Noorse
producenten/exporteurs er dus van blijven profiteren.

(76)

Volgens dezelfde belanghebbende is de Noorse export van grote regenboogforel naar de Gemeenschap sinds de instelling van de voorlopige maatregelen gedaald met meer dan 60 % ten opzichte
van dezelfde periode in 2002. Het aanbod zal in de toekomst waarschijnlijk nog verder terugvallen,
gezien de dalende productie van grote regenboogforel in Noorwegen, zulks ten nadele van de importeurs, de verwerkende industrie en de consument in de Gemeenschap.

(77)

Ten aanzien hiervan moet ten eerste worden opgemerkt dat antidumpingrechten ertoe moeten
leiden dat voor iedereen gelijke voorwaarden gelden, en niet bedoeld zijn om de toegang tot de
markt van de Gemeenschap te verhinderen. Het is in dit verband opmerkelijk dat de omvang van de
invoer op hetzelfde niveau bleef als in 1999 en 2000, voor de sterke toename van de invoer met
dumping in 2001 Wat de verminderde productie in Noorwegen betreft is er geen doorslaggevend
bewijs geleverd dat deze situatie ook in de toekomst zal aanhouden. Bovendien is deze daling niet
noodzakelijk van invloed op de uitvoer naar de markt van de Gemeenschap, indien de aanbodomstandigheden op andere exportmarkten nog minder gunstig zijn dan ten tijde van de uitvoer in de
Gemeenschap. Gezien het bovenstaande wordt dit argument afgewezen.

(78)

Volgens een aantal associaties van de visverwerkende industrie was niet voldoende aandacht besteed
aan het bestaan van verschillende marktsegmenten (hele forel, filets, hom en kuit en gerookte forel)
en de verschillende prijsstelling voor deze segmenten. Bovendien zou in de zoute wateren van Noorwegen gekweekte grote regenboogforel een speciale marktpositie hebben, en zou beperking van de
toegang tot het product van deze specifieke oorsprong door het instellen van hoge rechten de vrije
concurrentie niet bevorderen.

(79)

Ten eerste moet worden opgemerkt dat gerookte forel en hom en kuit niet onder dit onderzoek
vallen. Hele vis en visfilets zijn in aanmerking genomen als verschillende typen van het betrokken
product, en zijn derhalve onderzocht bij het berekenen van de dumpingmarge en het beoordelen
van de schade. Met de verschillende prijsstelling voor de diverse marktsegmenten is dus wel degelijk
rekening gehouden. Wat de specifieke oorsprong van het product betreft heeft het onderzoek uitgewezen dat de producten uit Noorwegen en de Faeröer en het product dat door de EG-producenten
wordt verkocht identiek zijn wat alle essentiële fysieke kenmerken en gebruiksvormen betreft.

(80)

Voorts werd gesteld dat goedkope grote forel, met name uit Finland, voornamelijk voor de consumentenmarkt wordt verkocht als hele vis of als filets, terwijl de verwerkende industrie deze aanbiedingsvormen niet veel zou gebruiken. Dit argument kon niet worden gestaafd. Integendeel, aan de
hand van de gegevens van de medewerkende bedrijven uit Finland werd niet alleen geconstateerd
dat hun productie ook was verkocht aan verwerkende bedrijven, maar ook dat een aantal van hen
het betrokken product zelf verder verwerkte alvorens het op de markt te verkopen. Bovendien wijst
de aanzienlijke onderbieding die voor de invoer uit Noorwegen en de Faeröer werd geconstateerd
erop dat de goedkope invoer uit die landen juist dankzij de lage prijs aantrekkelijk was voor verwerkende bedrijven. Het argument is derhalve afgewezen.
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(81)

Ook werd gesteld dat de prijzen op de communautaire markt na het onderzoektijdvak hoger
werden, waarmee een einde kwam aan de periode van lagere prijzen voor forel, en dat het zeer
waarschijnlijk is dat de prijzen op de korte/middellange termijn relatief hoog zullen blijven. Ten
eerste moet worden opgemerkt dat in de communautaire praktijk gebeurtenissen die na het onderzoektijdvak plaatsvinden alleen in aanmerking mogen worden genomen indien deze een duidelijk,
onbetwist en blijvend effect hebben. Deze prijsontwikkeling kon echter niet worden gestaafd en er
waren geen elementen die de waarschijnlijkheid aantoonden dat de ontwikkeling van blijvende aard
zou zijn. Hoewel de prijzen na het onderzoektijdvak inderdaad bleken te zijn gestegen, is dit feit
geen bewijs dat de prijzen in de toekomst zo zouden blijven, omdat deze afhankelijk zijn van het
evenwicht tussen vraag en aanbod. Anders dan voor het aanbod het geval is, is de ontwikkeling van
de vraag moeilijk te voorspellen, omdat er op de markt veel factoren in wisselwerking meespelen,
waardoor prijsschommelingen kunnen worden veroorzaakt. In ieder geval werd geen relevante informatie verstrekt ter illustratie van deze twee factoren. Dit argument wordt daarom afgewezen.

(82)

Voorts werd aangevoerd dat door de rechten op de invoer de prijzen hoger zullen worden, waardoor
de verwerkende bedrijven zich zouden richten op andere vissoorten, zoals zalm, en de kwekers in
de Gemeenschap moeilijkheden zouden krijgen met de verkoop van hun forel. De antidumpingmaatregelen zouden daarom niet in het belang van de producenten zijn.

(83)

Wat de prijsverhogingen betreft: het is inderdaad de bedoeling van de antidumpingmaatregelen dat
de prijzen stijgen en daardoor het schadelijke effect voor de bedrijfstak van de Gemeenschap wordt
weggenomen. Het kan niet worden uitgesloten dat er een verschuiving naar andere vissoorten zal
plaatsvinden, rekening houdende met de mate waarin grote regenboogforel kan worden vervangen
door zalm en met het prijsverschil tussen deze vissoorten. In het algemeen is het zo dat, terwijl een
prijsverhoging de bedrijfstak van de Gemeenschap helpt om zijn winstgevendheid te herstellen,
andere exporteurs, waarop de maatregelen zich niet richten, net als de bedrijfstak van de Gemeenschap hun aanbod kunnen verhogen door hun productiecapaciteit intensiever te gebruiken, waarbij
het aanbod gelijke tred moet houden met de vraag en een nieuw evenwicht moet worden gevonden
met een lager prijsniveau. Een vervanging door zalm heeft hetzelfde effect op de prijzen. De
conclusie is: de antidumpingmaatregelen zijn bedoeld om voor iedereen gelijke voorwaarden te
creëren, maar de prijzen worden bepaald door de marktkrachten.

(84)

Een van de belanghebbenden stelde dat het uitblijven van een reactie zijnerzijds als vertegenwoordiger van consumentenorganisaties niet mag worden uitgelegd als een gebrek aan belangstelling en
niet mag worden gebruikt om tot de conclusie te komen dat de antidumpingmaatregelen slechts
beperkte gevolgen hebben voor de consument. Deze belanghebbende verzocht daarom om wijziging
van overweging 117 van de voorlopige verordening. De instellingen hebben van dit verzoek notitie
genomen. Omdat echter geen gestaafde gegevens werden ingediend, doet dit verzoek niets af aan de
conclusies van de voorlopige verordening wat het belang van de Gemeenschap betreft.

(85)

De Finse Elintarviketeollisuusliitto (ETL) (Federatie van de levensmiddelen- en drankenindustrie)
diende opmerkingen in, waarmee voor de vaststelling van de definitieve bevindingen echter geen
rekening kon worden gehouden, omdat de ETL zich niet had bekendgemaakt als belanghebbende
binnen de termijn die in het bericht van inleiding van de procedure was vastgesteld, of binnen de
termijn van artikel 2 van de voorlopige verordening. Bovendien werden de beweringen van de ETL
uitdrukkelijk afgewezen door leden die aan het onderzoek hebben meegewerkt.

(86)

Aangezien er ten aanzien van het belang van de Gemeenschap geen nieuwe informatie is ingediend,
worden de bevindingen en de conclusie van de overwegingen 109 tot en met 120 van de voorlopige
verordening bevestigd.
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I. DEFINITIEVE ANTIDUMPINGMAATREGELEN
(87)

Gezien de conclusies inzake dumping, schade, oorzaak en het belang van de Gemeenschap luidt het
oordeel dat definitieve antidumpingrechten moeten worden ingesteld om verdere schade voor de
bedrijfstak van de Gemeenschap door de invoer met dumping uit Noorwegen en de Faeröer te voorkomen.
1. Schademarge

(88)

Op basis van de methode die is uiteengezet in de overwegingen 121 tot en met 125 van de voorlopige verordening is een schademarge berekend teneinde te kunnen vaststellen welke maatregelen
definitief moeten worden ingesteld.

(89)

Volgens de Noorse autoriteiten was een normale winstmarge van 12 % te hoog geschat. Bovendien
zou de beoordelingsperiode niet representatief zijn voor de normale concurrentiesituatie, aangezien
de prijzen en winstmarges volgens de bedrijfstak in die jaren vergeleken met de gemiddelde situatie
in de bedrijfstak bijzonder hoog waren.

(90)

Ten eerste moet worden opgemerkt dat dit argument niet kon worden gestaafd. Ten tweede kan de
scherpe daling van de prijzen voor Noorse forel op de Japanse markt, zoals uiteengezet in overweging 71, een aanzienlijk effect hebben gehad op de winsten van de Noorse industrie gedurende de
beoordelingsperiode. De prijsdaling vond echter op de markt van de Gemeenschap niet plaats in de
periode vóór de instroom van de invoer met dumping, toen de concurrentievoorwaarden normaal
waren. De stelling dat de beoordelingsperiode niet representatief zou zijn, werd daarom afgewezen.

(91)

Op basis van de herziene cijfers voor de winstgevendheid van de bedrijfstak van de Gemeenschap
(zie overweging 55) werd een winstmarge van 10 % beschouwd als een passende winst die de
bedrijfstak van de Gemeenschap in afwezigheid van schadeveroorzakende dumping kon maken.

(92)

Een belanghebbende stelde dat de verschillende kwaliteiten van het soortgelijke product in de
Gemeenschap niet voldoende in aanmerking waren genomen, waardoor de richtprijzen enigszins
inconsequent zouden zijn.

(93)

Inderdaad bleek dat door verkeerde interpretatie van een aantal facturen enkele transacties foutief
waren geregistreerd wat betreft de betrokken kwaliteit. Alle betrokken transacties werden daarom
gecorrigeerd en voor onderbieding en schademarge werden nieuwe berekeningen gemaakt. Bovendien werden correcties verricht om rekening te houden met het aan de Faeröer toegekende rechtenvrije tariefcontingent.

(94)

Op basis van het voorgaande zijn de volgende nieuwe schademarges opgesteld:
Schademarge

Noorwegen

19,9 %

Faeröer

(95)

P/F Vestsalmon (voor door P/F Vestlax geproduceerde goederen)

43,8 %

P/F PRG Export (voor door P/F Luna geproduceerde goederen)

54,4 %

Andere medewerkende bedrijven

49,3 %

Aangezien er geen andere opmerkingen werden ontvangen ten aanzien van de methode voor de
berekening van de schademarges, zoals die in de overwegingen 121 tot en met 125 van de voorlopige verordening werd uiteengezet, wordt deze methode bevestigd.
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2. Vorm en hoogte van de rechten

(96)

In het licht van het bovenstaande en overeenkomstig artikel 9, lid 4, van de basisverordening
moeten definitieve antidumpingrechten worden ingesteld op de invoer uit Noorwegen en de Faeröer.
De in te stellen rechten dienen even hoog te zijn als de schademarge of de dumpingmarge, indien
deze lager is. Er zijn geen redenen waarom deze maatregelen niet, net als de voorlopige maatregelen,
zouden moeten worden ingesteld in de vorm van een recht ad valorem.

(97)

Wanneer de definitieve maatregelen zijn ingesteld, zal de Commissie de ontwikkelingen op de markt
onderzoeken, met name de gevolgen van de uitbreiding van de communautaire markt, en indien
nodig een voorstel doen tot wijziging.

3. Inning van de voorlopige rechten
(98)

Gezien de hoogte van de dumpingmarges en de omvang van de schade die aan de bedrijfstak van de
Gemeenschap is toegebracht, dienen de bedragen die als zekerheid zijn gesteld uit hoofde van het
voorlopige antidumpingrecht dat bij de voorlopige verordening is ingesteld, definitief te worden
geïnd tot het bedrag van het definitieve recht. Wanneer het definitieve recht hoger is dan het voorlopige recht, wordt uitsluitend het bedrag dat uit hoofde van het voorlopige recht als zekerheid werd
gesteld definitief geïnd.

(99)

Verzoeken om toepassing van een individueel antidumpingrecht (bijvoorbeeld naar aanleiding van
een naamsverandering van de rechtspersoon of naar aanleiding van de oprichting van nieuwe
productie- of verkoopeenheden) dienen onverwijld aan de Commissie (1) te worden gericht met alle
relevante informatie, met name over eventuele wijzigingen van de activiteiten van de onderneming
in verband met de productie, de binnenlandse en de exportverkoop die verband houden met bijvoorbeeld genoemde naamsverandering of verandering in de productie- en verkoopeenheden. Indien zij
dit nodig acht, zal de Commissie, na raadpleging van het Raadgevend Comité, de verordening
wijzigen door bijwerking van de lijst van ondernemingen die voor een individueel recht in aanmerking komen.

4. Verbintenissen
(100) De Commissie heeft bij Verordening (EG) nr. 117/2004 van 23 januari 2004 tot wijziging van de

voorlopige verordening de verbintenissen aanvaard van twee producenten/exporteurs uit de Faeröer.
De redenen waarom zij deze verbintenissen heeft aanvaard, zijn uiteengezet in die verordening. De
Raad erkent dat de verbintenissen het schadeveroorzakende effect van de dumping wegnemen.
Tevens zullen de ondernemingen de Commissie regelmatig voorzien van gedetailleerde informatie
inzake hun export naar de Gemeenschap. Dit houdt in dat de Commissie de prijsverbintenissen efficiënt kan controleren. Gezien deze omstandigheden wordt het risico van ontduiking van de verbintenissen gering geacht.
(101) Indien een verbintenis niet wordt nageleefd of wordt ingetrokken of het vermoeden bestaat dat een

verbintenis niet wordt nageleefd, kan overeenkomstig artikel 8, leden 9 en 10, van de basisverordening een antidumpingrecht worden ingesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op grote regenboogforel (Oncorhynchus mykiss),
vers, gekoeld of bevroren, in de vorm van de gehele vis, met kop en kieuwen, doch ontdaan van ingewanden („gutted”), wegende meer dan 1,2 kg per stuk, of ontdaan van de kop („heads off”) en van ingewanden en kieuwen („gilled and gutted”), wegende meer dan 1 kg per stuk, of in de vorm van filets (van
meer dan 0,4 kg), ingedeeld onder de GN-codes 0302 11 20, 0303 21 20, 0304 10 15 en 0304 20 15,
van oorsprong uit Noorwegen en de Faeröer.
(1) Europese Commissie, Directoraat-generaal Handel, Directoraat B, J-79 5/17, Wetstraat 200, B-1049 Brussel.
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2.
Het definitieve antidumpingrecht, van toepassing op de nettoprijs, franco grens Gemeenschap, vóór
inklaring, bedraagt 19,9 % voor het in lid 1 omschreven product uit Noorwegen. De definitieve antidumpingrechten, van toepassing op de nettoprijs, franco grens Gemeenschap, vóór inklaring, voor het in lid 1
omschreven product uit de Faeröer zijn als volgt:

Producent

Definitief antidumpingrecht
(%)

Aanvullende Taric-code

P/F PRG Export en de gelieerde producent P/F Luna, FO-510 Gøta

54,4 %

A474

P/F Vestsalmon en de gelieerde producent P/F Vestlax, P.O. Box
82, FO-410 Kollafjørður

30,0 %

A475

P/F Alistødin Á Bakka, Bakkavegur, FO-625 Glyvrar

42,6 %

A476

P/F Atlantic Seafarm, FO-900 Vágur,

42,6 %

A477

East Salmon, Box 177, FO-700 Klaksvík

42,6 %

A478

Funningslaks PF, Miðrás 3, FO-100 Tórshavn

42,6 %

A479

Gulin PF, Miðrás 3, FO-100 Tórshavn

42,6 %

A480

P/F Hellisvað, FO-727 Árnafjørður

42,6 %

A481

Kalbaks Laksaaling PF, Í Brekkum 1, FO-530 Fuglafjørður

42,6 %

A482

Navir, P/F, Argjabodagøta 7, FO-160 Argir

42,6 %

A483

Alle overige ondernemingen

54,4 %

A999

3.

