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VERORDENINGEN
UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1138/2011 VAN DE RAAD
van 8 november 2011
tot instelling van een definitief antidumpingrecht en definitieve inning van het voorlopige recht op
bepaalde vetalcoholen en mengsels daarvan, van oorsprong uit India, Indonesië en Maleisië
Het onderzoek naar de ontwikkelingen die relevant zijn
voor de schadebeoordeling had betrekking op de periode
van 1 januari 2007 tot het einde van het OT (de „be
oordelingsperiode”).

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van
30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen te
gen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de
Europese Gemeenschap (1) („de basisverordening”), en met name
artikel 9,

2. Vervolg van de procedure
(4)

Na de mededeling van de belangrijkste feiten en over
wegingen op grond waarvan was besloten voorlopige
antidumpingmaatregelen in te stellen („mededeling van
de voorlopige bevindingen”), hebben verschillende be
langhebbende partijen schriftelijke opmerkingen over de
voorlopige bevindingen ingediend. De partijen die ver
zochten te worden gehoord, zagen hun verzoek ingewil
ligd.

(5)

De Commissie heeft vervolgens alle informatie die zij
voor haar definitieve bevindingen noodzakelijk achtte,
verzameld en gecontroleerd.

(6)

Vervolgens zijn alle belanghebbende partijen in kennis
gesteld van de belangrijkste feiten en overwegingen op
basis waarvan de Commissie voornemens was de aan
beveling te doen een definitief antidumpingrecht op de
invoer van bepaalde vetalcoholen en mengsels daarvan,
van oorsprong uit India, Indonesië en Maleisië, in te
stellen en de bedragen waarvoor uit hoofde van het voor
lopige recht zekerheid was gesteld, definitief te innen
(„mededeling van de definitieve bevindingen”). De partijen
konden hierover binnen een bepaalde termijn na deze
mededeling opmerkingen maken.

(7)

Met de mondelinge en schriftelijke opmerkingen van de
belanghebbenden werd waar nodig rekening gehouden.

Gezien het voorstel van de Europese Commissie („de Commis
sie”), ingediend na raadpleging van het Raadgevend Comité,
Overwegende hetgeen volgt:
A. PROCEDURE
1. Voorlopige maatregelen
(1)

De Commissie heeft bij Verordening (EU) nr.
446/2011 (2) („de voorlopige verordening”) een voorlopig
antidumpingrecht ingesteld op bepaalde vetalcoholen en
mengsels daarvan (FOH), van oorsprong uit India, Indo
nesië en Maleisië („de betrokken landen”).

(2)

De procedure werd ingeleid middels een bericht van in
leiding, dat op 13 augustus 2010 (3) is gepubliceerd naar
aanleiding van een klacht die op 30 juni 2010 was in
gediend door twee producenten van de Unie, Cognis
GmbH (Cognis) en Sasol Olefins & Surfactants GmbH
(Sasol), (gezamenlijk „de klagers”). Deze twee onder
nemingen vertegenwoordigen een groot deel, in dit geval
meer dan 25 %, van de totale productie van de Unie van
het onderzochte product.

(3)

Zoals in overweging 9 van de voorlopige verordening is
vermeld, had het onderzoek naar de dumping en de
schade betrekking op de periode van 1 juli 2009 tot
en met 30 juni 2010 (het „onderzoektijdvak” of „OT”).

(1) PB L 343 van 22.12.2009, blz. 51.
(2) PB L 122 van 11.5.2011, blz. 47.
(3) PB C 219 van 13.8.2010, blz. 12.

B. BETROKKEN PRODUCT EN SOORTGELIJK PRODUCT
1. Betrokken product
(8)

Zoals beschreven in de overwegingen 10 en 11 van
de voorlopige verordening, gaat het bij het betrokken
product om verzadigde vetalcoholen met een
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koolstofketenlengte van C8, C10, C12, C14, C16 of C18
(exclusief vertakte isomeren), waaronder afzonderlijke
verzadigde vetalcoholen (ook „zuivere fracties” genoemd)
en mengsels met overwegend een combinatie van kool
stofketenlengtes C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12
(doorgaans gecategoriseerd als C8-C10), mengsels met
overwegend een combinatie van koolstofketenlengtes
C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (doorgaans ge
categoriseerd als C12-C14) en mengsels met overwegend
een combinatie van koolstofketenlengtes C16-C18, van
oorsprong uit India, Indonesië en Maleisië, momenteel
ingedeeld onder GN-codes ex 2905 16 85, 2905 17 00,
ex 2905 19 00 en ex 3823 70 00.

C. DUMPING
1. India
1.1. Normale waarde
(14)

Nadat de voorlopige maatregelen waren ingesteld, hebben
sommige partijen geklaagd over de dubbelzinnigheid van
de omschrijving van het betrokken product. Zij beweer
den dat volgens het bericht van inleiding alleen lineaire
FOH opgenomen zijn in de productomschrijving, en dat
dus FOH die vertakte isomeren bevatten, of vertakte
FOH, werden uitgesloten. Andere partijen beweerden
dat het onzinnig is FOH die vertakte isomeren bevatten
die zijn geproduceerd op basis van het oxoproces, uit te
sluiten, omdat deze op dezelfde manier gebruikt worden
en op de markt concurreren met lineaire FOH.

(10)

Vastgesteld is dat alle soorten FOH waarop dit onderzoek
betrekking heeft, zoals omschreven in overweging 8, on
danks mogelijke verschillen ten aanzien van de gebruikte
grondstoffen en het productieproces, dezelfde of sterk
gelijkende fysische, chemische en technische basiseigen
schappen hebben en voor dezelfde doelen worden ge
bruikt. De mogelijke variaties in het betrokken product
veranderen niets aan zijn basisdefinitie en eigenschappen
of aan het beeld dat de verschillende partijen ervan heb
ben.

(11)

Derhalve dient het voorlopige besluit om FOH die ver
takte isomeren bevatten, uit te sluiten van de productom
schrijving, zoals opgenomen in het bericht van inleiding,
en om de productie van vertakte FOH door deze onder
nemingen uit te sluiten van de omschrijving van de pro
ductie van de Unie (met inbegrip van ondernemingen die
FOH produceren op basis van het oxoproces) te worden
gehandhaafd. Aangezien er geen andere opmerkingen
over het betrokken product werden ontvangen, worden
de overwegingen 10 en 11 van de voorlopige verorde
ning bevestigd.
2. Soortgelijk product

(12)

Er wordt aan herinnerd dat in overweging 13 van de
voorlopige verordening is bepaald dat lineaire FOH en
vertakte FOH geen soortgelijke producten zijn en dat
de gegevens inzake producenten die uit vertakte isomeren
bestaande FOH produceren, moeten worden uitgesloten
van de schadeanalyse.

(13)

Aangezien er geen andere opmerkingen over het soort
gelijk product werden ontvangen, worden de overwegin
gen 12 en 13 van de voorlopige verordening bevestigd.

Aangezien er geen opmerkingen over de vaststelling van
de normale waarde werden ontvangen, worden de voor
lopige bevindingen in de overwegingen 14 tot en met 18
van de voorlopige verordening bevestigd.
1.2. Uitvoerprijs

(15)
(9)

11.11.2011

Aangezien er geen opmerkingen over de vaststelling van
de uitvoerprijs werden ontvangen, worden de voorlopige
bevindingen in overweging 19 van de voorlopige ver
ordening bevestigd.
1.3. Vergelijking

(16)

Na de mededeling van de voorlopige en de definitieve
bevindingen herhaalden beide Indiase producenten-expor
teurs hun argument dat hun verkoop aan een van de
oorspronkelijke klagers in de EU tijdens het OT bij de
berekening van de dumpingmarge moest worden gene
geerd (zie overweging 22 van de voorlopige verordening).
De bedrijven baseerden hun argument op het feit dat in
artikel 9, lid 1, van de Antidumpingovereenkomst van de
WTO wordt bepaald dat het bedrag aan rechten dat moet
worden ingesteld, de volledige dumpingmarge of minder
moet zijn. De Indiase producenten-exporteurs verwezen
ook naar artikel 2, lid 4, van de Antidumpingovereen
komst van de WTO, ingevolge waarvan een billijke ver
gelijking moet worden gemaakt tussen de uitvoerprijs en
de normale waarde. Op grond hiervan beweerden zij dat
de klager op het moment dat deze de klacht aan het
opstellen was, met hen had onderhandeld over de koop
van grote hoeveelheden tegen een zeer lage prijs en dat
de prijzen van deze transacties derhalve niet op billijke
wijze tot stand zijn gekomen en om die reden niet mo
gen worden opgenomen in de dumpingberekeningen.

(17)

Allereerst moet worden opgemerkt dat het feit dat de
Antidumpingovereenkomst van de WTO voorziet in de
mogelijkheid om een recht op te leggen onder de vol
ledige dumpingmarge, nog geen verplichting creëert om
dit ook werkelijk te doen. Ingevolge artikel 9, lid 4, van
de basisverordening wordt slechts een verplichting opge
legd om het antidumpingrecht te beperken tot hetgeen
toereikend is om een einde te maken aan de schade.
Bovendien was er geen bewijs dat er tussen de partijen
niet vrij onderhandeld was over de prijzen. Uit onder
zoek naar de algehele inkopen van de desbetreffende
klager is tevens gebleken dat de prijzen die waren over
eengekomen met de twee Indiase producenten-exporteurs
overeenstemden met de prijzen die door de desbetref
fende klager waren overeengekomen voor de aanschaf
van vergelijkbare producten van overige leveranciers.
Daarnaast werd vastgesteld dat de klager het betrokken
product al een aantal jaren van de Indiase producentenexporteurs invoerde en niet alleen gedurende het OT.
Bovendien gaf een van de producenten-exporteurs in
een door de bevoegde ambtenaar voorgezeten hoorzit
ting aan dat de prijzen voor de desbetreffende
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grond van artikel 2, lid 10, onder b), van de basisver
ordening toegekende correctie voor verschillen in indi
recte belastingen, die was gemaakt ten aanzien van be
paalde productsoorten, ook zou moeten worden gemaakt
ten aanzien van producten en mengsels met een keten
lengte van C12 en C14, aangezien het recht dat op de
voor deze producten gebruikte grondstoffen werd be
taald, bij uitvoer van het product werd terugbetaald. Tij
dens het onderzoek is echter geen informatie ingediend
die ter plaatse kon worden gecontroleerd, en waaruit
bleek dat dergelijke rechten inderdaad vervolgens waren
terugbetaald. Na de mededeling van de definitieve bevin
dingen beweerde de onderneming dat haar opmerkingen
verkeerd begrepen waren en dat alle grondstoffen voor
de vervaardiging van producten en mengsels met keten
lengtes van C12 en C14 rechtenvrij waren ingevoerd.
Aangezien indirecte belastingen moeten worden betaald
indien die grondstoffen vervolgens worden gebruikt in
producten die worden verkocht op de binnenlandse
markt, stelt de onderneming dat voor die specifieke soor
ten producten de normale waarde moet worden aange
past. Uit het bewijsmateriaal dat tijdens de verificatie is
overgelegd, blijkt echter dat de specifieke grondstoffen
die nodig zijn voor de productie van de soorten produc
ten met een ketenlengte van C12 en C14 en die tijdens
het OT rechtenvrij zijn ingevoerd, slechts volstonden
voor de vervaardiging van een fractie van de producten
die de onderneming tijdens het OT heeft uitgevoerd.
Derhalve staat vast dat ten minste twee derden van de
uitgevoerde producten met een ketenlengte van C12 en
C14 zijn vervaardigd uit grondstoffen waarvoor invoer
rechten waren betaald. Daar de onderneming niets heeft
aangevoerd waaruit blijkt dat enige van die rechtenvrij
ingevoerde grondstoffen zijn gebruikt voor de uitvoer
naar de Unie en niet voor de uitvoer naar derde landen,
wordt het argument afgewezen.

klager structureel lager waren dan de prijzen die in re
kening werden gebracht aan andere klanten. Samenvat
tend is er geen bewijs dat de prijzen niet op billijke wijze
tot stand zijn gekomen om de enkele reden dat was
verkocht aan een klager, en wordt bevestigd dat het argu
ment wordt afgewezen.
(18)

Na de mededeling van de voorlopige en de definitieve
bevindingen herhaalden de beide Indiase producenten-ex
porteurs hun verzoek om een correctie op de valutaom
rekening overeenkomstig artikel 2, lid 10, onder j), van
de basisverordening, waarbij zij aanvoerden dat er vanaf
november 2009 een aanhoudende opwaardering van de
Indiase roepie (INR) ten opzichte van de euro (EUR) had
plaatsgevonden, hetgeen een verstorend effect zou heb
ben gehad op de dumpingberekeningen (zie overweging
23 van de voorlopige verordening). Beide producentenexporteurs erkenden dat hun verkoopprijzen in de
tweede helft van het OT hoger waren dan in de eerste
helft van het OT, maar beweerden dat deze trend uit
sluitend te wijten was aan een stijging van de kosten van
grondstoffen en aan de algehele verbetering van de
marktvoorwaarden na de economische crisis, en geen
weerslag vormde van de opwaardering van de INR ten
opzichte van de EUR. Bovendien beweerden beide bedrij
ven dat zelfs als zij hun prijzen regelmatig en met korte
tussenpozen konden wijzigen, zij nooit precies de ont
wikkelingen van de wisselkoersen voor een toekomstige
periode konden voorspellen.

(19)

Uit het onderzoek blijkt dat ook al nam de waarde van
de INR gedurende de tweede helft van het OT progressief
toe ten opzichte van de EUR, de prijzen voor alle Indiase
producenten-exporteurs voor de verkoop van de voor
naamste producten aan diverse belangrijke klanten van
maand tot maand wijzigden, met name gedurende de
tweede helft van het OT. Daarom zijn er geen aanwijzin
gen dat de prijzen voor de verkoop aan de EU niet
tegelijkertijd hadden kunnen worden aangepast, teneinde
binnen zestig dagen rekening te houden met duurzame
veranderingen van de wisselkoersen, zoals bepaald in
artikel 2, lid 10, onder j), van de basisverordening en
artikel 2, lid 4, onder 1), van de Antidumpingovereen
komst van de WTO. Aangezien de prijzen in verschil
lende gevallen frequent werden gewijzigd, hadden even
tuele veranderingen in de wisselkoersen ook kunnen zijn
verrekend. Bovendien toont dit aan dat de FOH-markt
over het algemeen open staat om frequent prijswijzigin
gen te accepteren. Daarom zijn er, zelfs in gevallen dat de
prijzen minder frequent werden gewijzigd, geen aanwij
zingen dat dit geen commerciële keuze van de partijen
was. Het feit dat de prijzen snel kunnen worden gewij
zigd als weerslag van de gewijzigde marktomstandighe
den (in dit geval vermeende veranderingen in de wissel
koersen), gaf de Indiase producenten-exporteurs de gele
genheid deze wijzigingen in hun verkoopprijzen te ver
rekenen indien zij dat hadden gewild en zoals zij het in
een aantal gevallen kennelijk ook hebben gedaan. Gelet
op het voorgaande is een correctie op de valutaomreke
ning niet gerechtvaardigd en wordt het argument afge
wezen.

(20)

Na de mededeling van de voorlopige bevindingen be
weerde één Indiase producent-exporteur dat een op
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(21)

Aangezien er geen andere opmerkingen over de vergelij
king werden ontvangen, worden de overwegingen 20 en
23 van de voorlopige verordening bevestigd.
1.4. Dumpingmarge

(22)

Aangezien er geen opmerkingen over de berekening van
de dumpingmarge werden ontvangen, wordt de inhoud
van de overwegingen 24 tot en met 26 van de voor
lopige verordening bevestigd.

(23)

De volgende definitieve dumpingmarges worden vast
gesteld, in procenten van de cif-nettoprijs, franco grens
Unie, vóór inklaring:

Onderneming

Definitieve dumpingmarge

Godrej Industries Limited

9,3 %

VVF Limited

4,8 %

Alle andere ondernemingen

9,3 %
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2.2. Uitvoerprijs

2. Indonesië

(24)

(25)

11.11.2011

2.1. Normale waarde

(28)

Na de mededeling van de voorlopige en de definitieve
bevindingen beweerde één Indonesische producent-ex
porteur dat voor de toetsing van de winstgevendheid
van trasacties de verkoopkosten, algemene kosten en ad
ministratiekosten (VAA-kosten) niet op basis van de om
zet aan individuele transacties hadden mogen worden
toegewezen, en dat een aantal transacties daarom als
niet winstgevend waren beschouwd. Dit argument is on
derzocht, maar de bevinding was dat toewijzing van de
VAA-kosten aan individuele transacties op basis van de
omzet passender is gelet op de aard van die kosten, die
meer waarde- dan volumegerelateerd zijn. Hierbij zij aan
gemerkt dat het totale bedrag aan VAA-kosten dat aan
elk product is toegewezen, gelijk blijft ongeacht welke
van de twee methoden wordt gebruikt voor toewijzing
van de VAA-kosten aan elke transactie. Tot slot zijn de
transacties waarvoor de producent-exporteur de uitkomst
van de winstgevendheidstoetsing in twijfel trok, opnieuw
beoordeeld en is bevestigd dat de transacties niet winst
gevend waren. Het argument wordt daarom afgewezen.

Na de mededeling van de voorlopige bevindingen be
weerde één Indonesische producent-exporteur dat er
geen rechtvaardiging was gegeven voor het feit dat de
prijs voor een verbonden invoerbedrijf in de EU onbe
trouwbaar werd geacht, alsmede voor de vaststelling van
de uitvoerprijs met betrekking tot dergelijke verkopen
overeenkomstig artikel 2, lid 9, van de basisverordening.
In dit verband moet worden opgemerkt dat de verreken
prijzen tussen verbonden partijen niet betrouwbaar wor
den geacht, omdat zij kunstmatig op een andere hoogte
kunnen worden gesteld, afhankelijk van wat voordeliger
is voor de desbetreffende verbonden bedrijven. Om deze
reden worden bij de berekening van de uitvoerprijs over
eenkomstig artikel 2, lid 9, van de basisverordening met
behulp van een redelijke winstmarge die losstaat van de
werkelijke winst die voortvloeit uit verrekenprijzen, alle
eventuele verstorende effecten geëlimineerd die voort
kunnen komen uit verrekenprijzen. Het argument wordt
daarom afgewezen.

(29)

Ten aanzien van de uitvoerverkopen aan de EU door
middel van verbonden, in de EU gevestigde importeurs,
beweerden beide Indonesische exporteurs na de medede
ling van de voorlopige bevindingen dat de winstmarge
die was gebruikt voor de berekening van de uitvoerprijs
overeenkomstig artikel 2, lid 9, van de basisverordening
niet juist was. Beide betoogden dat de in de voorlopige
fase gehanteerde winst slechts gold voor een deels sa
menwerkende importeur en niet is gecontroleerd, en
daarom niet betrouwbaar was. Dienovereenkomstig stel
den zij voor een winst van 5 % te gebruiken, zoals ook
in andere onderzoeken is gedaan. Gelet op de geringe
samenwerking door onafhankelijke importeurs in dit on
derzoek, is het argument geaccepteerd en is een winst
niveau van 5 % toegepast, hetgeen overeenkomt met de
winstniveaus die voor dezelfde sector in eerdere onder
zoeken zijn gebruikt.

(30)

Aangezien er geen andere opmerkingen over de vergelij
king werden ontvangen, worden de overwegingen 34 en
36 van de voorlopige verordening — gecorrigeerd zoals
aangegeven in overweging 29 van de onderhavige ver
ordening — bevestigd.

Dezelfde Indonesische producent-exporteur beweerde
eveneens dat bij de bepaling van het winstniveau dat
wordt gebruikt voor de berekening van de normale
waarde, de winst uit verkoop waarvan op productniveau
wordt bepaald dat deze niet in het kader van normale
handelstransacties heeft plaatsgevonden, niet mag worden
uitgesloten, aangezien ruim 80 % van de algehele binnen
landse verkoop winstgevend was. Aangaande dit argu
ment wordt eraan herinnerd dat het vaststellen van de
verkopen die in het kader van normale handelstransacties
hebben plaatsgevonden, per productsoort geschiedt, zoals
uitgelegd in de overwegingen 29 tot en met 32 van de
voorlopige verordening, aangezien dit de beste manier is
om de verkoopprijzen nauwkeurig te doen aansluiten bij
de desbetreffende productiekosten. Bovendien belet
artikel 2, lid 6, van de basisverordening niet dat het
onderzochte product waar nodig in soorten producten
wordt onderverdeeld. Daarom worden verkopen waarvan
is vastgesteld dat zij niet in het kader van normale han
delstransacties hebben plaatsgevonden, op productsoort
niveau uitgesloten van de berekening van de winst die
wordt gebruikt voor de berekening van de normale
waarde. Het argument wordt daarom afgewezen.

2.3. Vergelijking
(31)

(26)

Dezelfde Indonesische producent-exporteur beweerde
eveneens dat bij de berekening van de normale waarde
van bepaalde productsoorten, de correcties die zijn ge
maakt om de normale waarde terug te brengen tot affabriekniveau, niet in mindering zijn gebracht. Het argu
ment werd aanvaard en de berekening werd dienovereen
komstig gewijzigd.

(27)

Aangezien er geen andere opmerkingen over de vaststel
ling van de normale waarde werden ontvangen, worden
de voorlopige bevindingen in de overwegingen 27 tot en
met 33 van de voorlopige verordening, gecorrigeerd zo
als aangegeven in overweging 26 van de onderhavige
verordening, bevestigd.