Tenzij anders bepaald zijn de bepalingen inzake douanerechten van toepassing.

Artikel 2
Het betrokken product dat door een van de onderstaande ondernemingen is vervaardigd en dat onder
opgave van een van de volgende aanvullende Taric-codes rechtstreeks wordt uitgevoerd (dat wil zeggen
verzonden en gefactureerd) naar een onderneming in de Gemeenschap die als importeur optreedt, wordt
vrijgesteld van het bij artikel 1 ingestelde recht, mits is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2, lid 2,
van Verordening (EG) nr. 1628/2003.

Producent

Aanvullende Taric-code

Faeröer

P/F PRG Export en de gelieerde producent P/F Luna, FO-510
Gøta

A474

Faeröer

P/F Vestsalmon en de gelieerde producent P/F Vestlax, P.O.
Box 82, FO-410 Kollafjørður

A475
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Artikel 3
Voor het ingevoerde product als omschreven in artikel 1, lid 1, uit Noorwegen en de Faeröer worden de
bedragen waarvoor zekerheid is gesteld uit hoofde van het voorlopig antidumpingrecht dat werd ingesteld
bij Verordening (EG) nr. 1628/2003, definitief geïnd overeenkomstig onderstaande regels.
Als zekerheid gestelde bedragen die het bedrag van het definitieve antidumpingrecht overschrijden, worden
vrijgegeven. Wanneer het definitieve recht hoger is dan het voorlopige recht, wordt uitsluitend het bedrag
dat uit hoofde van het voorlopige recht als zekerheid werd gesteld definitief geïnd.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 maart 2004.
Voor de Raad
De voorzitter
D. AHERN
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VERORDENING (EG) Nr. 438/2004 VAN DE RAAD
van 8 maart 2004
tot uitbreiding van de schorsing van het uitgebreide antidumpingrecht dat was ingesteld bij Verordening (EG) nr. 1023/2003 op de invoer van bepaalde hulpstukken (fittings) van smeedbaar gietijzer voor buisleidingen die vanuit Argentinië zijn verzonden, al dan niet aangegeven als van
oorsprong uit Argentinië
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(5)

Na de schorsing van het uitgebreide definitieve antidumpingrecht is de Commissie in overeenstemming met
overweging 12 van Beschikking 2003/434/EG de
ontwikkeling van de invoer van smeedbare fittings in de
Gemeenschap en het gedrag van afzonderlijke exporteurs
uit Argentinië blijven volgen. Bevestigd wordt dat sedert
het uitgebreide recht was geschorst, geen invoer van
smeedbare fittings uit Argentinië meer had plaatsgevonden en dat de invoer van smeedbare fittings in de
Gemeenschap uit Brazilië teruggekeerd was tot het
patroon van de invoer uit dat land in de periode voordat
er maatregelen waren ingesteld.

(6)

Sedert 18 juni 2003 heeft er inderdaad geen ontwijking
meer plaatsgevonden zodat het daarom onwaarschijnlijk
is dat de schade die de EG-bedrijfstak is berokkend zich
onder de huidige omstandigheden weer zou voordoen.
Aan de voorwaarden voor de schorsing wordt derhalve
voorshands nog voldaan.

(7)

Zoals uiteengezet in de overwegingen 6 tot en met 9
van de beschikking, was de voornaamste reden waarom
in de beschikking de conclusie werd bereikt dat er waarschijnlijk geen schade meer zou ontstaan, toch dat de
Argentijnse autoriteiten maatregelen hadden genomen
tegen de invoer van smeedbare fittings uit Brazilië, en
met resultaat. Doch op 10 april 2003 besloten de Argentijnse autoriteiten de voorlopige maatregelen inzake
smeedbare fittings van oorsprong uit Brazilië voor
slechts 15 maanden, d.w.z. tot 11 juli 2004, te bevestigen door de instelling van definitieve maatregelen.
Afgaande op de inlichtingen van de Argentijnse autoriteiten kunnen de maatregelen nog worden onderworpen
aan een onderzoek bij het vervallen ervan, maar over
een dergelijk verder handelen zijn geen nadere inlichtingen verstrekt. Ingeval de door Argentinië ingestelde
maatregelen op smeedbare fittings van oorsprong uit
Brazilië mogen ophouden te bestaan, is er het gevaar
van hervatting van de ontwijking, aangezien de voornaamste waarborg tegen de ontwijking niet langer zou
bestaan. In dat geval zou aan de voorwaarden voor een
verdere schorsing niet meer worden voldaan. Bovendien
was het onderzoek van de Argentijnse autoriteiten in
februari 2002 tegen fraude bij de invoer van smeedbare
fittings uit Brazilië zonder enige vorm van maatregelen
beëindigd.

(8)

Onder deze omstandigheden kan niet worden geconcludeerd dat het na 11 juli 2004 onwaarschijnlijk zou zijn
dat zich opnieuw schade zou voordoen. Het wordt
daarom passend geacht het bij artikel 1 van Verordening
(EG) nr. 1023/2003 uitgebreide definitieve antidumpingrecht voor een nadere periode van vier maanden te
schorsen, d.w.z. tot 11 juli 2004, wanneer de door
Argentinië op de invoer van smeedbare fittings van
oorsprong uit Brazilië ingestelde maatregelen geacht
worden te gaan vervallen.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22
december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen
invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1) (de „basisverordening”), en met name op
artikel 14, lid 4,
Gelet op het voorstel dat door de Commissie is voorgelegd na
overleg met het Adviescomité,
Overwegende hetgeen volgt:
A. PROCEDURE
(1)

De Raad heeft bij Verordening (EG) nr. 1784/2000 (2)
een definitief antidumpingrecht van 34,8 % ingesteld op
de invoer van hulpstukken van smeedbaar gietijzer voor
buisleidingen, met schroefdraad („smeedbare fittings”)
van oorsprong uit Brazilië, vallende onder GN-code
7307 19 10.

(2)

De Raad heeft bij Verordening (EG) nr. 1023/2003 (3),
na een onderzoek dat was ingeleid ingevolge artikel 13
van de basisverordening, het definitieve antidumpingrecht dat was ingesteld bij Verordening (EG) nr. 1784/
2000 op de invoer van smeedbare fittings van oorsprong
uit Brazilië uitgebreid tot de invoer van smeedbare
fittings verzonden vanuit Argentinië, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Argentinië.

(3)

Bij Beschikking 2003/434/EG (4) (de „Beschikking”) heeft
de Commissie het definitieve antidumpingrecht dat bij
artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1023/2003 voor een
periode van negen maanden was uitgebreid, met werking
vanaf 18 juni 2003 geschorst.
B. REDENEN VOOR DE UITBREIDING VAN DE SCHORSING

(4)

In artikel 14, lid 4, van de basisverordening is voorzien
in de mogelijkheid van schorsing van antidumpingmaatregelen in het belang van de Gemeenschap indien de
marktverhoudingen tijdelijk zodanig zijn gewijzigd dat
het onwaarschijnlijk zou zijn dat als gevolg van de
schorsing opnieuw schade zou ontstaan. De antidumpingmaatregelen mogen bij een besluit van de
Commissie voor een periode van negen maanden
worden geschorst. Verder wordt in artikel 14, lid 4, van
de basisverordening bepaald dat die schorsing met ten
hoogste één jaar wordt verlengd indien de Raad hiertoe
op voorstel van de Commissie besluit.

(1) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1972/2002 (PB L 305 van 7.11.2002, blz. 1).
(2) PB L 208 van 18.8.2000, blz. 8.
(3) PB L 149 van 17.6.2003, blz. 1.
(4) PB L 149 van 17.6.2003, blz. 30.
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In overeenstemming met artikel 14, lid 4, van de basisverordening kreeg de EG-bedrijfstak van de Gemeenschap gelegenheid hier opmerkingen op te maken. Hij
heeft zich niet gekant tegen de uitbreiding van de schorsing van de maatregelen tot 11 juli 2004.
C. CONCLUSIE

(10)

(11)

Concluderend is de Raad van oordeel dat aan alle
vereisten is voldaan voor schorsing van de betrokken
antidumpingrechten ingevolge artikel 14, lid 4, van de
basisverordening. Er vindt thans geen uitvoer plaats van
smeedbare fittings van Argentinië naar de Gemeenschap,
onder meer vanwege de thans door Argentinië op de
invoer van smeedbare fittings van oorsprong uit Brazilië
ingestelde maatregelen. Het is onwaarschijnlijk dat,
zolang de door Argentinië ingestelde maatregelen van
kracht zijn, zich opnieuw schade in verband met ontwijking via Argentinië zal voordoen. Het wordt daarom
passend geacht het uitgebreide antidumpingrecht dat
was ingesteld bij Verordening (EG) nr. 1023/2003 nader
te schorsen, tot 11 juli 2004.
De Commissie zal voor de periode van schorsing de
ontwikkeling van de invoer van smeedbare fittings in de
Gemeenschap en het gedrag van de afzonderlijke expor-
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teurs uit Argentinië blijven volgen. De Commissie zal
vooral nauw toezien op de uitkomsten van de lopende
procedure in Argentinië.
(12)

De Argentijnse autoriteiten werden van de voornaamste
feiten en overwegingen in kennis gesteld aan de hand
waarvan de Raad voornemens was de schorsing van de
uitgebreide definitieve antidumpingmaatregelen uit te
breiden; deze autoriteiten werden in de gelegenheid
gesteld opmerkingen te maken. Opmerkingen, dusdanig
dat zij de bovengenoemde conclusies zouden wijzigen,
werden niet ontvangen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De schorsing van het uitgebreide definitieve antidumpingrecht
dat was ingesteld bij Verordening (EG) nr. 1023/2003 wordt
uitgebreid tot 11 juli 2004.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 maart 2004.
Voor de Raad
De voorzitter
D. AHERN
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VERORDENING (EG) Nr. 439/2004 VAN DE COMMISSIE
van 10 maart 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 11 maart 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 maart 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 10 maart 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
999

98,5
67,4
120,5
95,5

0707 00 05

052
068
204
999

125,1
106,2
29,8
87,0

0709 10 00

220
999

80,1
80,1

0709 90 70

052
204
628
999

114,4
61,2
136,0
103,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
624
999

49,9
47,9
59,5
43,0
45,5
63,9
51,6

0805 50 10

052
999

53,0
53,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
800
999

43,3
113,2
115,7
93,1
79,3
78,9
60,1
93,9
76,6
99,6
85,4

0808 20 50

060
388
512
528
720
999

66,7
69,5
60,2
74,0
70,3
68,1

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. 440/2004 VAN DE COMMISSIE
van 10 maart 2004
betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge
kwaliteit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 936/97 van de Commissie van
27 mei 1997 betreffende de opening en de wijze van beheer
van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees
van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees (1),

(3)

Er moet aan herinnerd worden dat de in deze verordening bedoelde certificaten slechts tijdens de gehele
geldigheidsduur ervan gebruikt kunnen worden voorzover de veterinairrechtelijke voorschriften in acht
worden genomen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EG) nr. 936/97 voorziet in de artikelen 4
en 5 de bepalingen voor het indienen en voor het
afgeven van de invoercertificaten voor vlees zoals
bedoeld in artikel 2, onder f).

(2)

In artikel 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 936/97 is
de hoeveelheid vers, gekoeld of bevroren rundvlees van
hoge kwaliteit, van oorsprong en van herkomst uit de
Verenigde Staten van Amerika en Canada, die in het
tijdvak van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004 onder
bijzondere voorwaarden mag worden ingevoerd, vastgesteld op 11 500 t.

1. Elke aanvraag om een invoercertificaat, die van 1 tot en
met 5 maart 2004 is ingediend voor vers, gekoeld of bevroren
rundvlees van hoge kwaliteit, zoals bedoeld in artikel 2, onder
f), van Verordening (EG) nr. 936/97, wordt in haar geheel ingewilligd.
2. Aanvragen om certificaten kunnen overeenkomstig artikel
5 van Verordening (EG) nr. 936/97 gedurende de eerste vijf
dagen van de maand april 2004 voor 8 663,455 t worden
ingediend.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 maart 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 maart 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 137 van 28.5.1997, blz. 10. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 649/2003 (PB L 95 van 11.4.2003, blz.
13).
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VERORDENING (EG) Nr. 441/2004 VAN DE COMMISSIE
van 9 maart 2004
houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde
aan bederf onderhevige goederen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12
oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (1),
Gelet op 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 (2),
inzonderheid op artikel 173, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In de artikelen 173 tot en met 177 van Verordening
(EEG) nr. 2454/93 is bepaald dat de Commissie periodieke eenheidswaarden vaststelt voor de producten die
zijn omschreven in de in bijlage 26 van genoemde
verordening opgenomen klasse-indeling.

(2)

De toepassing van de regelen en maatstaven bepaald in
voornoemde artikelen op de gegevens die overeenkomstig het bepaalde in artikel 173, lid 2, van voornoemde
verordening aan de Commissie zijn medegedeeld, leidt
ertoe voor de betrokken producten de eenheidswaarden
vast te stellen die zijn vermeld in de bijlage bij de onderhavige verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De eenheidswaarden bedoeld in artikel 173, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden vastgesteld zoals in de in de
bijlage opgenomen lijst vermeld.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 12 maart 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 9 maart 2004.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

(1) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2700/2000 van het Europees Parlement en
de Raad (PB L 311 van 12.12.2000, blz. 17).
(2) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 2286/2003 (PB L 343 van 31.12.2003,
blz. 1).
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BIJLAGE
Omschrijving

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto

Rubriek
Soort, variëteit, GN-code

EUR

DKK

SEK

GBP

1.10

Nieuwe aardappelen (primeurs)
0701 90 50

37,47

279,21

344,71

25,12

1.30

Uien (andere dan plantuitjes)
0703 10 19

37,51

279,53

345,10

25,15

1.40

Knoflook
0703 20 00

145,92

1 087,37

1 342,45

97,82

1.50

Prei

61,98

461,87

570,22

41,55

100,69

750,30

926,30

67,50

ex 0703 90 00
1.80

Witte kool en rode kool
0704 90 10

1.90

Broccoli (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)
ex 0704 90 90

61,43

457,77

565,16

41,18

1.100

Chinese kool
ex 0704 90 90

57,05

425,13

524,86

38,25

1.130

Wortelen
ex 0706 10 00

34,44

256,64

316,85

23,09

1.140

Radijs
ex 0706 90 90

57,08

425,34

525,12

38,26

1.160

Erwten (Pisum sativum), peultjes daaronder begrepen
0708 10 00

290,26

2 163,00

2 670,40

194,59

1.170

Bonen:

1.170.1

— Bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.)
ex 0708 20 00

124,12

924,95

1 141,93

83,21

1.170.2

— Bonen (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

171,90

1 281,02

1 581,52

115,24

1.200

Asperges:

1.200.1

— Groene
ex 0709 20 00

330,71

2 464,39

3 042,50

221,71

1.200.2

— Andere
ex 0709 20 00

525,28

3 914,33

4 832,58

352,15

1.210

Aubergines
0709 30 00

143,82

1 071,72

1 323,13

96,42

1.220

Bleekselderij (Apium graveolens L., var. Dulce (Mill.) Pers.)
ex 0709 40 00

53,58

399,25

492,91

35,92

1.230

Cantharellen
0709 59 10

994,91

7 413,97

9 153,17

666,99

1.240

Niet-scherpsmakende pepers
0709 60 10

202,45

1 508,63

1 862,54

135,72

1.270

Bataten (zoete aardappelen), geheel, vers (bestemd voor menselijke
consumptie)
0714 20 10

81,73

609,01

751,87

54,79

2.30

Ananassen, vers
ex 0804 30 00

105,83

788,60

973,59

70,95
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Omschrijving

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto

Rubriek
Soort, variëteit, GN-code

EUR

DKK

SEK

GBP

1 137,95

1 404,90

102,37

—

—

—

—

2.40

Avocaten, vers
ex 0804 40 00

2.50

Guaves en manga's, vers
ex 0804 50 00

2.60

Sinaasappelen, andere dan pomeransen (bittere oranjeappelen), vers:

2.60.1

— Bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen
0805 10 10

—

—

—

—

2.60.2

— Navels, navelines, navelates, salustiana's, verna's, valencia lates,
maltaises, shamoutis, ovalis, trovita, hamlins
0805 10 30

—

—

—

—

2.60.3

— Andere
0805 10 50

—

—

—

—

2.70

Mandarijnen (tangerines en satsuma's daaronder begrepen), vers; clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten, vers:

2.70.1

— Clementines
ex 0805 20 10

111,78

833,00

1 028,41

74,94

2.70.2

— Montreales en satsuma's
ex 0805 20 30

124,61

928,58

1 146,41

83,54

2.70.3

— Mandarijnen en wilkings
ex 0805 20 50

99,93

744,63

919,31

66,99

2.70.4

— Tangerines en andere
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

58,97

439,48

542,57

39,54

2.85

Lemmetjes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), vers
0805 50 90

85,47

636,90

786,31

57,30

2.90

Pompelmoezen en pomelo's of grapefruit, vers:

2.90.1

— Witte
ex 0805 40 00

47,53

354,17

437,25

31,86

2.90.2

— Roze
ex 0805 40 00

55,90

416,56

514,28

37,48

2.100

Druiven voor tafelgebruik
0806 10 10

142,30

1 060,39

1 309,14

95,40

2.110

Watermeloenen
0807 11 00

67,22

500,92

618,42

45,06

2.120

Andere meloenen:

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (daaronder begrepen Cantalene),
Onteniente, Piel de Sapo (daaronder begrepen Verde Liso), Rochet,
Tendral, Futuro
ex 0807 19 00

60,12

448,04

553,14

40,31

2.120.2

— Andere
ex 0807 19 00

99,81

743,76

918,24

66,91

2.140

Peren:

2.140.1

— Peren — Nashi (Pyrus pyrifolia),
Peren — Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.140.2

— Andere
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.150

Abrikozen
ex 0809 10 00

608,11

4 531,59

5 594,64

407,68

2.160

Kersen

338,62

2 523,36

3 115,30

227,01

0809 20 95
0809 20 05

152,71
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Omschrijving

Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto

Rubriek
Soort, variëteit, GN-code

EUR

DKK

SEK

GBP

2.170

Perziken
0809 30 90

138,34

1 030,91

1 272,74

92,74

2.180

Nectarines
ex 0809 30 10

119,98

894,09

1 103,83

80,44

2.190

Pruimen
0809 40 05

103,08

768,12

948,31

69,10

2.200

Aardbeien
0810 10 00

164,03

1 222,34

1 509,08

109,97

2.205

Frambozen
0810 20 10

304,95

2 272,46

2 805,54

204,44

2.210

Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)
0810 40 30

1 064,68

7 933,91

9 795,09

713,76

2.220

Kiwi's (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

145,75

1 086,11

1 340,90

97,71

2.230

Granaatappels
ex 0810 90 95

156,93

1 169,43

1 443,76

105,21

2.240

Kaki-appels (daaronder begrepen Sharonvrucht)
ex 0810 90 95

208,15

1 551,10

1 914,96

139,54

2.250

Litchis
ex 0810 90 30

—

—

—

—
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VERORDENING (EG) Nr. 442/2004 VAN DE COMMISSIE
van 10 maart 2004
tot vaststelling voor het verkoopseizoen 2002/2003 van de voorschotten op de productieheffingen
in de sector suiker
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

voorschot, overeenkomstig lid 3 van voornoemd artikel,
vastgesteld op 40 % van het eenheidsbedrag van de
geraamde basisproductieheffing voor suiker.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector suiker (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 39/2004 van de Commissie (2), en met name op
artikel 15, lid 8,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Artikel 6 van Verordening (EG) nr. 314/2002 van de
Commissie van 20 februari 2002 houdende uitvoeringsbepalingen voor de quotaregeling in de sector suiker (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 38/2004 (4),
bepaalt dat vóór 1 april de door de suikerfabrikanten,
isoglucosefabrikanten en inulinestroopfabrikanten als
voorschotten op de productieheffingen voor het lopende
verkoopseizoen te betalen bedragen per eenheid moeten
worden vastgesteld.
De raming van de productieheffingen leidt tot een
bedrag dat hoger is dan 60 % van het in artikel 15, lid 3,
van Verordening (EG) nr. 1260/2001 bedoelde maximumbedrag voor de basisproductieheffing en tot een
bedrag dat lager is dan 60 % van het in datzelfde artikel,
lid 5, bedoelde maximumbedrag voor de B-heffing.
Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 314/
2002 moeten, enerzijds, de voorschotten op de basisproductieheffingen worden vastgesteld op 50 % van het
betrokken maximumbedrag voor suiker en inulinestroop
en, anderzijds, de voorschotten op de B-heffingen
worden vastgesteld op 80 % van de geraamde B-heffing
voor suiker en inulinestroop. Voor isoglucose is het

(3)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor het verkoopseizoen 2002/2003 worden de bedragen per
eenheid bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening
(EG) nr. 314/2002 vastgesteld op:
a) 6,32 EUR per ton witte suiker als voorschot op de heffing
op de basisproductie voor A-suiker en B-suiker;
b) 86,50 EUR per ton witte suiker als voorschot op de Bheffing voor B-suiker;
c) 5,06 EUR per ton droge stof als voorschot op de heffing op
de basisproductie voor A-isoglucose en B-isoglucose;
d) 6,32 EUR per ton suiker/isoglucose-equivalent in droge stof
als voorschot op de heffing op de basisproductie voor Ainulinestroop en B-inulinestroop;
e) 86,50 EUR per ton suiker/isoglucose-equivalent in droge
stof als voorschot op de B-heffing voor B-inulinestroop.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 maart 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

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

PB L
PB L
PB L
PB L

178 van 30.6.2001, blz. 1.
6 van 10.1.2004, blz. 16.
50 van 21.2.2002, blz. 40.
6 van 10.1.2004, blz. 13.
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VERORDENING (EG) Nr. 443/2004 VAN DE COMMISSIE
van 10 maart 2004
tot vaststelling van de hoeveelheden van de leveringsverplichtingen voor de krachtens het ACSprotocol en de overeenkomst met India in te voeren rietsuiker voor de leveringsperiode 2003/
2004
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector suiker (1),
Gelet op Verordening (EG) nr. 1159/2003 van de Commissie
van 30 juni 2003 tot vaststelling, voor de verkoopseizoenen
2003/2004, 2004/2005 en 2005/2006, van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer van rietsuiker in het kader van
bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten en
tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1464/95 en (EG)
nr. 779/96 (2), en met name op artikel 9, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1159/2003 zijn
de voorwaarden vastgesteld voor de bepaling van de
leveringsverplichtingen tegen nulrecht van de producten
van GN-code 1701, uitgedrukt in witte-suikerequivalent,
voor invoer van oorsprong uit de landen die het ACSprotocol hebben ondertekend, en uit India.

(2)

Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3 en 7 van
het ACS-protocol, in de artikelen 3 en 7 van de overeenkomst met India en in de artikelen 11 en 12 van Veror-

dening (EG) nr. 1159/2003 heeft de Commissie de leveringsverplichtingen voor de leveringsperiode 2003/2004
vastgesteld, waarbij met name voor ieder land van
uitvoer het saldo is berekend van de verschillen tussen
de leveringsverplichtingen en de daadwerkelijk in de
loop van de betrokken leveringsperioden ingevoerde
hoeveelheden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheden van de leveringsverplichtingen voor de invoer
van producten van GN-code 1701, uitgedrukt in witte-suikerequivalent, van oorsprong uit de landen die het ACS-protocol
hebben ondertekend, en uit India, voor de leveringsperiode
2003/2004 zijn voor ieder betrokken land van uitvoer vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2
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, 10 maart 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 39/2004 van de Commissie (PB L 6 van
10.1.2004, blz. 16).
2
( ) PB L 162 van 1.7.2003, blz. 25.

11.3.2004

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

BIJLAGE
Hoeveelheden van de leveringsverplichtingen voor de invoer van preferentiële suiker uit de landen die het ACS-protocol
en de overeenkomst met India hebben ondertekend, voor de leveringsperiode 2003/2004, uitgedrukt in ton witte-suikerequivalent
Landen die het ACS-protocol en de
overeenkomst met India hebben
ondertekend

Leveringsverplichtingen 2003/2004

Barbados

50 641,21

Belize

38 977,79

Congo

10 186,10

Fiji

161 123,25

Guyana

153 799,11

India

10 000,00

Ivoorkust

10 186,10

Jamaica

118 695,13

Kenia

0,00

Madagaskar

18 815,50

Malawi

20 564,84

Mauritius

484 278,72

Saint Kitts en Nevis

8 804,51

Suriname

0,00

Swaziland

111 298,16

Tanzania

10 189,35

Trinidad en Tobago

42 054,47

Oeganda

0,00

Zambia

0,00

Zimbabwe

29 799,89
Totaal

1 279 414,12
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VERORDENING (EG) Nr. 444/2004 VAN DE COMMISSIE
van 10 maart 2004
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1535/2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat de steunregeling voor verwerkte producten op basis van
groenten en fruit betreft
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(8)

Om het gewettigd vertrouwen van de betrokken marktdeelnemers te eerbiedigen, dient deze verordening te
worden toegepast met ingang van het verkoopseizoen
2004-2005.

(9)

Aangezien er echter al contracten tussen telers en
verwerkers van tomaten voor het verkoopseizoen 20042005 zijn gesloten, moet de toepassing van enkele bepalingen betreffende overeenkomsten, wat tomaten betreft,
worden uitgesteld tot het verkoopseizoen 2005-2006.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor op basis van groenten en fruit verwerkte
producten,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad van 28
oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector verwerkte producten op basis van
groenten en fruit (1), en met name op artikel 6, artikel 25 en
artikel 27, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Sinds de bekendmaking van Verordening (EG) nr. 1535/
2003 van de Commissie (2) hebben zowel de lidstaten als
de Commissie geconstateerd dat de bepalingen betreffende het beheer van contracten tussen telers en verwerkers op verscheidene punten konden worden verbeterd.

(2)

De controles moeten doeltreffender worden gemaakt,
met name de controles om na te gaan welke hoeveelheid
eindproduct het verwerkte basisproduct heeft opgeleverd.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

De voorwaarden betreffende de rentevoet die moet
worden toegepast bij korting op steun ingeval van
verschillen tussen de aangevraagde steun en het
verschuldigde bedrag, moeten worden geharmoniseerd
met de bepalingen van artikel 49, lid 3, van Verordening
(EG) nr. 2419/2001 van de Commissie van 11 december
2001 houdende uitvoeringsbepalingen inzake het bij
Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad ingestelde
geïntegreerde beheers- en controlesysteem voor bepaalde
communautaire steunregelingen (3).
Voor een goede werking van de regeling moet de afzet
van de productie van de telers die aan de regeling deelnemen, ook worden gewaarborgd wanneer de verwerker
niet meer in staat is aan zijn verplichtingen uit hoofde
van het contract te voldoen.
De kennisgevingsprocedures bij verwerking in een
andere lidstaat moeten flexibeler worden gemaakt en
beter worden aangepast aan de specifieke omstandigheden, zonder afbreuk te doen aan de vereiste controles.
Om te voldoen aan het proportionaliteitsbeginsel
moeten de bepalingen worden verduidelijkt die betrekking hebben op de sancties voor verwerkers die telers
niet de contractuele prijs voor hun basisproduct betalen.
Verordening (EG) nr. 1535/2003 moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 453/2002 van de Commissie (PB L 72 van
14.3.2002, blz. 9).
(2) PB L 218 van 30.8.2003, blz. 14.
(3) PB L 327 van 12.12.2001, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 118/2004 (PB L 17 van 24.1.2004, blz. 7).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1535/2003 wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 1 wordt vervangen door:
„1.
In de contracten wordt met name het volgende
vermeld:
a) naam en adres van de contractsluitende telersvereniging;
b) naam en adres van de verwerker;
c) de voor verwerking te leveren hoeveelheden basisproduct;
d) de betrokken periode en het voorlopige tijdschema
voor de leveringen aan de verwerker;
e) de verbintenis van de verwerker om de op grond
van het betrokken contract geleverde hoeveelheden
te verwerken;
f) de voor het basisproduct aan de telersvereniging te
betalen prijs, eventueel gedifferentieerd naar variëteit
en/of kwaliteit en/of leveringsperiode; de prijs moet
per bank- of postgiro worden betaald;
g) de te betalen schadevergoeding wanneer één van de
contractsluitende partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, met name ten aanzien van de
betaling van de volledige prijs, de betalingstermijnen
en de verplichting tot levering en inontvangstneming van de contractueel vastgestelde hoeveelheden.
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In het contract moeten ook het leveringsstadium waarvoor de onder f) bedoelde prijs geldt, en de betalingsvoorwaarden worden vermeld. Elke partij moet binnen
twee maanden na het einde van de maand van levering
zijn betaald.”;
b) in lid 2 worden de termen „in lid 1, onder e),”
vervangen door „in lid 1, eerste alinea, onder f),”.
2. Artikel 9, lid 3, wordt vervangen door:
„3.
De prijs voor de in de aanvullende overeenkomst
bepaalde extra hoeveelheid mag verschillen van de in
artikel 7, lid 1, eerste alinea, onder f), bedoelde prijs.”.
3. Artikel 11, lid 4, wordt vervangen door:
„4.
In uitzonderlijke, naar behoren gemotiveerde
gevallen kunnen de lidstaten toestaan dat contracten of
aanvullende overeenkomsten na de in lid 3 genoemde
termijn door de bevoegde autoriteiten worden ontvangen,
voorzover de late toezending ervan geen afbreuk doet aan
de controlemogelijkheden.
Wat de aanvullende overeenkomsten voor tomaten betreft,
kunnen de lidstaten in naar behoren gemotiveerde gevallen
een nog kortere termijn dan de in lid 3 bedoelde vijf werkdagen toestaan, voorzover de daadwerkelijke controle op
de productiesteunregeling daardoor niet in het gedrang
komt.”.
4. Artikel 21, lid 2, eerste alinea, wordt vervangen door:
„2.
Naar aanleiding van een risicoanalyse die met
betrekking tot de betrokken telersverenigingen en verwerkers wordt uitgevoerd door de lidstaat waar de verwerking
plaatsvindt of door de lidstaat waar de telersvereniging
gevestigd is, kunnen de betrokken lidstaten besluiten telersverenigingen vrij te stellen van de in het eerste lid bedoelde
melding.”.
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voldoen door toedoen van de andere partij, kan de
betrokken partij door de bevoegde autoriteiten van de
betrokken lidstaat overeenkomstig de nationale wetgeving
worden toegestaan dit contract op te zeggen of ongewijzigd over te dragen naar een andere verwerker, indien het
een telersvereniging betreft, dan wel naar een andere telersvereniging, indien het een verwerker betreft.”.
8. Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 1 wordt de eerste alinea vervangen door:
„1.
Wanneer wordt vastgesteld dat de in het kader
van contracten voor verwerking geaccepteerde hoeveelheid tomaten, perziken of peren niet volledig verwerkt
is tot één van de in artikel 6 bis, lid 1, en in bijlage I bij
Verordening (EG) nr. 2201/96 genoemde producten,
betaalt de verwerker de bevoegde autoriteiten, behoudens overmacht, een bedrag dat gelijk is aan tweemaal
het steunbedrag, vermenigvuldigd met de nietverwerkte hoeveelheid basisproduct, vermeerderd met
een overeenkomstig artikel 35 bis, lid 2, berekende
rente.”;
b) lid 2 wordt vervangen door:
„2.
De verwerker wordt door de lidstaat uitgesloten
van de steunregeling van Verordening (EG) nr. 2201/
96, wanneer:
a) de verwerker medeplichtig is aan de door de telersvereniging ingediende valse aangiften;
b) de verwerker de in artikel 7, lid 1, eerste alinea,
onder f), bedoelde prijs herhaaldelijk niet betaalt;
c) de verwerker herhaaldelijk niet binnen de in artikel
7, lid 1, tweede alinea, bedoelde termijn betaalt;

5. Artikel 31, lid 2, onder b), wordt vervangen door:
„b) fysieke en/of boekhoudcontroles die betrekking hebben
op ten minste 5 % van de eindproducten, om bij in het
kader van contracten en zonder contract geleverde
hoeveelheden na te gaan welke hoeveelheid eindproduct het verwerkte basisproduct heeft opgeleverd;”.

d) de verwerker het in lid 1 bedoelde als sanctie toegepaste bedrag niet betaalt;
e) de verwerker niet aan de verplichtingen van artikel
30, leden 1, 2, 3, 4 en 5, voldoet.