Na de mededeling van de voorlopige bevindingen brach
ten beide Indonesische exporteurs naar voren dat niet
overeenkomstig artikel 2, lid 10, onder i), een correctie
had mogen worden gemaakt voor verschillen in com
missies in verband met de verkoop via de respectieve
verbonden handelaars in een derde land. Beide onder
nemingen argumenteerden dat de productiebedrijven in
Indonesië en de respectieve verbonden handelaars in Sin
gapore één enkele economische eenheid vormen en dat
de handelaars in derde landen optreden als de uitvoer
afdeling van hun verbonden Indonesische ondernemin
gen. In beide gevallen wordt de binnenlandse verkoop,
evenals een deel van de uitvoerverkoop naar derde lan
den, direct gefactureerd door de producent in Indonesië
en ontvangen de handelaars is Singapore een specifieke
commissie. Voor een van de Indonesische ondernemin
gen wordt die commissie genoemd in een contract dat
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enkel de uitvoerverkoop betreft. Bovendien verkopen de
handelaars in het derde land ook producten die zijn ver
vaardigd door andere producenten, in één geval ook van
niet-verbonden producenten. Daarom hebben beide ver
bonden handelaars in Singapore duidelijk een functie die
vergelijkbaar is met die van een op commissiebasis wer
kende agent. Het argument wordt daarom afgewezen.
(32)

(33)

Na de mededeling van de definitieve bevindingen her
haalden de Indonesische regering en een Indonesische
producent-exporteur het in de vorige overweging aange
haalde argument dat sprake was van één enkele economi
sche eenheid. Zij stelden dat het Hof in het arrest Mat
sushita (1) heeft geoordeeld dat het feit dat de producent
zelf bepaalde verkoopfuncties verricht, niet betekent dat
een producent en een verkoopmaatschappij niet één en
kele economische eenheid kunnen vormen. Verder stel
den zij dat de verkoop aan derde landen die de exporteur
rechtstreeks verricht zonder dat de handelaar in Singa
pore daaraan te pas komt, slechts een klein deel van de
uitvoerverkopen vertegenwoordigt en dat het Gerecht van
eerste aanleg in het arrest Interpipe (2) heeft geoordeeld
dat een kleine hoeveelheid rechtstreekse verkopen door
de producent niet rechtvaardigt dat er geen sprake is van
één enkele economische eenheid. Ten slotte stelden zij
dat in het arrest Canon/Raad (3) het feit dat een verkoop
maatschappij ook optrad als distributeur van producten
van andere ondernemingen niet afdeed aan de vaststelling
dat sprake was van één enkele economische eenheid.
Hoewel het Hof in het arrest Matsushita heeft geoordeeld
dat de instellingen een producent en één of meer door
hem gecontroleerde distributiemaatschappijen in die zaak
als een economische eenheid mochten beschouwen, ook
al werden bepaalde verkoopfuncties door de producent
zelf verricht, volgt daaruit niet noodzakelijkerwijs dat een
producent en zijn verbonden verkoopmaatschappijen al
tijd als één enkele economische eenheid moeten worden
beschouwd. Anders dan de Indonesische producent-ex
porteur verrichtte de producent in de zaak Matsushita
bovendien zelf geen rechtstreekse verkopen. Verder was
de omstandigheid dat de rechtstreekse verkopen door de
producent-exporteur in de zaak Interpipe slechts een
klein percentage van de totale verkoop aan de Unie ver
tegenwoordigde, slechts één factor die door het Gerecht
van eerste aanleg is onderzocht. Belangrijker nog, het
Gerecht beklemtoonde dat die rechtstreekse verkopen in
de nieuwe lidstaten slechts tijdens een overgangsfase
plaatsvonden. In deze zaak blijkt uit het beschikbare be
wijsmateriaal integendeel dat de rechtstreekse verkopen
van de producent aan derde landen geen tijdelijk fe
nomeen zijn, maar — althans in beginsel — van struc
turele, d.w.z. permanente aard zijn. Bovendien vertegen
woordigen die verkopen voor elke betrokken producent
een aanzienlijk percentage van zijn binnenlandse ver
kopen. Ten slotte omvatte de verkoop door de verkoop
maatschappij van de producent-exporteur op de binnen
landse markt in de zaak Canon ook andere producten die

(1) Zaak C-175/87, Matsushita Electric Industrial Co. Ltd en Matsushita
Electric Trading Co. Ltd tegen Raad van de Europese Unie, Jurispr.
[1992] blz. I-1409.
(2) Zaak T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko
Tube ZAT en Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT
tegen Raad van de Europese Unie, Jurispr. [2009] blz. II-383.
(3) Zaak C-171/87, Canon Inc tegen Raad van de Europese Unie, Ju
rispr. [1992] blz. I-1237.

L 293/5

weliswaar onder een andere merknaam werden verkocht
maar niettemin door de producent-exporteur zelf waren
vervaardigd. Het argument wordt daarom wederom afge
wezen.
(34)

Een Indonesische onderneming beweerde verder dat de
Commissie, ook als het concept van één enkele economi
sche eenheid niet wordt geaccepteerd, een „dubbele
marge” heeft opgelegd door van de uitvoerprijs aan on
afhankelijke klanten in de EU zowel een winst voor de
verbonden invoerder in de EU als een commissie voor de
verbonden handelaar in het derde land af te trekken. De
twee posten werden echter om verschillende redenen
meegerekend en werden apart in mindering gebracht.
Zoals uiteengezet in overweging 28, wordt de verkoop
prijs voor uitvoerverkoop via verbonden importeurs in de
EU overeenkomstig artikel 2, lid 9, van de basisverorde
ning berekend op basis van de prijs waartegen de inge
voerde producten zijn doorverkocht aan de eerste on
afhankelijke koper. In die gevallen wordt een correctie
voor de winst toegepast, teneinde een betrouwbare uit
voerprijs aan de grens van de EU vast te stellen. De
commissie voor de verbonden handelaar in het derde
land was daarentegen overeenkomstig artikel 2, lid 10,
onder i), van de basisverordening in mindering gebracht.
Dit argument wordt bijgevolg verworpen.

(35)

De onderneming beweerde verder dat indien de uitvoer
prijs overeenkomstig artikel 2, lid 10, onder i), zou wor
den gecorrigeerd voor de commissie van de verbonden
handelaar in het derde land, op de normale waarde een
identieke correctie moet worden toegepast, aangezien de
handelaar ook de binnenlandse verkoop coördineert. De
schriftelijke overeenkomst tussen de handelaar en de pro
ducent in Indonesië dekt echter uitsluitend de uitvoer
verkoop. Bovendien wordt de binnenlandse verkoop ge
factureerd door de onderneming in Indonesië. Het argu
ment wordt daarom afgewezen.

(36)

Wat de correctie overeenkomstig artikel 2, lid 10, onder
i), van de basisverordening betreft, wordt het passend
geacht een redelijke winstmarge te gebruiken die losstaat
van de werkelijke winst die voortvloeit uit verrekenprij
zen, teneinde alle eventuele verstorende effecten te elimi
neren die voort kunnen komen uit verrekenprijzen.
Daarom is de werkelijke winstmarge van de handelaars
in het derde land, die is gebruikt in de voorlopige fase,
zoals in eerdere zaken (4) vervangen door een winst van
5 %, hetgeen voor activiteiten van handelsmaatschappijen
in de chemische sector als een redelijke winst wordt
beschouwd.

(37)

Een andere Indonesische onderneming beweerde dat de
Commissie twee maal commissiekosten in mindering had
gebracht voor verkoop via een verbonden importeur in
de EU. De onderneming beweerde dat bij de berekening
van de uitvoerprijs overeenkomstig artikel 2, lid 9, van de
basisverordening een correctie is toegepast voor zowel de
VAA-kosten van de verbonden importeur als de

(4) Bijvoorbeeld in Verordening (EG) nr. 862/2005 van de Commissie
van 7 juni 2005 tot instelling van voorlopige antidumpingrechten
op de invoer van polytetrafluorethyleen (PTFE) in korrelvorm uit
Rusland en de Volksrepubliek China (PB L 144 van 8.6.2005,
blz. 11) en in Verordening (EG) nr. 390/2007 van de Commissie
van 11 april 2007 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht
op peroxosulfaten (persulfaten) van oorsprong uit de Verenigde Sta
ten van Amerika, de Volksrepubliek China en Taiwan (PB L 97 van
12.4.2007, blz. 6).
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commissiekosten als directe verkoopkosten. Daar de
commissiekosten reeds waren opgenomen in de VAAkosten, resulteerde die in een dubbele aftrek voor com
missiekosten. Dit argument werd gerechtvaardigd bevon
den en de berekening werd dan ook dienovereenkomstig
gewijzigd.
(38)

Een van de ondernemingen herhaalde haar verzoek om
een correctie voor verschillen in de fysische eigenschap
pen omdat zij het betrokken product in zowel vloeibare
als vaste vorm uitvoerde naar de Unie, terwijl zij het op
de binnenlandse markt enkel in vaste vorm verkocht en
de prijzen voor de vloeibare vorm lager liggen dat die
voor de vaste vorm van het onderzochte product (zie
overweging 39 van de voorlopige verordening). Ter on
dersteuning van haar argument diende de onderneming
kopieën in van twee facturen voor de verkoop naar an
dere uitvoermarkten. Dat bewijsmateriaal kon in deze late
fase van de procedure echter niet meer worden gecon
troleerd, en evenmin kon worden nagegaan of het ge
toonde verschil gold in alle gevallen waarin voornoemde
verschillen in fysische eigenschappen bestonden. Het ar
gument wordt daarom afgewezen.

(39)

Na de mededeling van de voorlopige bevindingen voerde
één Indonesische exporteur aan dat de rentevoet die in de
voorlopige verordening werd gebruikt voor de bereke
ning van de kredietkosten van zijn verbonden importeur
in de EU, onevenredig was en stelde hij voor een rente
voet te hanteren op basis van cijfers die voor het OT
door de Deutsche Bundesbank worden gepubliceerd.
Daar de rentevoet die in de voorlopige verordening is
gebruikt voor de berekening van de kredietkosten voor
deze onderneming was gebaseerd op informatie die was
verstrekt door andere partijen en daarom een weerslag
vormt van hun specifieke financiële situatie, die niet zon
der meer hoeft te gelden voor de desbetreffende verbon
den importeur, werd dit argument aanvaard en werd de
berekening dienovereenkomstig gewijzigd.

(40)

Aangezien er geen andere opmerkingen over de vergelij
king werden ontvangen, worden de overwegingen 37 tot
en met 40 van de voorlopige verordening — gecorri
geerd zoals aangegeven in de overwegingen 36, 37 en
39 van de onderhavige verordening — bevestigd.
2.4. Dumpingmarge

(41)

Aangezien geen andere opmerkingen over de berekening
van de dumpingmarge werden ontvangen, wordt de in
houd van de overwegingen 41 en 42 van de voorlopige
verordening bevestigd.