6. Artikel 33, lid 1, wordt vervangen door:
„1.
Indien wordt vastgesteld dat voor een bepaald
seizoen door een telersvereniging voor een product meer
steun is aangevraagd dan verschuldigd is, wordt het steunbedrag gekort, tenzij het verschil toe te schrijven is aan
een kennelijke vergissing. De korting is gelijk aan het
verschil. Indien de steun reeds is betaald, betaalt de begunstigde het tweevoud van het verschil terug, vermeerderd
met een overeenkomstig artikel 35 bis, lid 2, berekende
rente.”.
7. Het volgende artikel 33 bis wordt ingevoegd:
„Artikel 33 bis
Opzegging van een contract door toedoen van de
andere partij
Wanneer een van beide partijen bij de contracten als
bedoeld in de artikelen 3 en 6 van Verordening (EG) nr.
2201/96, niet aan zijn contractuele verplichtingen kan

De duur van deze uitsluiting van de verwerker van de
steunregeling bedraagt ten minste een verkoopseizoen
en wordt door de lidstaten met inachtneming van de
ernst van de niet-nakoming vastgesteld.”;
c) lid 3 wordt geschrapt.
9. Het volgende artikel 35 bis wordt ingevoegd:
„Artikel 35 bis
Betaling van teruggevorderde bedragen
1.
De teruggevorderde bedragen en de rente overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk worden aan het
bevoegde betaalorgaan overgemaakt en op de uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw gefinancierde uitgaven in mindering gebracht.
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2.
De toepasselijke rentevoet wordt berekend volgens de
bepalingen van de nationale wetgeving en mag niet lager
zijn dan de algemeen geldende rentevoet voor de terugvordering van bedragen op grond van nationale bepalingen.”.
10. Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 2, onder c) en d), wordt vervangen door:
„c) de hoeveelheid basisproduct die voor de vervaardiging van elk van de onder b) bedoelde producten is
gebruikt;
d) de hoeveelheid onder b) bedoelde producten die,
wat de producten op basis van tomaten, perziken
of peren betreft, aan het einde van het vorige
verkoopseizoen voorradig was, waarbij voor
tomaten de hoeveelheid uitgesplitst wordt in
verkochte en niet-verkochte producten;”;
b) lid 3 wordt vervangen door:
„3.
Uiterlijk op 30 september dient elke lidstaat bij
de Commissie een verslag in over de resultaten van de
in het voorgaande verkoopseizoen verrichte controles,
met vermelding van het aantal controles en de uitkomsten daarvan per categorie vastgestelde feiten.”;

11.3.2004

c) het volgende lid 5 wordt toegevoegd:
„5.
De lidstaten treffen alle nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat alle gegevens in de in de leden 1,
2, 3 en 4 bedoelde kennisgevingen en verslagen aan de
Commissie correct, volledig en definitief zijn en naar
behoren door de bevoegde autoriteiten zijn geverifieerd
alvorens aan de Commissie te zijn meegedeeld.”.
11. In artikel 41 wordt de tweede alinea vervangen door:
„Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als
verwijzingen naar deze verordening en moeten worden
gelezen volgens de in de bijlage opgenomen concordantietabel.”.
12. De tekst in de bijlage bij deze verordening wordt als bijlage
aan Verordening (EG) nr. 1535/2003 toegevoegd.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van het verkoopseizoen 20042005. Het bepaalde in artikel 1, lid 1, onder a), is echter, wat
tomaten betreft, van toepassing met ingang van het verkoopseizoen 2005-2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 maart 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
„BIJLAGE
CONCORDANTIETABEL

Verordening (EG) nr. 449/2001

Deze verordening

Artikel 1, lid 1

Artikel 1

Artikel 1, lid 2

Artikel 2

Artikel 2, lid 1

Artikel 3, lid 1
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VERORDENING (EG) Nr. 445/2004 VAN DE COMMISSIE
van 10 maart 2004
tot wijziging van bijlage I van Richtlijn 92/118/EEG van de Raad wat betreft darmen van dieren,
reuzel en gesmolten vet en konijnenvlees en vlees van gekweekt wild
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Ten behoeve van de duidelijkheid van de communautaire
wetgeving is het passend dat de werkingssfeer van Richtlijn 92/118/EEG verder wordt verduidelijkt.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(5)

Richtlijn 92/118/EEG moet derhalve dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

(6)

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

Gelet op Richtlijn 92/118/EEG van de Raad van 17 december
1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de
Gemeenschap van producten waarvoor ten aanzien van deze
voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt
als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG,
en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG (1),
laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/42/EG van de
Commissie (2), en met name op artikel 15,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Overwegende hetgeen volgt:
Wijzigingen in Richtlijn 92/118/EEG
(1)

(2)

(3)

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

Richtlijn 92/118/EEG stelt communautaire regels vast
betreffende de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de
Gemeenschap van producten van dierlijke oorsprong.

Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling
van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 808/2003 van
de Commissie (4), stelt communautaire regels vast voor
niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke
producten.

Richtlijn 2002/33/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 21 oktober 2002 tot wijziging van de Richtlijnen 90/425/EEG en 92/118/EEG van de Raad met
betrekking tot de gezondheidsvoorschriften voor dierlijke bijproducten (5) heeft Richtlijn 92/118/EEG op
significante wijze gewijzigd, met name om de werkingssfeer daarvan te beperken zodat zij alleen betrekking
heeft op voor menselijke consumptie bestemde dierlijke
producten en ziekteverwekkers.
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

62 van 15.3.1993, blz. 49.
13 van 18.1.2003, blz. 24.
273 van 10.10.2002, blz. 1.
117 van 13.5.2003, blz. 1.
315 van 19.11.2002, blz. 14.

1. De titel van hoofdstuk 2 van bijlage I van Richtlijn 92/
118/EEG wordt vervangen door:
„Voor menselijke consumptie bestemde darmen van
dieren”.
2. De titel van hoofdstuk 9 van bijlage I van Richtlijn 92/
118/EEG wordt vervangen door:
„Voor menselijke
gesmolten vet”.

consumptie

bestemde

reuzel

en

3. De titel van hoofdstuk 11 van bijlage I van Richtlijn 92/
118/EEG wordt vervangen door:
„Voor menselijke consumptie bestemd konijnenvlees en
vlees van gekweekt wild”.

Artikel 2
Inwerkingtreding en toepasselijkheid
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 mei 2004.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 maart 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 446/2004 VAN DE COMMISSIE
van 10 maart 2004
tot intrekking van een aantal beschikkingen inzake dierlijke bijproducten
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Richtlijn 2002/33/EG tot wijziging van de Richtlijnen
90/425/EEG en 92/118/EEG met betrekking tot de
gezondheidsvoorschriften voor dierlijke bijproducten
heeft deze richtlijnen aanzienlijk gewijzigd, met name
om hun werkingssfeer te beperken tot uitsluitend dierlijke producten voor menselijke consumptie en pathogenen.

(4)

Verordening (EG) nr. 1774/2002 omvat nu alle communautaire voorschriften inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten.

(5)

De Beschikkingen 92/562/EEG, 97/735/EG en 2001/25/
EG moeten bijgevolg in het belang van de samenhang en
de duidelijkheid van het Gemeenschapsrecht worden
ingetrokken.

(6)

De in deze verordening 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 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990
inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en
producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de
interne markt (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/33/EG
van het Europees Parlement en de Raad (2), en met name op
artikel 10, lid 4,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees
Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 808/2003 van de Commissie (4),
en met name op artikel 32, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Richtlijn 90/425/EEG legt voorschriften vast inzake de
gezondheid van mens en dier met betrekking tot
bepaalde dierlijke bijproducten. De richtlijn vormt de
rechtsgrond voor Beschikking 97/735/EG van de
Commissie van 21 oktober 1997 tot vaststelling van
beschermende maatregelen ten aanzien van het handelsverkeer van bepaalde soorten dierlijke afvallen van zoogdieren (5), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 1999/534/
EG van de Raad (6), en Beschikking 2001/25/EG van de
Commissie van 27 december 2000 houdende een
verbod op het gebruik van bepaalde dierlijke bijproducten in diervoeders (7).

Verordening (EG) nr. 1774/2002 vormt de rechtsgrond
voor Beschikking 92/562/EEG van de Commissie van 17
november 1992 tot goedkeuring van alternatieve warmtebehandelingssystemen voor de verwerking van hoogrisicomateriaal (8), laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van Oostenrijk, Finland en Zweden.
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L
PB L

224 van 18.8.1990, blz. 29.
315 van 19.11.2002, blz. 14.
273 van 10.10.2002, blz. 1.
117 van 13.5.2003, blz. 1.
294 van 28.10.1997, blz. 7.
204 van 4.8.1999, blz. 37.
6 van 11.1.2001, blz. 16.
359 van 9.12.1992, blz. 23.

Artikel 1
Ingetrokken beschikkingen
De Beschikkingen 92/562/EEG, 97/735/EG en 2001/25/EG
worden ingetrokken.

Artikel 2
Inwerkingtreding en toepassing
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 mei 2004.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 maart 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 447/2004 VAN DE COMMISSIE
van 10 maart 2004
tot vaststelling van voorschriften om voor Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen,
Slovenië en Slowakije de overgang te vergemakkelijken van de steun op grond van Verordening
(EG) nr. 1268/1999 naar de steun op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1257/1999 en (EG) nr.
1260/1999
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië,
Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen,
Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 2, lid 3,
Gelet op de Akte van Toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus,
Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 32, lid 5, en artikel 33, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

1

Bij Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad (1) is
voorzien in steunverlening door de Gemeenschap voor
pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw
en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in
Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode (Sapard-programma). Dit programma bevat een
aantal maatregelen waarvoor na de toetreding steun
wordt verleend in het kader van Verordening (EG) nr.
1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun
voor plattelandsontwikkeling uit het Europees
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL)
en tot wijziging en intrekking van een aantal verordeningen (2) of Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de
Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen
inzake de structuurfondsen (3). Om de overgang tussen
deze twee soorten steun te vergemakkelijken dient de
periode te worden gepreciseerd waarin verbintenissen
tegenover begunstigden kunnen worden aangegaan op
grond van het Sapard-programma.
De voorwaarden moeten worden gepreciseerd waaronder
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1268/1999 goedgekeurde projecten die niet langer op grond van die
verordening kunnen worden gefinancierd, kunnen
worden overgedragen naar de programmering van de
plattelandsontwikkeling.
De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité voor
de landbouwstructuur en de plattelandsontwikkeling,

( ) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 87. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 696/2003 (PB L 99 van 17.4.2003, blz.
24).
(2) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij de Toetredingsakte van 2003.
(3) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1105/2003 (PB L 158 van 27.6.2003, blz.
3).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Begripsomschrijving
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder „ nieuwe
lidstaten” verstaan Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië en Slowakije.

Artikel 2
Einde van de periode voor de sluiting van contracten op
grond van Verordening (EG) nr. 1268/1999
1. Voor de maatregelen die na de toetreding overeenkomstig
artikel 47 bis van Verordening (EG) nr. 1257/1999 kunnen
worden gefinancierd door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, kunnen
de nieuwe lidstaten verder verbintenissen op grond van Verordening (EG) nr. 1268/1999 aangaan tot de datum waarop het
plan voor plattelandsontwikkeling bij de Commissie wordt
ingediend.
2. Voor de in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1268/1999
bedoelde maatregelen of submaatregelen die na de toetreding
door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Oriëntatie, kunnen worden gefinancierd in het kader van artikel 2, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1260/1999, kunnen de nieuwe lidstaten verder
verbintenissen op grond van Verordening (EG) nr. 1268/1999
aangaan tot de datum waarop zij verbintenissen voor maatregelen in het kader van Verordening (EG) nr. 1260/1999
beginnen aan te gaan.

Artikel 3
Financiering van de Sapard-projecten bij uitputting van de
kredieten
1. Voor de projecten waarvoor vanaf 2002 contracten zijn
gesloten in het kader van de maatregelen als bedoeld in artikel
2, vierde, zevende en veertiende streepje, van Verordening (EG)
nr. 1268/1999, kunnen de na 31 december 2006 te verrichten
betalingen worden geïntegreerd in de programmering van de
plattelandsontwikkeling voor de periode 2004-2006 op grond
van Verordening (EG) nr. 1257/1999 en worden gefinancierd
door het EOGFL, afdeling Garantie.
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2.
De betalingen voor de projecten waarvoor de in het kader
van Verordening (EG) nr. 1268/1999 beschikbare kredieten
zijn uitgeput of ontoereikend zijn, kunnen worden geïntegreerd
in de programmering van de plattelandsontwikkeling voor de
periode 2004-2006 op grond van Verordening (EG) nr. 1257/
1999 en worden gefinancierd door het EOGFL, afdeling
Garantie.

4. De subsidiabiliteits- en controlevoorschriften voor de
bijstand op grond van Verordening (EG) nr. 1268/1999 blijven
van toepassing.

3.
In het geval dat de nieuwe lidstaten de leden 1 en 2
toepassen, vermelden zij desbetreffende bedragen aan vastgelegde kredieten in de financiële tabel die is opgenomen in
bijlage II bij Verordening (EG) nr. 141/2004 (1).

Deze verordening treedt in werking op de datum en onder
voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland,
Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.

5. De lijst van de in aanmerking genomen projecten wordt
vastgesteld door de betrokken nieuwe lidstaat.
Artikel 4

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 maart 2004.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 24 van 29.1.2004, blz. 25.
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VERORDENING (EG) Nr. 448/2004 VAN DE COMMISSIE
van 10 maart 2004
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1685/2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad met betrekking tot de subsidiabiliteit van de uitgaven
voor door structuurfondsen medegefinancierde verrichtingen, en tot intrekking van Verordening
(EG) nr. 1145/2003
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(7)

Ter wille van de duidelijkheid en gemakshalve dient de
bijlage bij Verordening (EG) nr. 1685/2000 in haar
geheel te worden vervangen.

(8)

De bepalingen betreffende stortingen in risicokapitaal-,
lenings- en garantiefondsen en de subsidiabiliteit van de
BTW hebben tot interpretatieproblemen aanleiding
gegeven.

(9)

Gelet op het beginsel van gelijke behandeling en om de
kosten van transnationale financiële transacties in
aanmerking te laten komen, moeten de desbetreffende
regels met terugwerkende kracht worden toegepast.