(42)

De volgende definitieve dumpingmarges worden vast
gesteld, in procenten van de cif-nettoprijs, franco grens
Unie, vóór inklaring:
Onderneming

Voorlopige dumpingmarge

P.T. Ecogreen Oleochemicals

7,3 %

P.T. Musim Mas

5,4 %

Alle andere ondernemingen

7,3 %
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3. Maleisië
3.1. Normale waarde
(43)

Na de mededeling van de voorlopige bevindingen be
weerde één Maleisische producent-exporteur dat voor
het onderzoek van de winstgevendheid van de normale
handelstransacties (zie overweging 46 van de voorlopige
verordening) niet had mogen worden uitgegaan van de
gewogen gemiddelde jaarlijkse productiekosten, maar dat,
gelet op de dagelijkse prijsschommelingen van de belang
rijkste grondstoffen, had moeten worden gebruikgemaakt
van de afzonderlijke kosten van elke binnenlandse trans
actie. Wat dit argument betreft, moet worden onder
streept dat het de vaste praktijk van de Commissie is
om de gewogen gemiddelde productiekosten als maatstaf
voor de winstgevendheidstoetsing te gebruiken. Deze me
thode is door de onderneming gebruikt in haar antwoord
op de vragenlijst en vormde de basis voor de verificatie
ter plaatse, waarbij de door de onderneming gerappor
teerde gegevens zijn vergeleken met de rekeningen van
de onderneming. Het argument om productiekosten op
transactiebasis te gebruiken, hetgeen een aanzienlijke af
wijking van de gangbare praktijk van de Commissie zou
vormen, werd voor het eerst aangevoerd in de opmer
kingen van de onderneming over het document van de
voorlopige bevindingen en de desbetreffende cijfers kon
den daarom niet ter plaatse worden geverifieerd. Ook
moet worden opgemerkt dat de kostenoverzichten op
basis van afzonderlijke transacties die door de onder
neming zijn ingediend ter ondersteuning van haar argu
mentatie, grotendeels uitgaan van schattingen en derhalve
geen nauwkeurigere en representatievere kostengegevens
vormen dan de gegevens die aanvankelijk door de onder
neming zijn gerapporteerd en die ter plaatse zijn gecon
troleerd. Tot slot moet worden opgemerkt dat het nieuwe
kostenoverzicht vanwege zijn afwijkende structuur niet
kan worden verzoend met het deel van de management
verslagen dat ter plaatste is gecontroleerd. Dit argument
wordt bijgevolg verworpen.

(44)

De Maleisische exporteur zonder binnenlandse verkoop
(zie overweging 51 van de voorlopige verordening) be
weerde dat de bedragen voor de VAA-kosten en de winst
die zijn gebruikt voor de berekening van de normale
waarde, niet zouden mogen uitgaan van het gewogen
gemiddelde van de werkelijke bedragen die zijn vast
gesteld voor de twee overige producenten-exporteurs
die op de Maleisische markt soortgelijke producten ver
kopen. De onderneming beweert dat deze cijfers niet
representatief zijn, omdat de onderneming andere pro
ductiemethoden hanteert, waarbij andere grondstoffen
worden gebruikt. Ten aanzien van dit argument wordt
eraan herinnerd dat voor de berekening van de normale
waarde de eigen productiekosten van de onderneming
zijn gebruikt. Alleen de bedragen van de VAA-kosten
zijn gebaseerd op de cijfers die zijn verkregen van de
overige twee Maleisische producenten-exporteurs. Het be
drag van de winst is bepaald volgens de in overweging
45 van de onderhavige verordening omschreven me
thode. Verder heeft de onderneming verzuimd het ver
meende effect van de gebruikte productiemethode op de
VAA-kosten te verklaren. Bovendien moet worden opge
merkt dat slechts voor een beperkt deel van de productie
van de onderneming de naar haar zeggen andere produc
tiemethode wordt gebruikt, terwijl een substantieel
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deel van de productie wordt vervaardigd met hetzelfde
productieproces en uit dezelfde grondstoffen als bij de
overige twee Maleisische producenten. Daarom wordt ge
concludeerd dat de onderneming er niet in is geslaagd
aan te tonen dat de cijfers niet representatief zijn, en
wordt het desbetreffende argument verworpen.
(45)

(46)

Dezelfde Maleisische exporteur beweerde verder dat in
dien de Commissie niettemin de gegevens van de andere
twee exporteurs zou gebruiken om de VAA te bepalen,
die gegevens gebaseerd moesten zijn op de gewogen ge
middelde cijfers van alle binnenlandse transacties van die
producenten-exporteurs en niet alleen op de winst
gevende transacties. Dat argument is in beginsel aan
vaard. Wat VAA betreft, wordt dan ook bevestigd dat
voor de berekening van de normale waarde de gemid
delde VAA-kosten voor alle binnenlandse transacties van
de twee Maleisische producenten-exporteurs zijn ge
bruikt. De voor die berekening gebruikte cijfers zijn ge
controleerd tijdens verificaties bij de respectieve Maleisi
sche ondernemingen. Met betrekking tot de bepaling van
de winst moet worden opgemerkt dat het niet mogelijk
was een bedrag voor de winst vast te stellen op basis van
de bedragen die de twee andere producenten-exporteurs
ontvingen en uitgaven. Die berekening geeft namelijk een
verlies te zien. Op die grondslag kon derhalve geen
winstcijfer worden bepaald. In dat verband wordt het
argument van de Maleisische exporteur afgewezen dat
voor de berekening van de normale waarde als winst
een negatief cijfer kan worden gehanteerd. Het begrip
winst impliceert immers noodzakelijkerwijs een positief
bedrag. Onderzocht is ook of het winstbedrag kon wor
den bepaald aan de hand van de winstgevende verkopen
van de producent-exporteur in Maleisië, maar die bena
dering is verlaten aangezien zij in strijd zou zijn met de
bevindingen van de WTO in de zaak betreffende de in
voer van katoenhoudend beddenlinnen van oorsprong uit
India (1). Daarom moet de berekening van de winst over
eenkomstig artikel 2, lid 6, onder c), van de basisver
ordening worden gebaseerd op elke andere redelijke me
thode, en bij afwezigheid van andere beschikbare gege
vens werd het langlopende commerciële rentetarief in
Maleisië beschouwd als de meest passende basis voor
het vaststellen van de winst. Deze methode werd be
schouwd als behoudend, redelijk en het meest passend
in de zin van artikel 2, lid 6, onder c), van de basisver
ordening. Opgemerkt wordt dat de aldus bepaalde winst
marge niet hoger ligt dan de winst die andere producen
ten-exporteurs maken op de verkoop van producten van
dezelfde algemene categorie op de binnenlandse markt
van het land van oorsprong.
Aangezien er geen andere opmerkingen over de vaststel
ling van de normale waarde werden ontvangen, worden
de voorlopige bevindingen in de overwegingen 44 tot en
met 51 van de voorlopige verordening, met uitzondering
van de correctie zoals uiteengezet in overweging 45 van
de onderhavige verordening, bevestigd.
3.2. Uitvoerprijs

(47)

Ten aanzien van de uitvoerverkopen aan de EU door
middel van verbonden, in de EU gevestigde importeurs,
beweerden de twee Maleisische exporteurs na de mede

(1) WT/DS141/AB/R, aangenomen op 12 maart 2001.
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deling van de voorlopige bevindingen dat de winstmarge
die werd gebruikt voor de berekening van de uitvoerprijs
overeenkomstig artikel 2, lid 9, van de basisverordening,
ongeschikt was. Een van de ondernemingen onder
steunde haar argumenten met cijfers over de winst
gevendheid tijdens het OT van een aantal van haar Euro
pese niet-verbonden handelaars. In dit opzicht moet wor
den opgemerkt dat deze cijfers niet als representatief
kunnen worden beschouwd, omdat genoemde handelaars
handelden in een breder scala aan chemische producten
en omdat in één geval de handelaar ook producent was.
Daarom werden zij als betrouwbare maatstaf verworpen.
De andere onderneming beweerde dat haar verbonden
handelaar in de Unie niet mocht worden behandeld als
distributeur, maar als gelieerde handelsagent en dat de
correctie van de VAA-kosten en de winst in de bereke
ning van de uitvoerprijs het percentage aan commissie
dat normaal wordt betaald aan onafhankelijke handels
agenten die in de sector actief zijn, niet mag overschrij
den. Deze onderneming stelde als maatstaf haar contrac
ten met onafhankelijke handelsagenten voor. Het argu
ment is na de mededeling van de definitieve bevindingen
aldus verder ontwikkeld dat in de zaak wolfraamelektro
den (2) de winst van een verbonden importeur betrouw
baar werd geacht en is aanvaard bij de berekening van de
uitvoerprijs.
In antwoord op dit argument moet worden opgemerkt
dat artikel 2, lid 9, van de basisverordening niet voorziet
in verschillende behandelingen tussen importeurs die als
distributeur zouden opereren en importeurs die als agen
ten zouden handelen. Ingevolge artikel 2, lid 9, moet
voor alle tussen invoer en wederverkoop gemaakte kos
ten en voor de winst een correctie worden toegepast.
Daarnaast moet worden opgemerkt dat het onderzoek
aantoont dat de verbonden onderneming in de Unie ge
vestigd is. Deze bemoeit zich onder andere met de klan
tenorders en de facturering van het door de verbonden
exporteur geproduceerde betrokken product en is verant
woordelijk voor het afwikkelen van de inklaring in de
Unie. Het feit dat bepaalde activiteiten voorafgaand aan
de invoer door de verbonden exporteur worden verricht,
betekent nog niet dat de uitvoerprijs niet kan worden
gereconstrueerd op basis van de wederverkoopprijs aan
de eerste onafhankelijke klant, met inachtneming van de
nodige correcties overeenkomstig artikel 2, lid 9. De ver
schillen in functie ten opzichte van andere verbonden
importeurs waar de onderneming op wijst, worden door
gaans meegerekend in de VAA-kosten, waarvoor de
Commissie de werkelijke gegevens van de onderneming
heeft gebruikt. Daarom kan dit argument niet worden
aanvaard. Tevens moet worden opgemerkt dat de ver
bonden importeur in de wolfraamelektrodenzaak verder
geïntegreerd was in het door de verbonden groep gepro
duceerde downstreamproduct en ook andere activiteiten
dan die van een verkoopmaatschappij verrichtte. Voor
een dergelijke complexe structuur werd de winst van
niet-verbonden importeurs dan ook niet representatief
genoeg geacht. De situatie in die zaak is niet vergelijkbaar
met de situatie van de betrokken Maleisische verbonden
importeur, die enkel verkoopfuncties verricht. Niettemin
is om de in overweging 29 uiteengezette redenen
(2) Verordening (EG) nr. 260/2007 van de Raad van 9 maart 2007 tot
instelling van een definitief antidumpingrecht en definitieve inning
van het voorlopige recht op de invoer van wolfraamelektroden uit
de Volksrepubliek China (PB L 72 van 13.3.2007, blz. 1).
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van productcontrolenummers („PCN’s”), maar op pro
ductsoorten op grond van de eigen productcodes van
de onderneming. Volgens deze onderneming geven de
in het onderzoek gebruikte PCN’s niet in voldoende detail
de specificaties van de productieprocessen en de verschil
len in de kosten en prijzen weer. Ter ondersteuning van
dit argument verwees de onderneming naar een aantal
van haar producten, die zijn geproduceerd met behulp
van verschillende productieprocessen en verschillende
grondstoffen, hetgeen resulteerde in hogere productiekos
ten per eenheid. Opgemerkt moet worden dat dit argu
ment noch in de voorlopige fase van het onderzoek,
noch tijdens het controlebezoek is aangevoerd. Boven
dien lost het gebruik van de eigen productcodes van de
onderneming in de berekening het probleem van de ver
schillende productiemethodes niet op, aangezien de on
derneming zelf ook dezelfde productiecodes gebruikt
voor producten die zijn vervaardigd op basis van ver
schillende productieprocessen. Dit argument wordt bij
gevolg verworpen.