(10)

Verordening (EG) nr. 1685/2000 werd dienovereenkomstig gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1145/2003. Bij
de goedkeuring van die verordening werden de voorwaarden met betrekking tot de regelgevingsprocedure
echter niet volledig in acht genomen en daarom moet
Verordening (EG) nr. 1145/2003 ingetrokken worden.
De onderhavige verordening zou daarom van toepassing
moeten zijn vanaf de inwerkingtreding van Verordening
(EG) nr. 1145/2003.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Raadgevend
Comité voor de ontwikkeling en omschakeling van de
regio's,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21
juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen (1) en met name op artikel 30, lid 3, en artikel 53, lid
2,
Na raadpleging van het Comité uit hoofde van artikel 147 van
het Verdrag, het Comité van beheer voor de landbouwstructuur
en de plattelandsontwikkeling en het Comité van beheer voor
de visserij en de aquacultuur,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1685/2000 van de
Commissie (2) is een aantal gemeenschappelijke subsidiabiliteitsregels vastgelegd. Die verordening trad op 5
augustus 2000 in werking.

(2)

De ervaring heeft echter aangetoond dat deze regels in
verschillende opzichten moeten worden gewijzigd.

(3)

Het is met name passend de kosten van transnationale
financiële transacties in het kader van steunverlening op
grond van Peace II en de communautaire initiatieven na
aftrek van de op de voorschotten ontvangen rente als
subsidiabel aan te merken.

(4)

Ook dient te worden verduidelijkt dat stortingen in risicokapitaal-, lenings- en garantiefondsen daadwerkelijk
verrichte uitgaven zijn.

(5)

Uitdrukkelijk dient te worden bepaald dat de publiek- of
privaatrechtelijke status van de eindbegunstigde geen rol
speelt bij de vraag of de BTW in aanmerking komt voor
cofinanciering.

(6)

Ten aanzien van de plattelandsontwikkeling dient te
worden verduidelijkt dat de regel dat de uitgaven met
vereffende facturen moeten worden gestaafd, van toepassing moet zijn, onverminderd de specifieke regels die
vastgelegd werden in Verordening (EG) nr. 445/2002
van de Commissie van 26 februari 2002 tot vaststelling
van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr.
1257/1999 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) (3), voor het geval dat
normbedragen voor de prijzen per eenheid voor
bepaalde investeringen op bosbouwgebied zijn vastgesteld.

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1105/2003 (PB L 158 van 27.6.2003, blz.
3).
(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 39. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1145/2003 (PB L 160 van 28.6.2003, blz. 48).
(3) PB L 74 van 15.3.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 963/2003 (PB L 138 van 5.6.2003, blz. 32).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1145/2003 wordt ingetrokken.
Artikel 2
De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1685/2000 wordt
vervangen door de in de bijlage bij de onderhavige verordening
opgenomen tekst.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 5 juli 2003.
De volgende punten in de bijlage zijn van toepassing met
ingang van 5 augustus 2000:
a) in regel 1 de punten 1.3, 2.1, 2.2 en 2.3;
b) in regel 3 punt 1;
c) in regel 7 de punten 1 tot en met 5.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 maart 2004.
Voor de Commissie
Michel BARNIER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
SUBSIDIABILITEITSREGELS
Regel 1: Daadwerkelijk verrichte uitgaven

1

DOOR DE EINDBEGUNSTIGDEN GEDANE BETALINGEN

1.1

Door de eindbegunstigden gedane betalingen in de zin van artikel 32, lid 1, derde alinea, van Verordening (EG) nr.
1260/1999, hierna „de algemene verordening” genoemd, geschieden in de vorm van geld, onder voorbehoud van
de in punt 1.5 aangegeven uitzonderingen.

1.2

In het geval van steunmaatregelen uit hoofde van artikel 87 van het Verdrag of steun van door de lidstaten aangewezen instanties wordt onder „door de eindbegunstigden gedane betalingen” steun verstaan die door de steunverlenende instantie wordt betaald aan de individuele begunstigden. Ter motivering van de door de eindbegunstigden
gedane betalingen moet worden verwezen naar de voorwaarden en doelstellingen van de steun.

1.3

Stortingen in risicokapitaal-, lenings- en garantiefondsen (met inbegrip van risicokapitaalholdingfondsen) worden
als „daadwerkelijk verrichte uitgaven” in de zin van artikel 32, lid 1, derde alinea, van de algemene verordening
behandeld, op voorwaarde dat de fondsen voldoen aan de in respectievelijk regel 8 en regel 9 gestelde eisen.

1.4

In andere gevallen dan de in punt 1.2 bedoelde, worden onder „door de eindbegunstigden gedane betalingen” betalingen verstaan die worden gedaan door de instantie of de onderneming in de overheids- of particuliere sector van
de overeenkomstig artikel 18, lid 3, onder b), van de algemene verordening in het programmacomplement
omschreven categorieën, die rechtstreeks verantwoordelijk is voor het geven van de opdracht tot de specifieke
actie.

1.5

Onder de in de punten 1.6, 1.7 en 1.8 vastgestelde voorwaarden kunnen afschrijvingen, bijdragen in natura en
indirecte kosten (overheadkosten) ook deel uitmaken van de in punt 1.1 bedoelde betalingen. De cofinanciering
van een actie door de structuurfondsen mag evenwel niet meer bedragen dan de totale subsidiabele uitgaven aan
het eind van de actie, behalve de bijdragen in natura.

1.6

De afschrijvingen van onroerende goederen of materieel die rechtstreeks verband houden met de doelstellingen
van de actie vormen subsidiabele uitgaven, mits:
a) de aankoop van dergelijke onroerende goederen of uitrusting niet met nationale of communautaire subsidies is
gecofinancierd;
b) zij overeenkomstig de geldende boekhoudregels zijn berekend, en
c) zij uitsluitend betrekking hebben op de periode gedurende welke de betrokken actie wordt gecofinancierd.

1.7

Bijdragen in natura vormen subsidiabele uitgaven, mits:
a) het gaat om de inbreng van grond of onroerend goed, uitrusting of materieel, onderzoeks- of beroepsactiviteiten, of niet-betaald vrijwilligerswerk;
b) zij niet worden toegekend uit hoofde van acties op het gebied van de in de regels 8, 9 en 10 bedoelde financiële
instrumentering;
c) de waarde ervan onafhankelijk kan worden beoordeeld en gecontroleerd;
d) in geval van de inbreng van grond of onroerend goed: de waarde is gecertificeerd door een onafhankelijke
bevoegde taxateur of een bevoegde officiële instantie;
e) in geval van onbetaald vrijwilligerswerk: de waarde van dat werk wordt vastgesteld met betrekking tot van de
eraan bestede tijd en van het normale uur- en dagtarief voor de verrichte werkzaamheden en,
f) in voorkomend geval, is voldaan aan de bepalingen van de regels 4, 5 en 6.

1.8

Indirecte kosten (overheadkosten) zijn subsidiabele uitgaven, mits zij gebaseerd zijn op de werkelijke kosten die
verband houden met de uitvoering van de door de structuurfondsen gecofinancierde actie en zij verhoudingsgewijs
volgens een naar behoren gemotiveerde eerlijke en billijke methode aan die actie worden toegekend.

1.9

De punten 1.5 tot en met 1.8 zijn van toepassing op de in punt 1.2 bedoelde begunstigden in het geval van steunmaatregelen uit hoofde van artikel 87 van het Verdrag en in het geval van steunverlening door een door de lidstaat
aangewezen instantie.

1.10 De lidstaten mogen strengere nationale regels toepassen om vast te stellen welke uitgaven overeenkomstig de
punten 1.6, 1.7 en 1.8 in aanmerking komen voor subsidie.
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BEWIJSSTUKKEN INZAKE DE UITGAVEN

2.1

In het algemeen moeten de door de eindbegunstigden gedane betalingen die worden gedeclareerd met het oog op
een tussentijdse betaling of de betaling van het eindsaldo, worden gestaafd met vereffende facturen. Wanneer dit
niet mogelijk is, moeten deze betalingen worden gestaafd met boekingsstukken met vergelijkbare bewijskracht.

2.2

Ten aanzien van de plattelandsontwikkeling is punt 2.1 van toepassing, onverminderd de bij Verordening (EG) nr.
445/2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) vastgestelde specifieke regels voor het geval dat normbedragen voor de prijzen per eenheid voor bepaalde investeringen op
bosbouwgebied zijn vastgesteld.

2.3

Voorts moeten in het geval van in het kader van procedures voor overheidsopdrachten uitgevoerde acties de door
de eindbegunstigden gedane betalingen die worden gedeclareerd met het oog op een tussentijdse betaling of de
betaling van het eindsaldo, worden gestaafd met vereffende facturen die zijn uitgeschreven overeenkomstig de
bepalingen van de ondertekende contracten. In alle andere gevallen, met inbegrip van de toekenning van overheidssubsidies, moeten de door de eindbegunstigden gedane betalingen die worden gedeclareerd met het oog op
een tussentijdse betaling of de betaling van het eindsaldo, worden gerechtvaardigd door uitgaven (inclusief de in
punt 1.5 bedoelde uitgaven) die daadwerkelijk zijn verricht door de instantie of de onderneming in de overheidsof particuliere sector die betrokken is bij de uitvoering van de actie.

3

UITVOERING DOOR SUBCONTRACTANTEN

3.1

Onverminderd de toepassing van strengere nationale regels, komen uitgaven in verband met de volgende onderaannemingscontracten niet in aanmerking voor cofinanciering uit de structuurfondsen:
a) onderaannemingscontracten waardoor de kosten voor de uitvoering van de actie worden verhoogd zonder dat
een daarmee evenredige waarde aan de actie wordt toegevoegd;
b) onderaannemingscontracten met tussenpersonen of adviseurs waarin het te betalen bedrag is uitgedrukt als een
percentage van de totale kostprijs van de actie, tenzij de gegrondheid van een dergelijke betaling door de eindbegunstigde wordt bewezen aan de hand van de werkelijke waarde van het verrichte werk of de verleende diensten.

3.2

De onderaannemers moeten de audit- en controleorganen voor alle onderaannemingscontracten alle vereiste informatie betreffende de in onderaanneming gegeven activiteiten verschaffen.

Regel 2: Boekhoudkundige behandeling van ontvangsten
1. Onder „ontvangsten” in de zin van deze regel worden de inkomsten verstaan die in het kader van een actie in de
periode waarin de cofinanciering loopt of gedurende een door de lidstaat vastgestelde langere periode die loopt tot de
afsluiting van de steunmaatregelen, worden verkregen door de verkoop, verhuur, diensten, inschrijvingsgelden of
andere daarmee gelijkgestelde ontvangsten, met uitzondering van:
a) de ontvangsten die tijdens de gehele economische levensduur van de gecofinancierde investeringen worden
verkregen en onder de specifieke bepalingen van artikel 29, lid 4, van de algemene verordening vallen;
b) de ontvangsten verkregen in het kader van de in de regels 8, 9 en 10 bedoelde financiële instrumenteringsmaatregelen;
c) de bijdragen die de particuliere sector bij wijze van cofinanciering van de acties levert en die in de financiële
tabellen betreffende de steunmaatregelen naast de overheidsbijdragen zijn vermeld.
2. De in punt 1 bedoelde ontvangsten vormen inkomsten die het voor de betrokken actie vereiste bedrag van de cofinanciering van de structuurfondsen verlagen. Deze worden voordat de bijdrage van de structuurfondsen wordt berekend en niet later dan op het ogenblik waarop de steunmaatregelen worden afgesloten, afhankelijk van het feit of zij
volledig of slechts gedeeltelijk door de gecofinancierde actie zijn verkregen, volledig of verhoudingsgewijs in mindering gebracht op de subsidiabele uitgaven van de actie.
Regel 3: Financiële transactie- en andere kosten, uitgaven voor rechtsbijstand

1 FINANCIËLE TRANSACTIEKOSTEN
Debetrente (anders dan de uitgaven uit hoofde van rentesubsidies om de kosten van leningen voor bedrijven krachtens
een goedgekeurde staatssteunregeling te verlagen), kosten verbonden aan financiële transacties, wisselprovisies en
wisselkoersverliezen, alsmede andere zuivere financieringskosten komen niet in aanmerking voor cofinanciering door
de structuurfondsen. Kosten van transnationale financiële transacties, in het kader van steunverlening op grond van
Peace II en de communautaire initiatieven (Interreg III, Leader+, Equal en Urban II) komen echter, na aftrek van de op
voorschotten ontvangen rente, in aanmerking voor cofinanciering door de structuurfondsen. Bovendien komt in het
geval van globale subsidies de debetrente die door de aangewezen bemiddelende instantie is betaald voordat het eindsaldo van de steun is betaald, na aftrek van de op voorschotten ontvangen rente, in aanmerking voor cofinanciering.
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2 AAN REKENINGEN VERBONDEN BANKKOSTEN
Wanneer met het oog op de cofinanciering van de structuurfondsen voor de tenuitvoerlegging van een actie een of
meer afzonderlijke bankrekeningen moeten worden geopend, komen de aan het openen en beheren van de rekening
verbonden bankkosten in aanmerking voor cofinanciering.
3 KOSTEN VAN JURIDISCH ADVIES, NOTARISKOSTEN, TECHNISCHE OF FINANCIËLE EXPERTISE EN BOEKHOUDOF AUDITKOSTEN
Deze kosten zijn subsidiabel als zij rechtstreeks op de actie betrekking hebben en noodzakelijk zijn voor de voorbereiding of uitvoering ervan of, wat de boekhoud- of auditkosten betreft, als zij op door de beheersautoriteit opgelegde
voorwaarden betrekking hebben.
4 KOSTEN VAN DOOR EEN BANK OF EEN ANDERE FINANCIËLE INSTELLING VERSTREKTE GARANTIES
Deze kosten zijn subsidiabel voor zover de garanties vereist zijn ingevolge de nationale of de communautaire wetgeving of ingevolge de beschikking van de Commissie tot goedkeuring van de steun.
5 BOETES, FINANCIËLE SANCTIES EN PROCESKOSTEN
Deze uitgaven zijn niet subsidiabel.
Regel 4: Aankoop van tweedehands materiaal
Onverminderd de toepassing van strengere nationale regels, komen de aankoopkosten van tweedehands materiaal in
aanmerking voor cofinanciering in het kader van de structuurfondsen wanneer aan de volgende drie voorwaarden is
voldaan:
a) de verkoper moet een verklaring afgeven waarin de herkomst van het materieel is vermeld en waarin wordt bevestigd
dat het in geen geval de voorbije zeven jaar met behulp van nationale of communautaire subsidies is aangekocht;
b) de prijs van het tweedehands materieel mag niet hoger liggen dan de marktwaarde en moet lager liggen dan de kostprijs van soortgelijk nieuw materieel en
c) de technische eigenschappen van het materiaal moeten in overeenstemming zijn met de eisen van de actie en met de
geldende normen en standaarden.
Regel 5: Aankoop van grond
1

ALGEMENE REGELS

1.1 Onverminderd de toepassing van strengere nationale regels, komen de kosten voor de aankoop van onbebouwde
grond alleen in aanmerking voor cofinanciering door de structuurfondsen wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:
a) er moet een rechtstreeks verband bestaan tussen de aankoop van de grond en de doelstelling van de gecofinancierde actie;
b) het aandeel van de aankoop van grond in de totale subsidiabele uitgaven van de actie mag, behalve in de in punt
2 vermelde gevallen, 10 % niet overschrijden, tenzij in de door de Commissie goedgekeurde steunmaatregelen
een hoger percentage is vastgesteld;
c) er moet van een onafhankelijke bevoegde taxateur of van een bevoegde officiële instantie een certificaat worden
verkregen, waarin wordt bevestigd dat de aankoopprijs niet hoger ligt dan de marktwaarde.
1.2 In het geval van steunmaatregelen uit hoofde van artikel 87 van het Verdrag, moet in het licht van de steunregeling
als geheel worden beoordeeld of de aankoop van grond al dan niet subsidiabel is.
2

ACTIES OP HET GEBIED VAN MILIEUBESCHERMING
Uitgaven voor acties op het gebied van milieubescherming zijn subsidiabel als aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
— over de aankoop is door het beheerscomité een gunstig besluit genomen;
— de grond wordt gedurende een in dat besluit vastgestelde periode voor het vastgestelde doel gebruikt;
— de grond is, behalve in naar behoren gemotiveerde en door de beheersautoriteit aanvaarde gevallen, niet voor de
landbouw bestemd;
— de grond is aangekocht door of namens een overheidsinstelling of een publiekrechtelijk lichaam.
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Regel 6: Aankoop van onroerend goed

1

ALGEMENE REGELS
Onverminderd de toepassing van strengere nationale regels, komen de kosten van de aankoop van onroerend goed,
dat wil zeggen bestaande gebouwen en de grond waarop deze staan, onder de in punt 2 vermelde voorwaarden in
aanmerking voor cofinanciering in het kader van de structuurfondsen, als er een rechtstreeks verband tussen de
aankoop en de doelstellingen van de betrokken actie bestaat.