de desbetreffende winstmarge gecorrigeerd naar 5 %.
Aangezien er geen andere opmerkingen over de vaststel
ling van de uitvoerprijs werden ontvangen, worden de
voorlopige bevindingen in de overwegingen 52 tot en
met 54 van de voorlopige verordening, met uitzondering
van de correctie zoals hiervoor uiteengezet, bevestigd.
3.3. Vergelijking
(48)

Na de mededeling van de voorlopige bevindingen heeft
één Maleisische exporteur zijn argument (zie ook over
weging 57 van de voorlopige verordening) herhaald dat
zijn verbonden importeur in de EU in feite de uitvoer
afdeling van de producent is en dat er buitensporige
bedragen in mindering worden gebracht bij de bereke
ning van de uitvoerprijs af-fabriek indien overeenkomstig
artikel 2, lid 9, van de basisverordening de volledige
correcties voor de VAA-kosten en de winst worden toe
gepast. De onderneming beweert dat integendeel een ver
gelijkbare correctie moet worden toegepast bij de bereke
ning van de normale waarde. Dat argument is herhaald
in de opmerkingen die na de mededeling van de defini
tieve bevindingen zijn ingediend. Er zijn echter geen
nieuwe argumenten aangevoerd die tot een wijziging
van de desbetreffende conclusies zouden kunnen leiden.
In het bijzonder wordt in herinnering gebracht dat door
de verbonden onderneming facturen zijn verzonden aan
klanten in de EU en dat de verbonden onderneming
betalingen heeft ontvangen van klanten in de EU. Verder
zij opgemerkt dat de verkopen door de verbonden onder
neming een handelsmarge omvatten. Ook bleek uit de
jaarrekening van de verbonden onderneming dat er tus
sen invoer en wederverkoop normale VAA-kosten zijn
opgelopen. Derhalve verricht de verbonden onderneming
inderdaad de typische functies van een importeur. Tot
slot moet worden opgemerkt dat de producent in Malei
sië ook rechtstreeks verkocht aan onafhankelijke klanten
in de EU en andere landen. Wat dit laatste betreft, ver
wees de onderneming naar het arrest Interpipe en haalde
zij soortgelijke argumenten aan als de Indonesische pro
ducenten-exporteurs. Om de in overweging 33 van de
onderhavige verordening genoemde redenen verschillen
de omstandigheden in deze zaak van de omstandigheden
die in het arrest Interpipe aan de orde waren. Bovendien
is het argument van de Maleisische exporteur dat over de
onafhankelijke verkopen van de onderneming werd on
derhandeld door haar verbonden importeur in de Unie
die optrad als de afdeling voor uitvoerverkopen van de
Maleisische onderneming in strijd met de uitleg die is
verstrekt tijdens het verificatiebezoek, waarbij dienaan
gaande integendeel de nadruk is gelegd op de centrale
rol van de moedermaatschappij in Japan. Op grond daar
van moet worden geconcludeerd dat de correctie voor
VAA en winst moet worden gehandhaafd en dat een
vergelijkbare correctie voor de berekening van de nor
male waarde niet gerechtvaardigd is.

(49)

Dezelfde onderneming beweerde ook dat bepaalde ver
koopkosten van haar verbonden importeur bij de her
berekening van de uitvoerprijs twee maal in mindering
zijn gebracht. De berekeningen zijn gecontroleerd en
zijn, omdat deze bewering gerechtvaardigd bleek, dien
overeenkomstig gecorrigeerd.

(50)

Een van de Maleisische exporteurs beweerde dat de ver
gelijking tussen de normale waarde en de uitvoerprijs niet
mocht worden gebaseerd op productsoorten op grond
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(51)

Aangezien er geen opmerkingen over de vergelijking wer
den ontvangen, worden de voorlopige bevindingen in de
overwegingen 55 tot en met 58 van de voorlopige ver
ordening, met uitzondering van de correctie zoals uiteen
gezet in overweging 49 van de onderhavige verordening,
bevestigd.
3.4. Dumpingmarge

(52)

Na de mededeling van de voorlopige bevindingen maakte
een Maleisische producent die niet uitvoerde naar de Unie
bezwaar tegen overweging 60 van de voorlopige verorde
ning, op basis van het argument dat er in Maleisië andere
producenten van het betrokken product zijn. In dit ver
band moet worden opgemerkt dat het bestaan van nog
een producent in Maleisië, die echter niet naar de Unie
exporteert, niet afdoet aan de bevindingen aangaande de
mate van samenwerking in Maleisië, aangezien geen be
wijzen zijn overgelegd waaruit blijkt dat de onderzochte
ondernemingen niet de gehele uitvoer van het betrokken
product naar de Unie in het OT voor hun rekening
namen. Verder betwistte die Maleisische producent dat
producenten als hijzelf, die tijdens het OT niet naar de
Unie hadden uitgevoerd, aan het residuele recht onder
worpen zouden zijn. Dienaangaande moet worden opge
merkt dat voor ondernemingen die tijdens het OT niet
naar de Unie hebben uitgevoerd, geen individueel recht
kan worden vastgesteld. Zodra die ondernemingen gaan
uitvoeren of een onherroepelijke verbintenis aangaan om
aan de Unie te verkopen, kunnen zij echter erom ver
zoeken dat overeenkomstig artikel 11, lid 4, van de basis
verordening een herzieningsprocedure ten behoeve van
een nieuwe producent wordt ingeleid, die ertoe kan lei
den dat een individueel recht wordt vastgesteld indien
aan de voorwaarden van dat artikel is voldaan.

(53)

Een van de Maleisische producenten beweerde dat de cifwaarde die gebruikt was als basis voor de berekening van
het dumpingmargepercentage, niet gebaseerd mocht wor
den op de prijs die bij de douane was aangegeven, maar
dat deze juist berekend moest worden op basis van de
wederverkoopprijs, na aftrek van de post-invoerkosten in
de Unie. Omdat de cif-prijs gebruikt werd als basis voor
de waardeaangifte bij de douane aan de Uniegrens, en
niet incorrect lijkt te zijn aangegeven, moet echter deze
zelfde prijs worden gebruikt als basis voor de
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berekening van het dumpingmargepercentage. De onder
neming stelde dat er een tijdsinterval bestaat tussen ver
bonden leveringen uit Maleisië en de inklaring met het
oog op wederverkoop in de Unie. Zelfs indien de factu
ren voor de inklaring later worden opgesteld, waarbij de
prijzen worden bepaald aan de hand van de FIFO-voor
raadwaarderingsmethode, blijft echter de verrekenprijs en
niet de verkoopprijs de basis van de berekening van de
douanewaarde. Dit argument wordt bijgevolg verworpen.
(54)

Aangezien geen andere opmerkingen over de berekening
van de dumpingmarge werden ontvangen, wordt de in
houd van de overwegingen 59 en 60 van de voorlopige
verordening bevestigd.

(55)

De volgende definitieve dumpingmarges worden vast
gesteld, in procenten van de cif-nettoprijs, franco grens
Unie, vóór inklaring:

Onderneming

Definitieve dumpingmarge

KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd.

3,3 %

Emery Oleochemicals (M) Sdn.
Bhd.

5,3 %

Fatty Chemical Malaysia Sdn.
Bhd.

5,7 %

Alle andere ondernemingen

5,7 %
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(58)

Een van de twee klagers is overgenomen door een onder
neming die als gebruiker deelneemt aan de huidige pro
cedure. Die klager heeft na de bekendmaking van de
voorlopige verordening een neutrale positie ingenomen.

(59)

Daarom trokken sommige partijen de mate van steun
voor of de representativiteit van het onderzoek in twijfel,
op grond dat de steun voor het onderzoek gedurende het
gehele onderzoek moet aanhouden.

(60)

Na onderzoek bleek dat de resterende klager ruim 40 %
van de totale productie in de Unie vertegenwoordigt, en
dus meer dan 25 % van de totale productie in de Unie en
100 % van de producenten van de Unie van FOH die de
klacht steunen of zich ertegen verzetten. Derhalve wordt
volledig aan de ingevolge artikel 5, lid 4, van de basis
verordening verplichte drempels van 25 % en 50 % vol
daan en kan de representativiteit worden bevestigd.

(61)

Sommige partijen beweerden dat de beide klagers niet als
onderdeel van de bedrijfstak van de Unie mochten wor
den beschouwd omdat zij het betrokken product tijdens
de OT hadden geïmporteerd. Gebleken is echter dat het
percentage van het door deze ondernemingen uit de be
trokken landen geïmporteerde product niet substantieel
was in vergelijking met hun productie van het soortge
lijke product. Bovendien was deze invoer voornamelijk
van tijdelijke aard. Daarom kan worden bevestigd dat de
kernactiviteit van deze ondernemingen de productie en
verkoop van het soortgelijke product is. Bijgevolg worden
de overwegingen 62 en 63 van de voorlopige verorde
ning bevestigd.

D. SCHADE
3. Verbruik in de Unie

1. Voorafgaande opmerkingen
(56)

Na de bekendmaking van de voorlopige verordening
bleek dat als gevolg van een schrijffout een aantal kleine
correcties aan de verbruikscijfers moest worden doorge
voerd. Dit leidde tot kleine wijzigingen in het verkoop
volume, het marktaandeel van de bedrijfstak van de Unie
en het marktaandeel van de betrokken landen. Deze cor
recties hebben echter geen aanmerkelijk effect op de
trends en de conclusies zoals die zijn vastgesteld ten
aanzien van het verbruik, het verkoopvolume, het markt
aandeel van de bedrijfstak van de Unie en het marktaan
deel van de betrokken landen gedurende de periode dat
de Uniemarkt werd beoordeeld.
2. Productie in de Unie en bedrijfstak van de Unie

(57)

Zoals vermeld in overweging 62 van de voorlopige ver
ordening, bleek dat het soortgelijke product werd gepro
duceerd door de twee klagers en door kleine producenten
in de EU. Zoals vermeld in de overwegingen 11 en 12
van de onderhavige verordening, zijn producenten die
FOH produceren die vertakte isomeren bevatten, uitgeslo
ten van de omschrijving van de productie van FOH in de
Unie. Ondanks het gestelde in overweging 58 van de
onderhavige verordening, wordt de bedrijfstak van de
Unie zoals omschreven in de overwegingen 62 en 63
van de voorlopige verordening bevestigd.

(62)

Aangezien geen opmerkingen over het verbruik in de
Unie werden ontvangen, worden de overwegingen 64
tot en met 66 van de voorlopige verordening bevestigd.
4. Invoer in de Unie uit de betrokken landen en
prijsonderbieding
4.1. Cumulatie

(63)

Een aantal partijen maakte bezwaar tegen het feit dat in
de voorlopige verordening voor de drie betrokken landen
een cumulatieve beoordeling werd verricht. Volgens hen
was niet voldaan aan de voorwaarden voor cumulatie
zoals vastgelegd in artikel 3, lid 4, van de basisverorde
ning. Zij beweerden in het bijzonder dat de negatieve
prijsonderbieding die in een van de landen was gecon
stateerd, cumulatie uitsloot. Daarnaast voerden zij aan dat
de trends in verkoopvolumes voor de drie uitvoerende
landen gedurende de beoordelingsperiode uiteenliepen en
dat de toegang tot de grondstoffen en de in de drie
uitvoerende landen gebruikte grondstoffen eveneens ver
schilden. Tot slot werd erop gewezen dat de uitvoerver
koop van een van de betrokken landen via verbonden
ondernemingen verliep. Volgens hen waren er op de
Uniemarkt verschillende concurrentievoorwaarden voor
de betrokken landen. Artikel 3, lid 4, van de basisver
ordening bepaalt dat wanneer de invoer van
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een product uit meer dan één land terzelfder tijd aan een
antidumpingonderzoek wordt onderworpen, de gevolgen
van deze invoer uitsluitend cumulatief worden beoor
deeld indien wordt vastgesteld dat: a) de dumpingmarge
voor het uit elk land ingevoerde product meer dan mini
maal is in de zin van artikel 9, lid 3, van die verordening
en dat de uit elk land ingevoerde hoeveelheid niet te
verwaarlozen is; en b) een cumulatieve beoordeling van
de gevolgen van de invoer gezien de concurrentieverhou
dingen tussen de ingevoerde producten onderling en tus
sen de ingevoerde producten en het soortgelijke product
uit de Unie, opportuun is.

(64)

a) Zoals uiteengezet in punt 4.3.2. van de voorlopige
verordening, was het volume van gedumpte invoer
voor elk betrokken land niet verwaarloosbaar en bleef
de aanwezigheid van gedumpte invoer gedurende de
beoordelingsperiode aanzienlijk.

(66)

De partijen beweerden dat er verschillen in de grondstof
fenprijzen waren tussen FOH die geproduceerd zijn op
basis van natuurlijke oliën en vetten en FOH die gepro
duceerd zijn uit synthetische bronnen zoals aardolie en
petroleum, en dat een aanvullend criterium voor een
productcontrolenummer (PCN) zou moeten worden geïn
troduceerd om rekening te houden met de verschillen in
productiekosten als gevolg van verschillende productie
processen. De PCN’s zijn echter bepaald op basis van
de individuele eigenschappen van elke subcategorie pro
ducten die valt binnen de desbetreffende productom
schrijving en niet op basis van de prijs van elk van die
producten. Bovendien bleek dat er geen substantiële ver
schillen waren in de zin van de basiseigenschappen van
FOH die geproduceerd zijn op basis van natuurlijke oliën
en vetten en FOH die geproduceerd zijn uit aardolie of
petroleum, en bleek tevens dat het verschil in productie
kosten evenmin zodanig was dat een differentiatie van
het PCN gerechtvaardigd was. Dit argument wordt
daarom afgewezen.

(67)

Sommige partijen beweerden dat de cijfers van de postinvoerkosten die werden gebruikt om de mate van onder
bieding door de betrokken landen vast te stellen en die
ongeveer 3 % van de invoerprijs bedroegen, onduidelijk
waren en in dit geval niet passend leken. De tijdens het
onderzoek gecontroleerde informatie wees echter uit dat
de invoerende partijen, zoals importeurs en gebruikers,
een dergelijk bedrag aan post-invoerkosten moesten be
talen om het betrokken product vrij te geven voor vrije
circulatie op de Uniemarkt. Bovendien leverden de par
tijen geen bewijs waaruit bleek dat de post-invoerkosten
in dit geval niet juist waren vastgesteld. Het argument
werd derhalve afgewezen. De in de overwegingen 74
en 75 van de voorlopige verordening beschreven me
thode voor berekening van de prijsonderbieding wordt
dan ook bevestigd.

b) Geconstateerd werd dat de concurrentievoorwaarden
en de prijsstelling van de betrokken landen gelijk wa
ren voor de ingevoerde producten en de soortgelijke
producten, met name tijdens het OT. Zoals uiteen
gezet in overweging 127 van de voorlopige verorde
ning lagen alle schademarges die voor de betrokken
landen zijn vastgesteld, aanzienlijk boven de de-mini
misdrempel van 2 %. De prijsonderbieding vormde
derhalve geen exacte weerslag van de situatie die
zich op de markt zou voordoen in het geval van
effectieve prijsconcurrentie. Bovendien zijn de ver
koopkanalen en de prijstrends voor elk van de betrok
ken landen onderzocht en is geconstateerd dat deze
vergelijkbaar zijn, zoals in onderstaande tabel wordt
weergegeven. De invoerprijzen van de betrokken lan
den volgden een dalende trend en waren met name
laag gedurende het OT, afgezet tegen de gemiddelde
prijzen van de bedrijfstak van de Unie.
Invoer op basis van
Eurostatgegevens (zoals
gecorrigeerd om alleen
het betrokken product te
dekken)

2007

2008

2009

OT

Gemiddelde prijs
Maleisië in EUR/t

911

944

799

857

Index: 2007 = 100

100

104

88

94

3,6

– 15,4

7,3

Jaarlijkse Δ %
Gemiddelde prijs
Indonesië in EUR/t

996

1 169

899

912

Index: 2007 = 100

100

117

90

92

17,3

– 23,1

1,4

4.2. Hoeveelheid, prijs en marktaandeel van de invoer met
dumping uit de betrokken landen
(65)

Aangezien er geen opmerkingen over de hoeveelheid, de
prijs en het marktaandeel van de invoer met dumping uit
de betrokken landen werden ontvangen, worden de over
wegingen 71 tot en met 73 van de voorlopige verorde
ning bevestigd.
4.3. Prijsonderbieding

5. Economische situatie van de bedrijfstak van de
Unie
5.1. Voorafgaande opmerkingen

Jaarlijkse Δ %
Gemiddelde prijs
India in EUR/t

997

1 141

897

915

Index: 2007 = 100

100

114

90

92

14,4

– 21,4

2,1

Jaarlijkse Δ %

Bijgevolg worden de overwegingen 67 tot en met 70 van
de voorlopige verordening bevestigd.

(68)

Ondanks de verandering van eigenaar waarvan sprake is
in overweging 58, werd geoordeeld dat de gegevens die
zijn geleverd door de klager die zich heeft teruggetrokken
en die in diens kantoren zijn gecontroleerd, niet automa
tisch mochten worden uitgesloten van de schadeanalyse,
aangezien zijn productie deel blijft uitmaken van de pro
ductie van de Unie.

(69)

Sommige partijen beweerden dat bepaalde door de be
drijfstak van de Unie verstrekte gegevens, met name ten
aanzien van de aankoop van het betrokken product
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in India, Maleisië en Indonesië, moeten worden uitgeslo
ten van de schadeanalyse en de berekening van de scha
demarge, omdat alle vermeende schade met betrekking
tot deze aankopen door de bedrijfstak zelf veroorzaakt is.
Zoals gesteld in overweging 63 van de voorlopige ver
ordening, zijn deze aankopen echter voornamelijk ver
richt als gevolg van de tijdelijke sluiting van een van
de productielocaties van een van de producenten. Boven
dien waren deze aankopen niet substantieel vergeleken
met de totale productie van de klagers. Daarom waren
er geen dwingende redenen om de aankopen van ge
noemde producent van de schadeanalyse of de bereke
ning van de schademarge uit te sluiten.
(70)

ondernemingen die deel uitmaken van die bedrijfstak ver
ticaal geïntegreerd zijn en zij het betrokken product heb
ben ingevoerd vanuit derde landen. Daarom konden zij
het ingevoerde product gebruiken voor hun eigen down
streamproductie en hun niet-winstgevende productie ver
kopen.
(75)

Er zij op gewezen dat in bepaalde antidumpingonderzoe
ken producenten zoals staalproducenten en producenten
van chemische producten die zijn opgenomen in de om
schrijving van de bedrijfstak van de Unie, in dergelijke
gevallen een downstreamactiviteit hebben en dat een deel
van hun productie van het betrokken product voor in
tern gebruik bestemd is. Niettemin wordt in een derge
lijke situatie het mogelijke bestaan van materiële schade
voor de bedrijfstak van de Unie uitsluitend onderzocht
voor de productie en de verkoop van het betrokken
product. In het onderhavige geval is materiële schade
aan de bedrijfstak van het betrokken product geconsta
teerd, zoals uiteengezet in de overwegingen 77 tot en
met 93 van de voorlopige verordening. De partijen heb
ben geen bewijsmateriaal overgelegd waaruit blijkt dat de
bevindingen in die overwegingen niet juist zijn en dat de
bedrijfstak van de Unie gedurende het OT geen materiële
schade heeft geleden. Dit argument wordt bijgevolg ver
worpen.

(76)

Sommige partijen beweerden dat de sluiting van bepaalde
productiecapaciteit door de klagers een misleidend beeld
geeft van de schade die zou zijn geleden. Zij voerden aan
dat er andere producenten in de Unie waren die bijdroe
gen aan de capaciteit van de Unie en dat de capaciteit
van de bedrijfstak van de Unie is toegenomen als gevolg
van investeringen in nieuwe capaciteit. Dit is niet echt
kenmerkend voor een bedrijfstak die schade heeft ge
leden. Andere partijen beweerden dat de verminderde
investeringen niet wezen op schade, maar op een ver
plaatsing van de productie naar buiten de Unie.

(77)

Op basis van het onderzoek werd in overweging 78 van
de voorlopige verordening vastgesteld dat de productie
capaciteit van de bedrijfstak van de Unie in 2008 toenam
met 9 %, maar vervolgens gedurende het OT afnam met
10 %. Dit was het resultaat van besluiten die waren ge
nomen om de concurrentie uit de betrokken landen het
hoofd te bieden, alsmede van het feit dat de daaropvol
gende tijdelijke sluitingen ook het gevolg waren van druk
die werd uitgeoefend door de invoer met dumping. Aan
gaande de investeringen is in overweging 89 van de
voorlopige verordening vastgesteld dat de investeringen
door de bedrijfstak van de Unie in de EU in de beoor
delingsperiode met 35 % zijn verminderd. Dit is een van
de schadefactoren op basis waarvan in de overwegingen
92 en 93 van de voorlopige verordening is geconclu
deerd dat de bedrijfstak van de Unie gedurende het OT
materiële schade heeft geleden.

(78)

Aangezien er geen andere opmerkingen werden ontvan
gen over de voorraden, de werkgelegenheid, de lonen en
de productiviteit, de winstgevendheid, de kasstromen, de
investeringen, het rendement van investeringen en het
vermogen om kapitaal aan te trekken, de groei en de
hoogte van de werkelijke dumpingmarge, worden de
overwegingen 85 tot en met 91 van de voorlopige ver
ordening bevestigd.