2

SUBSIDIABILITEITSVOORWAARDEN

2.1 Er moet van een onafhankelijke bevoegde taxateur of een bevoegde officiële instantie een certificaat worden
verkregen, waarin wordt vastgesteld dat de prijs niet hoger ligt dan de marktwaarde en wordt verklaard dat het
gebouw voldoet aan de nationale voorschriften dan wel waarin de punten worden genoemd waarop het niet aan
deze voorschriften voldoet en die de eindbegunstigde voornemens is in het kader van de actie te corrigeren.
2.2 Voor het betrokken gebouw mag in de voorbije tien jaar geen nationale of communautaire subsidie zijn verleend
die in geval van cofinanciering van de aankoop door de structuurfondsen tot cumulatie van steun zou leiden.
2.3 Het onroerend goed moet gedurende een door de beheersautoriteit vastgestelde periode voor de door haar vastgestelde bestemming worden gebruikt.
2.4 Het gebouw mag alleen in overeenstemming met de doelstellingen van de actie worden gebruikt. Het mag met name
alleen dienen om er diensten van het overheidsbestuur in onder te brengen, wanneer een dergelijk gebruik met de
in het kader van het betrokken structuurfonds subsidiabele activiteiten in overeenstemming is.

Regel 7: BTW en andere heffingen en belastingen
1. De BTW vormt geen subsidiabele uitgave, behalve wanneer zij daadwerkelijk en definitief wordt gedragen door de
eindbegunstigde, of door de individuele ontvanger in het kader van de steunmaatregelen uit hoofde van artikel 87
van het Verdrag en in het geval van steunverlening door een door de lidstaat aangewezen instantie. BTW die op
enigerlei wijze kan worden teruggevorderd kan, zelfs wanneer zij niet daadwerkelijk door de eindbegunstigde of door
de individuele ontvanger wordt teruggevorderd, niet als subsidiabel worden beschouwd. Met de vraag of de eindbegunstigde of de individuele ontvanger een publiek- dan wel een privaatrechtelijke status heeft, wordt geen rekening
gehouden bij de beslissing of de BTW op grond van deze regel een subsidiabele uitgave vormt.
2. BTW die als gevolg van de toepassing van specifieke nationale voorschriften niet door de eindbegunstigde of de individuele ontvanger kan worden teruggevorderd, vormt slechts een subsidiabele uitgave als die voorschriften volledig in
overeenstemming zijn met Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad (1) (BTW-richtlijn).
3. Wanneer de eindbegunstigde of de individuele ontvanger onderworpen is aan een forfaitaire regeling van titel XIV
van Zesde Richtlijn 77/388/EEG, wordt de betaalde BTW in de zin van punt 1 als terugvorderbaar beschouwd.
4. De communautaire cofinanciering mag niet meer bedragen dan de totale subsidiabele uitgaven exclusief BTW, onverminderd artikel 29, lid 6, van de algemene verordening.
5. Andere belastingen, heffingen en lasten (in het bijzonder directe belastingen en sociale-zekerheidsbijdragen op lonen
en salarissen) die voortvloeien uit de cofinanciering van de structuurfondsen, vormen geen subsidiabele uitgaven,
behalve wanneer zij daadwerkelijk en definitief door de eindbegunstigde of de begunstigde worden gedragen.

Regel 8: Risicokapitaal- en leningsfondsen

1

ALGEMENE REGELS
De structuurfondsen kunnen onder de in punt 2 vermelde voorwaarden deelnemen aan de financiering van risicokapitaal- en/of leningsfondsen of van risicokapitaalholdingfondsen, hierna „fondsen” genoemd. Onder „risicokapitaalfondsen en leningsfondsen” worden in de zin van deze regel investeringsinstellingen verstaan die specifiek zijn
bedoeld om vermogen of andere vormen van risicokapitaal, waaronder leningen, te verstrekken aan kleine en
middelgrote ondernemingen in de zin van Aanbeveling 96/280/EG van de Commissie (2), gewijzigd bij Aanbeveling
2003/361/EG. Onder „risicokapitaalholdingfondsen” worden fondsen verstaan die zijn opgericht om in verscheidene
risicokapitaal- en leningsfondsen te investeren. De deelneming van de structuurfondsen in de fondsen kan samengaan met mede-investeringen of garanties van andere financieringsinstrumenten van de Gemeenschap.

(1) PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1.
(2) PB L 107 van 30.4.1996, blz. 4.
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VOORWAARDEN

2.1 De medefinancierders of sponsors van het fonds moeten een voorzichtig bedrijfsplan indienen waarin onder andere
de volgende punten moeten worden gespecificeerd: de doelmarkt, de criteria, de financieringsvoorwaarden, de
operationele begroting van het fonds, de eigenaren en de medefinancierende partners, de beroepsmatige aanpak, de
bevoegdheid en de onafhankelijkheid van het beheer, de statuten van het fonds, de rechtvaardiging van de bijdragen
van de structuurfondsen en het gebruik dat men daarvan wil maken, het investeringsonttrekkingsbeleid en de voorwaarden voor de ontbinding van het fonds, waaronder het hergebruik van uit de bijdrage van de structuurfondsen
voortvloeiende opbrengsten. Het bedrijfsplan moet zorgvuldig worden beoordeeld en op de uitvoering ervan moet
toezicht worden gehouden door of onder de verantwoordelijkheid van de beheersautoriteit.
2.2 Het fonds moet worden opgezet als een onafhankelijke rechtspersoon waarvan de werking is geregeld in de overeenkomsten tussen de aandeelhouders, of als een afzonderlijk financieel geheel binnen een bestaande financiële instelling. In dit laatste geval moet voor het fonds een afzonderlijke uitvoeringsovereenkomst worden opgesteld, waarin
met name wordt bepaald dat afzonderlijke rekeningen moeten worden bijgehouden, waarin de nieuwe middelen die
in de fondsen worden geïnvesteerd (inclusief de bijdragen van de structuurfondsen) duidelijk worden onderscheiden
van de middelen die oorspronkelijk in de instelling beschikbaar waren. Alle deelnemers aan het fonds moeten hun
bijdragen in geld betalen.
2.3 De Commissie kan geen vennoot of aandeelhouder van het fonds worden.
2.4 Voor de bijdrage van de structuurfondsen gelden de maxima die in artikel 29, leden 3 en 4, van de algemene verordening zijn vastgesteld.
2.5 De fondsen mogen alleen in kleine en middelgrote ondernemingen investeren bij de oprichting ervan, in de vroegste
stadia (inclusief startkapitaal) of de uitbreiding ervan en alleen in activiteiten die door de beheerders van het fonds
potentieel economisch levensvatbaar worden geacht. Bij de beoordeling van de levensvatbaarheid moeten alle
inkomstenbronnen van de betrokken ondernemingen in aanmerking worden genomen. De fondsen mogen niet
investeren in ondernemingen in moeilijkheden in de zin van de communautaire richtsnoeren voor reddings- en
herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (1).
2.6 Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om de verstoring van de mededinging op de markt voor risicokapitaal of leningen zoveel mogelijk te beperken. In het bijzonder opbrengsten uit kapitaalinvesteringen en leningen
(na aftrek van het evenredige gedeelte van de beheerskosten) moeten bij voorkeur aan de particuliere investeerders
worden toegerekend tot het vergoedingsniveau dat in de aandeelhoudersovereenkomst is vastgesteld en daarna
moeten zij evenredig over alle aandeelhouders en de structuurfondsen worden verdeeld. Inkomsten van het fonds
die voortvloeien uit de bijdragen van de structuurfondsen moeten opnieuw worden gebruikt voor activiteiten ter
ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen in hetzelfde voor steun in aanmerking komende gebied.
2.7 De beheerskosten mogen tijdens de periode van de steunverlening per jaar gemiddeld niet meer bedragen dan 5 %
van het gestorte kapitaal, tenzij na een openbare aanbesteding een hoger percentage nodig blijkt.
2.8 Bij de afsluiting van de actie worden de subsidiabele uitgaven van het fonds (de eindbegunstigde) gevormd door het
kapitaal van het fonds dat is geïnvesteerd in of uitgeleend aan kleine en middelgrote ondernemingen, inclusief de
beheerskosten.
2.9 Op de bijdragen van de structuurfondsen en de andere overheidsbijdragen in de fondsen alsmede op de investeringen van fondsen in afzonderlijke kleine en middelgrote ondernemingen zijn de bepalingen inzake staatssteun van
toepassing.
3

AANBEVELINGEN

3.1 De Commissie beveelt de in de punten 3.2 tot en met 3.6 vastgestelde normen voor een goede werkwijze aan voor
fondsen waarin de structuurfondsen bijdragen. Bij de beoordeling van het fonds op zijn verenigbaarheid met de
bepalingen inzake staatssteun zal de Commissie de naleving van deze aanbevelingen als een positief gegeven
beschouwen. De aanbevelingen houden geen verplichting in wat de subsidiabiliteit van de uitgaven betreft.
3.2 De financiële inbreng van de particuliere sector moet aanzienlijk zijn en hoger zijn dan 30 %.
3.3 De fondsen moeten omvangrijk genoeg zijn en een voldoende ruime doelgroep bestrijken om te garanderen dat hun
activiteiten potentieel economisch levensvatbaar zijn (de investeringstermijn moet in overeenstemming zijn met de
bijdrageperiode van het structuurfonds) en zij moeten gericht zijn op gebieden met marktonvolkomenheden.
3.4 De stortingen van de participaties in het fonds worden door de structuurfondsen en door de aandeelhouders gedaan
volgens hetzelfde tijdschema en proportioneel met de genomen participaties.
3.5 De fondsen moeten worden beheerd door onafhankelijke professionele teams die over voldoende beroepservaring
beschikken om blijk te geven van de vereiste bekwaamheid en geloofwaardigheid om een risicokapitaalfonds te
beheren. De beheersteams worden gekozen via een selectieprocedure op basis van mededinging, waarbij de hoogte
van de overwogen vergoedingen in aanmerking wordt genomen.
3.6 De fondsen mogen normaal geen meerderheidsbelang in ondernemingen verwerven en moeten ernaar streven alle
investeringen tijdens de looptijd van het fonds te realiseren.
(1) PB C 288 van 9.10.1999, blz. 2.
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Regel 9: Garantiefondsen

1

ALGEMENE REGELS
De structuurfondsen kunnen het kapitaal van garantiefondsen cofinancieren overeenkomstig de in punt 2 genoemde
voorwaarden. Onder „garantiefondsen” in de zin van deze regel worden financieringsinstrumenten verstaan die risicokapitaal- en leningsfondsen in de zin van regel 8 en andere risicodragende financieringsregelingen voor kleine en
middelgrote ondernemingen (inclusief leningen) vrijwaren tegen verliezen die voortvloeien uit hun investeringen in
kleine en middelgrote ondernemingen in de zin van Aanbeveling 96/280/EG, gewijzigd bij Aanbeveling 2003/361/
EG. De fondsen kunnen door de overheid gesteunde onderlinge fondsen zijn waarop wordt ingetekend door kleine
en middelgrote ondernemingen, op commerciële basis geëxploiteerde fondsen met partners uit de particuliere sector
of volledig door de overheid gefinancierde fondsen. De deelneming van de structuurfondsen in de fondsen kan
worden gecombineerd met door andere financieringsinstrumenten van de Gemeenschap verstrekte gedeeltelijke
garanties.

2

VOORWAARDEN

2.1 De medefinanciers of sponsors van het fonds moeten zoals voor de risicokapitaalfondsen (regel 8) mutatis mutandis
een voorzichtig bedrijfsplan indienen, waarin wordt aangegeven welke garantieportefeuille wordt beoogd. Het
bedrijfsplan moet zorgvuldig worden beoordeeld en op de uitvoering ervan moet toezicht worden gehouden door
of onder de verantwoordelijkheid van de beheersautoriteit.
2.2 Het fonds moet worden opgezet als een onafhankelijke rechtspersoon waarvan de werking is geregeld in de overeenkomsten tussen de aandeelhouders, of als een afzonderlijk financieel geheel binnen een bestaande financiële instelling. In dit laatste geval moet voor het fonds een afzonderlijke uitvoeringsovereenkomst worden opgesteld, waarin
met name wordt bepaald dat afzonderlijke rekeningen moeten worden bijgehouden, waarin de nieuwe middelen die
in de fondsen worden geïnvesteerd (inclusief de bijdragen van de structuurfondsen) duidelijk worden onderscheiden
van de middelen die oorspronkelijk in de instelling beschikbaar waren.
2.3 De Commissie kan geen vennoot of aandeelhouder van het fonds worden.
2.4 De fondsen kunnen alleen waarborgen verstrekken voor investeringen in activiteiten die potentieel economisch
levensvatbaar worden geacht. De fondsen kunnen zich niet borg stellen voor ondernemingen in moeilijkheden in de
zin van de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden.
2.5 Gedeelten van de bijdrage van de structuurfondsen die overblijven nadat de garanties zijn uitbetaald, moeten
opnieuw worden gebruikt voor activiteiten ter ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen in hetzelfde
voor steun in aanmerking komende gebied.
2.6 De beheerskosten mogen tijdens de periode van de steunverlening per jaar gemiddeld niet meer bedragen dan 2 %
van het gestorte kapitaal, tenzij na een openbare aanbesteding een hoger percentage nodig blijkt.
2.7 Bij de afsluiting van de actie wordt het bedrag aan gestort kapitaal van het fonds dat, op grond van een onafhankelijke audit, nodig is om de verstrekte garantie, inclusief de veroorzaakte beheerskosten, te dekken, als de voor cofinanciering in aanmerking komende uitgaven van het fonds (de eindbegunstigde) aangemerkt.
2.8 Op de bijdragen van de structuurfondsen en de andere overheidsbijdragen in de garantiefondsen, alsmede op de
door dergelijke fondsen aan afzonderlijke kleine en middelgrote ondernemingen verstrekte garanties, zijn de bepalingen inzake staatssteun van toepassing.
Regel 10: Leasing
1

ALGEMENE REGELS
Uitgaven gedaan in verband met leasing komen op de in de punten 2 tot en met 4 genoemde voorwaarden in
aanmerking voor cofinanciering uit de structuurfondsen.