De voorlopige opmerkingen in overweging 76 van de
voorlopige verordening worden derhalve bevestigd.
5.2. Productie, productiecapaciteit, bezettingsgraad, verkoop en
marktaandeel

(71)

Aangezien er geen opmerkingen over de productie, de
productiecapaciteit, de bezettingsgraad, de verkoop en
het marktaandeel werden ontvangen, worden de over
wegingen 77 tot en met 81 van de voorlopige verorde
ning bevestigd.
5.3. Gemiddelde prijzen per eenheid van de bedrijfstak van de
Unie

(72)

Na de bekendmaking van de voorlopige verordening
bleek dat als gevolg van een schrijffout de gemiddelde
prijzen per eenheid van de bedrijfstak van de Unie moes
ten worden gecorrigeerd. Onderstaande tabel geeft de
gewijzigde trend van de prijzen per eenheid in de be
drijfstak van de Unie tijdens de beoordelingsperiode weer.
Eenheidsprijs, verkoop
in de Uniemarkt aan
niet-verbonden
partijen

Index: 2007 = 100

2007

2008

2009

OT

100

123

102

96

22,6 %

– 16,9 %

– 5,3 %

Jaarlijkse Δ%
Bron: antwoorden op de vragenlijst

(73)

In tegenstelling tot wat in overweging 84 van de voor
lopige verordening wordt vermeld, zijn de prijzen van de
bedrijfstak van de Unie tijdens de beoordelingsperiode
met 4 % gedaald. De daling was aanzienlijk van 2008
tot 2009, terwijl gedurende het OT de prijzen verder
daalden. In dat tijdvak daalde de verkoopprijs met
22 %. Die wijziging heeft geen effect op de conclusie
inzake de economische situatie van de bedrijfstak van
de Unie. Aangezien geen opmerkingen over de gemid
delde prijzen per eenheid van de bedrijfstak van de Unie
werden ontvangen, worden de overwegingen 82 en 83
van de voorlopige verordening bevestigd.
5.4. Voorraden, werkgelegenheid, lonen en productiviteit,
winstgevendheid, kasstromen, investeringen, rendement
van investeringen en vermogen om kapitaal aan te trek
ken, groei en hoogte van de werkelijke dumpingmarge

(74)

Sommige partijen beweerden dat de bedrijfstak van de
Unie onmogelijk schade had kunnen lijden, aangezien
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lijkt te koppelen aan een toename van de invoer, terwijl
de invoer uit de betrokken landen volgens deze partij
parallel liep met de consumptie.

5.5. Ontwikkelingen na het OT
(79)

Sommige partijen beweerden dat er geen bewijs was van
de door de bedrijfstak van de Unie geleden materiële
schade en dat het feit dat een van de twee oorspronke
lijke klagers zijn steun aan het onderzoek heeft ingetrok
ken, erop duidt dat deze klager geen schade heeft ge
leden. Ook werd beweerd dat de schade-indicatoren
voor de resterende klager geen beeld van schade te
zien gaven.

(80)

Opgemerkt zij dat de desbetreffende onderneming geen
bezwaar maakte tegen het onderzoek, maar een neutraal
standpunt innam. Zoals uiteengezet in overweging 57,
werd het dan ook passend geacht om beide Unieprodu
centen als onderdeel van de bedrijfstak van de Unie te
blijven beschouwen.

(81)

Gesteld is dat er zich een duidelijke prijsstijging voordeed
in de periode na het OT en dat de prijsontwikkelingen in
die periode direct werden vertaald naar winsten voor de
klagers, die zelf ook in hun gepubliceerde stukken voor
de periode 2010-2011 betere resultaten aankondigden.

(82)

Sommige partijen hielden staande dat de toestand van de
bedrijfstak van de Unie in de periode na het OT aan
zienlijk is verbeterd, en wezen erop dat bepaalde onder
nemingen van plan waren in de Unie nieuwe fabrieken te
bouwen. Ook beweerden ze dat, gelet op de recente
stijging van de invoerprijzen, de maatregelen moesten
worden opgeschort of de vorm van een minimuminvoer
prijs (MIP) moesten aannemen.

(83)

(84)

Gebeurtenissen die zich voordoen na het OT, worden
normaal gesproken niet betrokken bij een antidumping
onderzoek. Bovendien is er geen bewijs geleverd waaruit
blijkt dat voornoemde gebeurtenissen van na het OT
duidelijk, onbetwist en blijvend zijn. Een eventuele op
schorting van de definitieve maatregelen wordt alleen in
aanmerking genomen bij ontwikkelingen van na het OT
die van blijvende aard zijn.

(87)

Daarbij zij aangemerkt dat de consumptie, zoals vermeld
in de overwegingen 64 tot en met 66 van de voorlopige
verordening, gedurende de beoordelingsperiode in het
algemeen toenam met 2 %. Dit doet echter niets af van
het feit dat er gedurende de beoordelingsperiode een be
langrijke algehele toename van het volume en het markt
aandeel van de laaggeprijsde gedumpte invoer uit de be
trokken landen plaatsvond (zie overweging 96 van de
voorlopige verordening), terwijl de marktomvang prak
tisch ongewijzigd bleef en de bedrijfstak van de Unie
een aanzienlijk deel van zijn marktaandeel verloor, met
name tussen 2009 en het OT.

(88)

Sommige partijen voerden het argument aan dat de
trends van de invoer uit de betrokken landen geen ver
band houden met de verslechtering van de economische
situatie van de bedrijfstak van de Unie, met name ten
aanzien van het verkoopvolume, de verkoopwaarde en de
winstgevendheid. Zij beweerden dat de winstgevendheid
van de bedrijfstak van de Unie verbeterde toen de invoer
in 2008 toenam en vervolgens aanzienlijk verslechterde
toen de invoer stabiel bleef.

(89)

In tegenstelling tot de voorgaande bewering wees het
onderzoek op een algemene correlatie tussen de laag
geprijsde invoer met dumping en de door de bedrijfstak
van de Unie als geheel gedurende de beoordelingsperiode
geleden schade (zie overwegingen 95 tot en met 98 van
de voorlopige verordening). Het onderzoek wees ook uit
dat de bedrijfstak van de Unie zich in de beoordelings
periode niet kon herstellen als gevolg van de toegenomen
aanwezigheid van laaggeprijsde invoer met dumping op
de Uniemarkt. Het argument moet daarom worden afge
wezen.

(90)

Ook werd beweerd dat er reeds verschillende invoer
trends bestonden, afhankelijk van de soorten alcohol
die door sommige producenten-exporteurs werden ge
produceerd, en dat derhalve een afzonderlijke schadeana
lyse voor deze alcoholen moest worden verricht. De ver
schillende soorten in de productomschrijving hebben
echter dezelfde basiskenmerken. Het onderzoek gaf
geen substantieel verschil te zien tussen FOH die worden
geproduceerd uit verschillende grondstoffen. Er zijn in dit
geval derhalve geen redenen om per alcoholsoort een
afzonderlijke analyse van de trends te verrichten.

(91)

Verder werd aangevoerd dat de schade niet aan India kan
worden toegerekend omdat de invoer uit dat land gedu
rende de beoordelingsperiode niet toenam, met name
wanneer de aankopen door de klagers niet worden mee
gerekend. Geconstateerd werd echter dat de invoer uit
India naar de Uniemarkt plaatsvond tegen een dumping
prijs en dat de schademarge aanzienlijk boven het deminimisniveau van 2 % lag. Zoals reeds uiteengezet in
de overwegingen 63 tot en met 65, was voor de betrok
ken landen voldaan aan de voorwaarden voor cumula
tieve beoordeling. Dit argument moet dus van de hand
worden gewezen.

Wat de oplegging van een MIP betreft, wordt in de over
wegingen 123 tot en met 126 uiteengezet dat zulks in de
gegeven omstandigheden niet gerechtvaardigd is. Alle
voornoemde argumenten worden daarom van de hand
gewezen.
6. Conclusie inzake schade

(85)

Uit het onderzoek is gebleken dat de meeste schade-in
dicatoren van de bedrijfstak van de Unie tijdens de be
oordelingsperiode een negatieve ontwikkeling lieten zien.
Op basis van het voorgaande wordt de in de overwegin
gen 92 en 93 van de voorlopige verordening getrokken
conclusie dat de bedrijfstak van de Unie in het OT ma
teriële schade heeft geleden, bevestigd.
E. OORZAKELIJK VERBAND
1. Gevolgen van de invoer met dumping

(86)

Een partij merkte op dat de analyse in overweging 108
van de voorlopige verordening mank loopt omdat deze
een algehele en aanhoudende afname van de consumptie
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(92)

Daarnaast werd beweerd dat de schade niet kon worden
toegerekend aan ondernemingen waarvan de afzonder
lijke prijsonderbiedingsmarge negatief was of, om die
reden, aan de invoer uit Indonesië in zijn geheel.

(93)

Zoals reeds is uiteengezet in de overwegingen 63 tot en
met 65, was voldaan aan alle voorwaarden voor cumu
latieve beoordeling van de invoer. Dienovereenkomstig
werden de gevolgen van de laaggeprijsde invoer met
dumping uit de betrokken landen voor de bedrijfstak
van de Unie gezamenlijk beschouwd ten behoeve van
de schadeanalyse en de oorzaak van de schade. Boven
dien sluit de afwezigheid van onderbieding het bestaan
van materiële schade aan de bedrijfstak van de Unie niet
uit. Zoals in de overwegingen 124 tot en met 127 van
de voorlopige verordening is uiteengezet, werd geoor
deeld dat de prijs die door de bedrijfstak van de Unie
werd aangerekend, niet volstond om alle productiekosten
te dekken en de redelijke winstmarge te behalen die hij
zonder de invoer met dumping gedurende het OT had
kunnen behalen. Dit argument wordt daarom afgewezen.

(94)

Aangezien er geen andere opmerkingen over de gevolgen
van de invoer met dumping werden ontvangen, worden
de overwegingen 95 tot en met 98 van de voorlopige
verordening bevestigd.
2. Gevolgen van andere factoren

(95)

(96)

(97)

Verschillende partijen beweerden dat de werkelijke oor
zaak van de door de bedrijfstak van de Unie geleden
schade moest worden gezocht in de financiële crisis,
aangezien de grootste schade aan de industrie plaatsvond
toen de invoer uit de betrokken landen reeds was gesta
biliseerd. Ook werd aangevoerd dat de verslechtering van
de winstgevendheid van de bedrijfstak van de Unie ver
gelijkbaar was met wat werd waargenomen bij andere
ondernemingen in de chemische sector.
De crisis heeft een rol gespeeld bij de prestaties van de
bedrijfstak van de Unie. Trends in schadefactoren zoals
de bezettingsgraad en het verkoopvolume laten zien dat
de toestand van de bedrijfstak van de Unie verslechterde
tijdens de crisis en weer enigszins verbeterde met het
herstel op de markt. Uit het onderzoek is echter gebleken
dat ondanks de verbetering een herstel van de bedrijfstak
van de Unie niet echt mogelijk was omdat hij ver ver
wijderd was van de economische situatie die heerste bij
het begin van de beoordelingsperiode. Zoals in over
weging 89 reeds is uiteengezet, was 2008, kort voordat
de financiële crisis uitbrak, het jaar met de grootste toe
name van de invoer met dumping uit de betrokken lan
den en met de scherpste daling van het verkoopvolume
van de bedrijfstak van de Unie. De bedrijfstak van de
Unie heeft zich na dat jaar niet hersteld en de invoer
met dumping bleef nadrukkelijk aanwezig op de Unie
markt. Om deze redenen is het duidelijk dat ongeacht
andere factoren de invoer met dumping in grote mate
heeft bijgedragen aan de materiële schade die de bedrijfs
tak van de Unie in het OT heeft geleden. Dit argument
wordt daarom afgewezen.
Verschillende partijen beweerden tevens dat de werkelijke
oorzaak van de vermeende schade van de bedrijfstak van
de Unie eerder gelegen was in de invoer uit andere derde
landen, de daling van de vraag, de gestegen grondstoffen
prijzen en het gebrek aan goede toegang tot deze grond
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stoffen, verkeerde strategische beslissingen van de be
drijfstak van de Unie, de concurrentiedruk op hun down
streammarkt, de afname van de productie van het be
trokken product voor intern gebruik, de algemene wijzi
ging in de marktomstandigheden en de concurrentiesitu
atie op de Uniemarkt.
(98)

Vermeldenswaard is dat die partijen hun beweringen niet
konden staven en niet konden aantonen dat andere fac
toren dan de laaggeprijsde invoer met dumping uit de
betrokken landen het oorzakelijk verband tussen de door
de bedrijfstak van de Unie geleden schade en de invoer
met dumping verbreken.