2

STEUN VIA DE LEASINGGEVER

2.1 De leasinggever is de rechtstreekse ontvanger van de communautaire cofinanciering die wordt gebruikt ter verlaging
van de bedragen die bij wijze van leasingprijs door de leasingnemer moeten worden betaald voor de onder de leaseovereenkomst vallende goederen.
2.2 De leaseovereenkomst waarvoor de communautaire steun wordt verleend, moet voorzien in een koopoptie of in
een minimale leasingperiode die overeenkomt met de nuttige levensduur van het geleasde goed.
2.3 De leasinggever moet zich ertoe verbinden, in geval van niet door de bevoegde autoriteiten goedgekeurde
vervroegde beëindiging van de minimale leasingperiode, het deel van de communautaire subsidie dat overeenkomt
met de resterende duur van de leasingperiode aan de bevoegde nationale autoriteiten terug te betalen (voor rekening
van het betrokken fonds).
2.4 De voor cofinanciering in aanmerking komende uitgave is de aankoop van het goed door de leasinggever zoals deze
blijkt uit een vereffende factuur of uit boekhoudbescheiden met een vergelijkbare bewijskracht. Voor communautaire cofinanciering kan geen hoger bedrag in aanmerking komen dan de marktwaarde van het geleasde goed.
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2.5 Andere dan de in punt 2.4 bedoelde kosten in verband met de leasingovereenkomst (met name belastingen, winstmarge van de leasinggever, rentefinancieringskosten, overheadkosten, verzekeringskosten) zijn niet-subsidiabele
uitgaven.
2.6 De aan de leasinggever betaalde communautaire steun moet volledig ten voordele van de begunstigde van de leaseovereenkomst worden gebruikt door alle gedurende de leasingperiode bij wijze van leasingprijs te betalen bedragen
op uniforme wijze te verlagen.
2.7 De leasinggever moet het bewijs ervan leveren dat het voordeel van de communautaire steun volledig ten goede
komt aan de leasingnemer. Daartoe moet hij de bij wijze van leasingprijs te betalen bedragen uitsplitsen of gebruikmaken van een alternatieve methode die dezelfde garantie geeft.
2.8 De in punt 2.5 bedoelde kosten, de uit de leasingoperatie voortvloeiende belastingvoordelen en de andere voorwaarden van de overeenkomst moeten dezelfde zijn als die welke gelden wanneer geen communautaire steun wordt
verleend.
3

STEUN AAN DE LEASINGNEMER

3.1 De leasingnemer is de rechtstreekse ontvanger van de communautaire cofinanciering.
3.2 De voor cofinanciering in aanmerking komende uitgave is de door de leasingnemer aan de leasinggever betaalde
leasingprijs zoals deze blijkt uit een vereffende factuur of uit boekhoudbescheiden met een vergelijkbare bewijskracht.
3.3 Wanneer de leasingovereenkomst voorziet in een koopoptie of in een minimale leasingperiode die overeenkomt
met de nuttige levensduur van het geleasde goed, kan voor communautaire cofinanciering geen hoger bedrag in
aanmerking komen dan de marktwaarde van het geleasde goed. Andere kosten in verband met de leaseovereenkomst (belasting, winstmarge van de leasinggever, rentefinancieringskosten, overheadkosten, verzekeringskosten,
enz.) zijn niet-subsidiabele uitgaven.
3.4 De communautaire steun uit hoofde van de in punt 3.3 bedoelde leasingovereenkomsten wordt in één of meer
termijnen aan de leasingnemer betaald op basis van de daadwerkelijk als leasingprijs betaalde bedragen. Als de leaseovereenkomst nog doorloopt na de uiterste datum waarop betalingen in het kader van de communautaire steunverlening in aanmerking kunnen worden genomen, kunnen alleen uitgaven in verband met de leasingprijs die de
leasingnemer tot en met de uiterste betalingsdatum in het kader van de steunmaatregelen verschuldigd was en heeft
betaald, als subsidiabel worden beschouwd.
3.5 Als de leaseovereenkomst niet in een koopoptie voorziet en de leasingperiode korter is dan de nuttige levensduur
van het geleasde goed, komt de leasingprijs voor communautaire cofinanciering in aanmerking in verhouding tot de
duur van de subsidiabele actie. De leasingnemer moet evenwel het bewijs kunnen leveren dat leasing de rendabelste
methode was om het gebruik van het materiaal te verkrijgen. Zouden de kosten lager zijn geweest wanneer van een
alternatieve methode gebruik was gemaakt (bijvoorbeeld door het materiaal te huren), dan worden de extra kosten
op de subsidiabele uitgaven in mindering gebracht.
3.6 De lidstaten mogen strengere nationale regels toepassen om vast te stellen welke uitgaven overeenkomstig de punten
3.1 tot en met 3.5 subsidiabel zijn.

4

SALE EN LEASEBACK
De leasingprijs die door de leasingnemer in het kader van een sale/leaseback-operatie wordt betaald, kan een subsidiabele uitgave overeenkomstig de regels van punt 3 zijn. De aankoopkosten van het goed komen niet in aanmerking
voor communautaire cofinanciering.
Regel 11: Kosten voor het beheer en de tenuitvoerlegging van de structuurfondsen

1

ALGEMENE REGELS
De kosten die voor de lidstaten voortvloeien uit het beheer en de uitvoering van, alsmede uit het toezicht en de
controle op de structuurfondsen komen, tenzij dit in punt 2 anders is bepaald en zij binnen de in punt 2.1 vermelde
categorieën vallen, niet in aanmerking voor cofinanciering.

2

VOOR COFINANCIERING IN AANMERKING KOMENDE CATEGORIEËN UITGAVEN VOOR BEHEER, UITVOERING, TOEZICHT EN CONTROLE

2.1 Overeenkomstig de in de punten 2.2 tot en met 2.7 omschreven voorwaarden komen de volgende uitgavencategorieën in het kader van de steunverlening in aanmerking voor cofinanciering:
— uitgaven voor de voorbereiding, de selectie en de beoordeling van, en het toezicht op de steunverlening en de
acties (maar met uitzondering van uitgaven voor de aanschaf en installatie van computersystemen voor beheer,
toezicht en evaluatie);
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— uitgaven voor vergaderingen van de toezichtcomités en subcomités in verband met de tenuitvoerlegging van de
steun. Deze uitgaven kunnen ook de kosten omvatten van deskundigen en andere deelnemers aan deze comités,
onder wie deelnemers die uit een derde land afkomstig zijn, wanneer de persoon die dergelijke comités voorzit
hun aanwezigheid voor de doeltreffende tenuitvoerlegging van de steun noodzakelijk acht;
— uitgaven voor audits en controles ter plaatse van de acties.
2.2 Uitgaven voor salarissen, waaronder sociale-zekerheidsbijdragen, komen alleen in de volgende gevallen in aanmerking voor cofinanciering:
a) ambtenaren of andere overheidsfunctionarissen die door een met schriftelijke bewijsstukken te staven besluit van
de bevoegde autoriteit zijn gedetacheerd om de in punt 2.1 bedoelde taken uit te voeren;
b) ander personeel dat aangesteld is om de in punt 2.1 bedoelde taken uit te voeren.
Het tijdvak van de detachering of van het dienstverband mag de in de beschikking waarbij de steunverlening werd
goedgekeurd vastgestelde einddatum voor de subsidiabiliteit van de uitgaven niet overschrijden.
2.3 De bijdrage van de structuurfondsen aan de in punt 2.1 bedoelde uitgaven wordt beperkt tot een maximumbedrag
dat wordt vastgesteld in de door de Commissie goedgekeurde steunmaatregelen en mag de in de punten 2.4 en 2.5
vermelde maxima niet overschrijden.
2.4 Voor alle steunmaatregelen, uitgezonderd communautaire initiatieven, het speciale Peace II-programma en innovatieve acties, is het maximum gelijk aan de som van de volgende bedragen:
— 2,5 % van het gedeelte van de totale bijdrage van de structuurfondsen tot en met 100 miljoen EUR;
— 2 % van het gedeelte van de totale bijdrage van de structuurfondsen tussen 100 miljoen en 500 miljoen EUR;
— 1 % van het gedeelte van de totale bijdrage van de structuurfondsen tussen 500 miljoen en 1 miljard EUR;
— 0,5 % van het gedeelte van de totale bijdrage van de structuurfondsen boven de 1 miljard EUR.
2.5 Voor de communautaire initiatieven, de innovatieve acties en het speciale Peace II-programma bedraagt het
maximum 5 % van de totale bijdrage van de structuurfondsen. Wanneer verscheidene lidstaten aan dergelijke steunmaatregelen deelnemen, kan dit maximum worden verhoogd om rekening te houden met de hogere beheers- en
uitvoeringskosten en wordt dit maximum in de beschikking van de Commissie vastgesteld.
2.6 Voor de berekening van het bedrag van de in de punten 2.4 en 2.5 aangegeven maxima, geldt als totale bijdrage
van de structuurfondsen het totaal dat in ieder door de Commissie goedgekeurd pakket steunmaatregelen is vastgesteld.
2.7 De Commissie en de lidstaten komen overeen de punten 2.1 tot en met 2.6 van deze regel ten uitvoer te leggen. Dit
wordt in het pakket steunmaatregelen vastgelegd. Het bijdragepercentage wordt vastgesteld overeenkomstig artikel
29, lid 7, van de algemene verordening. Wat het toezicht betreft, moet voor de in punt 2.1 bedoelde kosten een
afzonderlijke maatregel of submaatregel in het pakket voor technische bijstand worden opgenomen.

3

ANDERE UITGAVEN IN HET KADER VAN DE TECHNISCHE BIJSTAND
De in de punten 2.4 tot en met 2.6 genoemde voorwaarden gelden niet voor andere dan de in punt 2 bedoelde
acties die in het kader van de technische bijstand kunnen worden gecofinancierd (zoals studies, studiebijeenkomsten,
voorlichtingsacties, evaluaties en de uitgaven voor de aanschaf en installatie van computersystemen voor beheer,
toezicht en evaluatie). Uitgaven voor de salarissen van ambtenaren of andere overheidsfunctionarissen die dergelijke
acties uitvoeren, komen niet in aanmerking voor cofinanciering.

4

UITGAVEN VAN OVERHEIDSDIENSTEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE UITVOERING VAN DE ACTIES
De volgende uitgaven van overheidsdiensten komen in aanmerking voor cofinanciering, wanneer zij betrekking
hebben op de uitvoering van een actie en mits zij niet voortvloeien uit de wettelijke verantwoordelijkheden van de
overheidsinstantie of uit de dagelijkse beheers-, toezicht- en controleopdrachten van de instantie, op andere wijze
dan via technische bijstand:
a) de kosten van beroepsdiensten die door een overheidsdienst worden verleend in het kader van de uitvoering van
een actie. Deze kosten moeten hetzij worden gefactureerd aan een „openbare of particuliere” eindbegunstigde,
hetzij worden aangetoond aan de hand van bescheiden met gelijkwaardige bewijskracht die het mogelijk maken
de door de betrokken overheidsdienst voor die actie betaalde werkelijke kosten te bepalen;
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b) kosten voor de uitvoering van een actie, wanneer uitgaven die verband houden met dienstverlening, ten laste van
een overheidsdienst die de eindbegunstigde van de steun is en zelf een actie of project voor eigen rekening
uitvoert zonder een beroep op een extern ingenieurs- of ander bedrijf te doen. De betrokken uitgaven moeten
verband houden met daadwerkelijk en rechtstreeks voor de gecofinancierde actie betaalde kosten en moeten
worden aangetoond aan de hand van bescheiden die het mogelijk maken de door de betrokken overheidsdienst
voor die actie betaalde werkelijke kosten te bepalen.
Regel 12: Subsidiabiliteit van de uitgaven op grond van de plaats van de actie
1

ALGEMENE REGELS
In het algemeen geldt dat door de structuurfondsen gecofinancierde acties moeten worden uitgevoerd in de regio
waarop de steunverlening betrekking heeft.

2

UITZONDERING

2.1 Als de regio waarop de steunverlening betrekking heeft het volledige of gedeeltelijke voordeel geniet van een actie
die buiten die regio plaatsheeft, kan de actie door de beheersautoriteit voor cofinanciering in aanmerking worden
genomen, mits is voldaan aan alle in de punten 2.2 tot en met 2.4 vastgestelde voorwaarden. In andere gevallen is
de procedure van punt 3 van toepassing om vast te stellen of een actie in aanmerking komt voor cofinanciering.
Voor acties die in het kader van het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV) worden gefinancierd, moet de procedure van punt 3 altijd worden gevolgd.
2.2 De actie moet plaatsvinden in een NUTS III-gebied van de lidstaat, die onmiddellijk grenst aan de regio waarop de
steun betrekking heeft.
2.3 Het maximale voor cofinanciering in aanmerking te nemen bedrag aan uitgaven van de actie wordt berekend in
verhouding tot de voordelen voor de regio die van de actie worden verwacht en moet worden gebaseerd op een
beoordeling door een onafhankelijke instantie. Bij de vaststelling van de voordelen moet rekening worden gehouden
met de specifieke doelstellingen van de steun en het verwachte effect ervan. De actie kan niet voor cofinanciering in
aanmerking worden genomen wanneer het aandeel van de voordelen lager ligt dan 50 %.
2.4 De overeenkomstig punt 2.1 voor cofinanciering in aanmerking genomen uitgaven van de acties mogen voor elke
steunmaatregel niet meer bedragen dan 10 % van de totale voor cofinanciering in aanmerking komende uitgaven
voor de desbetreffende maatregel. Bovendien mogen de overeenkomstig punt 2.1 voor cofinanciering in aanmerking
komende uitgaven van alle steunmaatregelen niet meer bedragen dan 5 % van de totale voor cofinanciering in
aanmerking komende uitgaven voor het desbetreffende pakket steunmaatregelen.
2.5 De acties die door de beheersautoriteit op grond van punt 2.1 worden aanvaard, moeten in het jaar- en eindverslag
over de uitvoering van de steun worden vermeld.
3

ANDERE ZAKEN
Acties die worden uitgevoerd buiten de regio waarop de steun betrekking heeft, maar die niet voldoen aan de voorwaarden van punt 2, en acties die in het kader van het FIOV worden gefinancierd, komen alleen in aanmerking voor
cofinanciering nadat de Commissie daaraan op grond van een door de lidstaat ingediend verzoek van geval tot geval
haar uitdrukkelijke goedkeuring heeft gehecht, rekening houdend in het bijzonder met de plaats waar de actie
plaatsheeft, het voordeel dat voor de regio kan worden verwacht en het bedrag van de uitgaven in verhouding tot
de totale uitgaven voor de steunmaatregel en het totale pakket. In het geval van steun die betrekking heeft op de
buitenste regio's, is de procedure van dit punt van toepassing.
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BIJLAGE II
Concordantietabel
Verordening (EG) nr. 1685/2000

Gewijzigde verordening

Artikel 1

Artikel 1 gewijzigd

Artikel 2

Artikel 2 gewijzigd

Bijlage

Bijlage I

Regel 1

Regel 1 gewijzigd

Punt 1.1

Punt 1.1 gewijzigd
Punt 1.3 nieuw

Punt 1.3

Punt 1.4

Punt 1.4

Punt 1.5

Punt 1.5

Punt 1.6

Punt 1.6

Punt 1.7

Punt 1.7

Punt 1.8

Punt 1.8

Punt 1.9

Punt 1.9

Punt 1.10

Punt 2

Punt 2 gewijzigd

Punt 3

Punt 3 ongewijzigd

Regel 2

Regel 2 ongewijzigd

Regel 3

Regel 3 gewijzigd

Punt 1

Punt 1 gewijzigd

Punt 2-5

Punten 2 tot en met 5 ongewijzigd

Regel 4

Regel 4 ongewijzigd

Regel 5

Regel 5 ongewijzigd

Regel 6

Regel 6 ongewijzigd

Regel 7

Regel 7 gewijzigd

Punt 1

Punt 1 gewijzigd
Punt 2 nieuw

Punt 2

Punt 3 gewijzigd

Punt 3

Punt 4 gewijzigd

Punt 4

Punt 5 gewijzigd

Regel 8

Regel 8 ongewijzigd

Regel 9

Regel 9 ongewijzigd

Regel 10

Regel 10 ongewijzigd

Regel 11

Regel 11 ongewijzigd

Regel 12

Regel 12 ongewijzigd
Bijlage II nieuw
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VERORDENING (EG) Nr. 449/2004 VAN DE COMMISSIE
van 10 maart 2004
betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rietsuiker in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten
(2)

Gelet op Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18
juni 1996 betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in
de lijst CXL die is opgesteld naar aanleiding van de voltooiing
van de onderhandelingen in het kader van artikel XXIV, lid 6,
van de GATT (2),

Bij Verordening (EG) nr. 443/2004 van de Commissie
van 10 maart 2004 tot vaststelling van de hoeveelheden
van de leveringsverplichtingen voor de krachtens het
ACS-protocol en de overeenkomst met India in te voeren
rietsuiker voor de leveringsperiode 2003/2004 (4) is voor
Tanzania een leveringsverplichting vastgesteld op een
niveau dat hoger ligt dan het totaal van de invoercertificaataanvragen die voor de leveringsperiode 2003/2004
reeds zijn ingediend.

(3)

Gelet op Verordening (EG) nr. 1159/2003 van de Commissie
van 30 juni 2003 tot vaststelling, voor de verkoopseizoenen
2003/2004, 2004/2005 en 2005/2006, van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer van rietsuiker in het kader van
bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten en
tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1464/95 en (EG)
nr. 779/96 (3), en met name op artikel 5, lid 3,

Derhalve moet, voor de duidelijkheid, worden aangegeven dat de maximumhoeveelheid van de leveringsverplichting voor Tanzania voor de betrokken leveringsperiode niet is bereikt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19
juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector suiker (1),

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1159/2003 zijn
de voorwaarden vastgesteld voor de bepaling van de
leveringsverplichtingen tegen nulrecht van de producten
van GN-code 1701, uitgedrukt in wittesuikerequivalent,
voor invoer van oorsprong uit de landen die het ACSprotocol en de overeenkomst met India hebben ondertekend.

Artikel 1
Voor de van 1 tot en met 5 maart 2004 op grond van artikel
5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1159/2003 ingediende
aanvragen voor invoercertificaten worden de certificaten afgegeven voor maximaal de in de bijlage bij deze verordening
aangegeven hoeveelheden.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 maart 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 maart 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 39/2004 van de Commissie (PB L 6 van
10.1.2004, blz. 2).
(2) PB L 146 van 20.6.1996, blz. 1.
(3) PB L 162 van 1.7.2003, blz. 25.

(4) Zie bladzijde 52 van dit Publicatieblad.
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BIJLAGE
Preferentiële suiker ACS — India
Titel II van Verordening (EG) nr. 1159/2003
Verkoopseizoen 2003/2004

Betrokken land

Barbados

% van de aangevraagde hoeveelheden
waarvoor certificaten worden afgegeven in
de week van 1 tot en met 5 maart 2004

Maximumhoeveelheid

100

Belize
Congo

0

Bereikt

0

Bereikt

Fiji

100

Guyana

100

India

0

Ivoorkust

100

Jamaica

100

Kenia

100

Madagaskar

100

Malawi

100

Mauritius

100

Saint Kitts en Nevis

100

Swaziland

100

Tanzania

100

Trinidad en Tobago

100

Zambia

100

Zimbabwe

0

Bereikt

Bereikt

Bijzondere preferentiële suiker
Titel III van Verordening (EG) nr. 1159/2003
Verkoopseizoen 2003/2004
Contingent geopend voor de in artikel 39 van Verordening (EG) nr. 1260/2001 opgenomen lidstaten, behalve
Slovenië

Betrokken land

% van de aangevraagde hoeveelheden
waarvoor certificaten worden afgegeven in
de week van 1 tot en met 5 maart 2004

India

100

Andere

100

Maximumhoeveelheid

Bijzondere preferentiële suiker
Titel III van Verordening (EG) nr. 1159/2003
Verkoopseizoen 2003/2004
Contingent geopend voor Slovenië

Betrokken land

ACS

% van de aangevraagde hoeveelheden
waarvoor certificaten worden afgegeven in
de week van 1 tot en met 5 maart 2004

100

Maximumhoeveelheid
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Suiker CXL-concessies
Titel IV van Verordening (EG) nr. 1159/2003
Verkoopseizoen 2003/2004
Betrokken land

Brazilië

% van de aangevraagde hoeveelheden
waarvoor certificaten worden afgegeven in
de week van 1 tot en met 5 maart 2004

100

Cuba

100

Andere derde landen

100

Maximumhoeveelheid
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VERORDENING (EG) Nr. 450/2004 VAN DE COMMISSIE
van 10 maart 2004
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit
(citroenen)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28
oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector groenten en fruit (1), en met name op
artikel 35, lid 3, derde alinea,

(3)

Voor citroenen bedraagt de maximale restitutie die nodig
is voor de toekenning van certificaten voor de totale
indicatieve hoeveelheid, binnen de grenzen van de
hoeveelheden waarvoor offertes zijn ingediend, niet meer
dan anderhalfmaal de indicatieve restitutie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 305/2004 van de Commissie (2)
is een openbare inschrijving geopend en zijn de indicatieve eenheidsbedragen van de restitutie en de indicatieve
hoeveelheden vastgesteld waarvoor uitvoercertificaten
van het A3-stelsel worden aangevraagd.
Afhankelijk van de ingediende offertes moeten de maximale eenheidsbedragen van de restitutie worden vastgesteld, alsmede de afgiftepercentages voor de offertes
waarin de maximumrestitutie wordt gevraagd.

Artikel 1
De maximale eenheidsbedragen van de restituties en de afgiftepercentages voor citroenen in het kader van de bij Verordening
(EG) nr. 305/2004 geopende openbare inschrijving zijn vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 maart 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 maart 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 268 van 9.10.2001, blz. 8. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 47/2003 van de Commissie (PB L 7 van
11.1.2003, blz. 64).
2
( ) PB L 52 van 21.2.2004, blz. 3.
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BIJLAGE
Afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (citroenen)

Product

Citroenen

Maximaal eenheidsbedrag van de restitutie
(in EUR/t netto)

Afgiftepercentage voor de hoeveelheden
waarvoor het maximale eenheidsbedrag
van de restitutie wordt gevraagd

45

44 %
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VERORDENING (EG) Nr. 451/2004 VAN DE COMMISSIE
van 10 maart 2004
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit
(tomaten, sinaasappelen en appelen)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

De restitutie dient bijgevolg te worden vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid 4, van Verordening (EG) nr.
1961/2001 van de Commissie van 8 oktober 2001
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG)
nr. 2200/96 van de Raad wat de toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft (3).

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28
oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector groenten en fruit (1), en met name op
artikel 35, lid 3, derde alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 305/2004 van de Commissie (2)
is een openbare inschrijving geopend en zijn de indicatieve eenheidsbedragen van de restitutie en de indicatieve
hoeveelheden vastgesteld waarvoor uitvoercertificaten
van het A3-stelsel kunnen worden afgegeven.
Afhankelijk van de ingediende offertes moeten de maximale eenheidsbedragen van de restitutie worden vastgesteld, alsmede de afgiftepercentages voor de offertes
waarin de maximumrestitutie wordt gevraagd.
Voor tomaten, sinaasappelen en appelen bedraagt de
maximale restitutie die nodig is voor de toekenning van
certificaten voor de totale indicatieve hoeveelheid,
binnen de grenzen van de hoeveelheden waarvoor
offertes zijn ingediend, meer dan anderhalfmaal de indicatieve
restitutie.

(4)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het maximale eenheidsbedrag van de restitutie en het afgiftepercentage voor tomaten, sinaasappelen en appelen in het
kader van de bij Verordening (EG) nr. 305/2004 geopende
openbare inschrijving zijn vermeld in de bijlage.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 maart 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 maart 2004.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 47/2003 van de Commissie (PB L 7 van
11.1.2003, blz. 64).
2
( ) PB L 52 van 21.2.2004, blz. 3.

(3) PB L 268 van 9.10.2001, blz. 8. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1176/2002 (PB L 170 van 29.6.2002, blz.
69).
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BIJLAGE
betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen en appelen )

Maximaal eenheidsbedrag van
de restitutie
(in EUR/t netto)

Afgiftepercentage voor de
hoeveelheden waarvoor het
maximale eenheidsbedrag van
de restitutie wordt gevraagd

Tomaten

40

100 %

Sinaasappelen

35

100 %

Appelen

39

82 %

Product
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VERORDENING (EG) Nr. 452/2004 VAN DE COMMISSIE
van 10 maart 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
van 2 augustus 2001, houdende uitvoeringsbepalingen
van de steunregeling voor katoen (3). 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 29,002 EUR/100 kg.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 maart 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 maart 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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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 1 maart 2004
tot vaststelling van aanvullende garanties ten aanzien van Salmonellae voor de verzending naar
Finland en Zweden van legkippen
(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 582)
(Voor de EER relevante tekst)

(2004/235/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

De voorschriften inzake deze steekproefsgewijs verrichte
microbiologische test moeten worden vastgesteld, met
name inzake de bemonsteringsmethode, het aantal te
nemen monsters en de voor het onderzoek van de
monsters toe te passen microbiologische methoden.

(6)

Deze garanties mogen niet gelden voor koppels waarvoor een programma geldt dat als gelijkwaardig aan het
door Finland en Zweden uitgevoerde programma is
erkend.

(7)

Finland en Zweden dienen voor zendingen uit derde
landen minstens even strenge importvoorwaarden toe te
passen als die welke bij deze beschikking zijn vastgesteld.

(8)

Bij de in deze beschikking omschreven methoden is
rekening gehouden met het advies van de Europese
Autoriteit voor voedselveiligheid.

(9)

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

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van 15 oktober
1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften
voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit
derde landen van pluimvee en broedeieren (1), en met name op
artikel 9 ter, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Beschikking 95/161/EG van de Commissie van 21 april
1995 tot vaststelling van aanvullende garanties ten
aanzien van Salmonellae voor de verzending naar
Finland en Zweden van legkippen (2) is ingrijpend gewijzigd (3). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele
ordening van de tekst dient tot codificatie van deze
beschikking te worden overgegaan.
De Commissie heeft de door Finland en Zweden ingediende operationele programma's inzake de bestrijding
van Salmonellae goedgekeurd. Deze programma's voorzien in specifieke maatregelen voor legkippen (gebruikspluimvee voor de productie van consumptie-eieren).
Er moeten garanties worden vastgesteld die gelijkwaardig
zijn aan de door Finland en Zweden in het kader van
hun operationeel programma toegepaste garanties.
Deze aanvullende garanties moeten met name zijn gebaseerd op de uitvoering van een microbiologisch onderzoek bij voor Finland en Zweden bestemd pluimvee.

(1) PB L 303 van 31.10.1990, blz. 6. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).
(2) PB L 105 van 9.5.1995, blz. 44. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 97/278/EG (PB L 110 van 26.4.1997, blz. 77).
(3) Zie bijlage III.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
Bij voor Finland en Zweden bestemde legkippen (gebruikspluimvee voor de productie van consumptie-eieren) moet in
het koppel van oorsprong steekproefsgewijs een microbiologische test worden verricht.
Artikel 2
De in artikel 1 bedoelde microbiologische test moet overeenkomstig het bepaalde in bijlage I worden verricht.
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Artikel 3
1.
Voor Finland en Zweden bestemde legkippen moeten van de in bijlage II vastgestelde verklaring
vergezeld gaan.
2.

De in lid 1 bedoelde verklaring kan:

— ofwel bij het certificaat volgens model 3 van bijlage IV bij Richtlijn 90/539/EEG worden gevoegd,
— ofwel in het in het eerste streepje bedoelde certificaat worden opgenomen.
Artikel 4
De in deze beschikking bedoelde aanvullende garanties gelden niet voor koppels waarvoor een programma
wordt uitgevoerd dat volgens de procedure van artikel 32 van Richtlijn 90/539/EEG als gelijkwaardig aan
het door Finland en Zweden uitgevoerde programma is erkend.
Artikel 5
Beschikking 95/161/EG wordt ingetrokken.
Verwijzingen naar de ingetrokken beschikking gelden als verwijzingen naar de onderhavige beschikking en
worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage IV.
Artikel 6
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 1 maart 2004.
Voor de Commissie
David BYRNE

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
1. Algemene voorschriften
Het koppel van oorsprong moet gedurende 15 dagen worden geïsoleerd.
De microbiologische test moet worden uitgevoerd in de laatste tien dagen vóór de verzending.
De microbiologische test moet betrekking hebben op de volgende besmettelijke serotypes van Salmonellae:
— Salmonella gallinarum,
— Salmonella pullorum,
— Salmonella enteritidis,
— Salmonella berta,
— Salmonella typhimurium,
— Salmonella thompson,
— Salmonella infantis.
2. Bemonsteringsmethode en aantal te nemen monsters
Faecesmonsters, elk bestaande uit aparte monsters van verse uitwerpselen, met een gewicht van ten minste 1 g,
worden aselect genomen op enkele plaatsen in het gebouw waar de dieren zijn gehuisvest of, wanneer de dieren vrije
toegang hebben tot meer dan één gebouw op een bedrijf, in elke groep bedrijfsgebouwen waar de dieren zijn gehuisvest.
3. Aantal te nemen monsters
Het aantal monsters moet groot genoeg zijn om te garanderen dat bij een prevalentie van Salmonellae van 5 % de
besmetting in 95 % van de gevallen wordt ontdekt (betrouwbaarheidsgraad van 95 %).
4. Microbiologische methodenvoor het onderzoek van de monsters
— Het microbiologische onderzoek van de monsters op Salmonellae moet worden verricht volgens de laatste editie
van de standaardmethode van de Internationale Organisatie voor Normalisatie, ISO 6579, of volgens de laatste
editie van de methode die is beschreven door het Scandinavisch Comité voor Voedselanalyse (NMKL-methode nr.
71).
— Wanneer de lidstaten van mening verschillen over de analyseresultaten, dient de laatste editie van de standaardmethode van de Internationale Organisatie voor Normalisatie, ISO 6579, als referentiemethode te worden
beschouwd.
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BIJLAGE II
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BIJLAGE III
Ingetrokken beschikking met haar wijziging
Beschikking 95/161/EG

(PB L 105 van 9.5.1995, blz. 44)

Beschikking 97/278/EG (uitsluitend artikel 2)

(PB L 110 van 26.4.1997, blz. 77)

BIJLAGE IV
Concordantietabel
Beschikking 95/161/EG

De onderhavige beschikking

Artikelen 1 tot en met 4

Artikelen 1 tot en met 4

Artikel 5

-

-

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Bijlagen I en II

Bijlagen I en II

-

Bijlage III

-

Bijlage IV
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2295/2003 van de Commissie van 23 december 2003 houdende bepalingen voor de toepassing van Verordening (EEG) nr. 1907/90 van de Raad betreffende bepaalde handelsnormen
voor eieren
(Publicatieblad van de Europese Unie L 340 van 24 december 2003)
— Op bladzijde 21 dient artikel 10 als volgt te worden gelezen:
„Artikel 10
Vermelding van de verpakkingsdatum
De vermelding van de verpakkingsdatum als bedoeld in artikel 10, lid 1, onder f), van Verordening (EEG) nr. 1907/
90, bestaat uit één of meer van de vermeldingen van punt 2 van bijlage I bij deze verordening, gevolgd door de in
artikel 9, lid 1, tweede alinea, bedoelde twee reeksen cijfers of letters.”.
— Op bladzijde 25 dient artikel 25, leden 2 en 3, als volgt te worden gelezen:
„2.

Indien de legdatum wordt vermeld, worden de in lid 1, onder a), bedoelde gegevens afzonderlijk geregistreerd.

3.
Indien in een inrichting verschillende houderijsystemen worden toegepast, worden de in lid 1, onder a) en b),
bedoelde gegevens uitgesplitst per hok geregistreerd overeenkomstig Richtlijn 2002/4/EG.
4.
De producent bewaart de in lid 1, onder a) en b), bedoelde gegevens gedurende minstens zes maandan nadat
de activiteiten zijn beëindigd of nadat het bestand is opgeruimd.”.
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