(99)

Sommige partijen beweerden dat de Commissie het mo
gelijke effect dat de verkoop van vertakte FOH had op de
verkoop van het betrokken product door de bedrijfstak
van de Unie en de gevolgen daarvan voor de economi
sche situatie, niet heeft geanalyseerd. Het onderzoek was
toegespitst op het product zoals het in de overwegingen
8 tot en met 12 is omschreven en geen enkele partij
heeft betrouwbare gegevens verstrekt op grond waarvan
de mogelijke ongunstige gevolgen van vertakte FOH voor
de economische situatie van de bedrijfstak van de Unie
konden worden beoordeeld. Dit argument wordt bij
gevolg verworpen.

(100) Aangezien er geen opmerkingen over de gevolgen van

andere factoren werden ontvangen, worden de over
wegingen 99 tot en met 106 van de voorlopige verorde
ning bevestigd.
3. Conclusie inzake het oorzakelijk verband

(101) Het onderzoek wees niet uit dat er andere factoren dan

de laaggeprijsde invoer met dumping uit de betrokken
landen zijn die het oorzakelijk verband tussen de door
de bedrijfstak van de Unie geleden materiële schade en de
invoer met dumping verbreken.

(102) Aangezien er geen opmerkingen over de conclusie inzake

het oorzakelijk verband werden ontvangen, worden de
overwegingen 107 tot en met 110 van de voorlopige
verordening bevestigd.
F. BELANG VAN DE UNIE
1. Bedrijfstak van de Unie

(103) Aangezien er geen opmerkingen over het belang van de

bedrijfstak van de Unie werden ontvangen, worden de
overwegingen 112 en 113 van de voorlopige verorde
ning bevestigd.
2. Importeurs

(104) Aangezien er geen opmerkingen over het belang van de

importeurs werden ontvangen, worden de overwegingen
115 en 116 van de voorlopige verordening bevestigd.
3. Gebruikers

(105) Er wordt aan herinnerd dat het onderzoek, teneinde het

mogelijke effect van de antidumpingmaatregelen op de
gebruikers binnen de EU te beoordelen, voornamelijk
uitging van het geheel van gegevens die zijn verstrekt
door vijf grote ondernemingen die in de voorlopige
fase zijn bezocht.
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(106) Daarvan uitgaande was de voorlopige bevinding dat het

aandeel van de kosten van het betrokken product in de
totale productiekosten van deze groep aanzienlijk was en,
afhankelijk van het eindproduct, varieerde van 10 % tot
20 %. De beschikbare gegevens zijn echter opnieuw be
keken en op basis van enerzijds nieuwe berekeningen en
anderzijds de correctie van sommige cijfers blijkt dit be
reik eerder te liggen tussen 15 % en 25 %. Evenzo be
draagt op basis van de gegevens van de groep van vijf
bezochte ondernemingen de gemiddelde winstmarge van
de bedrijfstak die gebruikmaakt van het betrokken pro
duct, ongeveer 6 %; de nieuwe berekeningen laten een
hogere gemiddelde winstmarge zien van ongeveer 7,5 %.
Tot slot is ook het gemiddelde deel van de bedrijfstak die
het betrokken product gebruikt ten opzichte van de ge
hele bedrijfstak gecorrigeerd. Dit percentage bedroeg in
de voorlopige bevindingen 22 %, terwijl op basis van de
nieuwe berekeningen een percentage van 25 % werd ge
constateerd.

(107) Na de bekendmaking van de voorlopige verordening

kwamen er van een aantal gebruikers reacties en opmer
kingen binnen ten aanzien van de definitieve bevindin
gen. Zij maakten bezwaar tegen de selectie van de vijf in
overweging 118 van de voorlopige verordening ge
noemde gebruikers, op basis van het argument dat de
gegevens die zijn gebruikt om het mogelijke effect van
de maatregelen op de verwerkende ondernemingen te
beoordelen, niet transparant waren en niet uitgingen
van representatieve partijen, maar slechts van een kleine
groep partijen. Aangevoerd werd dat de analyse rekening
zou moeten houden met de gegevens zoals verstrekt
door alle aan het onderzoek meewerkende gebruikers.

(108) Zoals vermeld in de overwegingen 117 en 118 van de

voorlopige verordening vertegenwoordigden de 21 aan
het onderzoek meewerkende ondernemingen gedurende
het OT ongeveer 25 % van de totale aankopen van het
betrokken product in de Unie, terwijl de vijf ondernemin
gen waarvan is uitgegaan om het belang van de gebrui
kers te meten, ongeveer 18 % van deze aankopen ver
tegenwoordigden, en 72 % van de aankopen van het
betrokken product door de meewerkende ondernemin
gen. Deze vijf gebruikers waren niet alleen representatief
voor het aankoopvolume van het betrokken product,
maar zij gaven ook zeer goed de verschillende sectoren
van de verwerkende ondernemingen weer. Sterker nog,
de vijf bezochte ondernemingen vormen een heterogene
groep die niet alleen bestaat uit eerste gebruikers, zoals
producenten van oppervlakteactieve stoffen, maar ook uit
gebruikers van deze stoffen en andere gebruikers nog
verder downstream.

(109) Niettemin is een bredere analyse verricht, waarbij reke

ning werd gehouden met de gegevens van alle meewer
kende gebruikers. In het bijzonder is een specifieke be
oordeling van het mogelijke effect van de antidumping
rechten op de producenten van oppervlakteactieve stof
fen verricht, aangezien deze groep potentieel het meest
wordt getroffen door eventuele maatregelen. Nog weer
een afzonderlijke analyse is verricht voor een tweede
groep gebruikers, die bestond uit alle overige verwer
kende ondernemingen die hebben meegewerkt aan het
onderzoek.

(110) Vervolgens is een simulatie verricht van het mogelijke

effect van een gemiddeld recht van 5 % op de invoer
van FOH voor eerst alle deelnemende gebruikers en ver
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volgens de twee afzonderlijke groepen. De uitkomst van
de simulatie liet zien dat het uiteindelijke effect van dit
gemiddeld recht op de totale productiekosten voor on
dernemingen die het betrokken product gebruiken, on
geveer 0,09 % bedraagt voor alle gebruikers, terwijl het
effect van hetzelfde recht op downstreamproducenten die
het product gebruiken voor de groep van oppervlakte
actieve stoffen ongeveer 0,05 % en voor de tweede groep
ondernemingen ongeveer 0,29 % bedraagt.
(111) De analyse liet eveneens zien dat de producenten van

oppervlakteactieve stoffen een lagere winstmarge behaal
den in de sectoren die het onderzochte product verwer
ken. Die groep voerde in het OT uit de betrokken landen
echter niet meer dan ongeveer 2,6 % van de totale aan
kopen van het onderzochte product in. Bovendien be
droeg het percentage van de activiteiten op het vlak
van oppervlakteactieve stoffen met behulp van FOH ten
opzichte van de gehele omzet ongeveer 24 %. Zelfs met
toepassing van een gemiddeld dumpingrecht van 5 % is
het uiteindelijke effect op de productiekosten van pro
ducten waarin het onderzochte product is verwerkt zeer
beperkt en op de totale winstgevendheid zelfs verwaar
loosbaar.

(112) Sommige producenten van oppervlakteactieve stoffen be

weerden niettemin dat de antidumpingrechten hen ervan
weerhouden vrijelijk grondstoffen in te kopen, waardoor
een verstoring van hun marktsegment ontstaat.

(113) Zoals gesteld in overweging 120 van de voorlopige ver

ordening creëren de hoogte van de dumpingrechten en
het mogelijke effect daarvan op de verwerkende onder
nemingen en de downstreammarkt, geen ernstige barriè
res voor de invoer van het betrokken product. In het
onderzoek werd bevestigd dat de definitieve antidum
pingrechten geen verstoring van de downstreammarkt
konden veroorzaken. Tegelijkertijd zou het voor produ
centen van oppervlakteactieve stoffen niet moeilijk moe
ten zijn deze vrij geringe stijging van de kosten door te
berekenen naar de eindprijs van hun producten. Daarom
wordt het argument dat de antidumpingrechten een ver
storing van de downstreammarkt zouden veroorzaken,
verworpen.

(114) Na de mededeling van de definitieve bevindingen hielden

sommige gebruikers staande dat de producenten van de
Unie hadden geweigerd aan hen te leveren, en dat er
slechts weinig alternatieve bevoorradingsbronnen zijn.
Zoals in overweging 120 van de voorlopige verordening
is gesteld, sluit het vrij lage niveau van de voorgestelde
maatregelen echter niet uit dat het betrokken product
verder wordt ingevoerd. Bovendien produceerden de pro
ducenten van de Unie tijdens de beoordelingsperiode niet
op volle capaciteit. Daarbij komt nog dat ook kan wor
den ingevoerd uit andere derde landen waarvoor de
maatregelen niet gelden, en de cijfers van Eurostat betref
fende de invoer van FOH uit de rest van de wereld na het
OT tonen aan dat die invoer toeneemt, hetgeen erop
wijst dat het gestelde risico dat de bevoorrading in gevaar
komt, niet bestaat. Dit argument werd daarom afgewe
zen.

(115) Enkele verenigingen van gebruikers die zich niet binnen

de in punt 5.3 van het bericht van inleiding gestelde
termijn hadden bekendgemaakt, betoogden dat hun op
vattingen, met name wat de mogelijke weerslag van
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de maatregelen op kleine en middelgrote ondernemingen
en op specifieke sectoren betreft, bij de beoordeling van
het belang van de Unie niet in aanmerking waren ge
nomen. Opgemerkt moet echter worden dat tijdens dit
onderzoek met alle opmerkingen van die verenigingen
rekening is gehouden. Bovendien is, zoals in overweging
109 is vermeld, bij de beoordeling van het belang van de
Unie rekening gehouden met de gegevens van alle mee
werkende gebruikers. Dit argument werd daarom afgewe
zen.
(116) Verschillende partijen betoogden dat de duur van de

maatregelen, mochten die worden ingesteld, tot maxi
mum twee jaar beperkt moesten blijven. Krachtens de
basisverordening wordt een definitief antidumpingrecht
gewoonlijk voor vijf jaar opgelegd. Daar geen van de
partijen heeft aangetoond dat een periode van twee jaar
zou volstaan om de schadeveroorzakende dumping te
neutraliseren, zoals artikel 11, lid 1, van de basisverorde
ning vereist, lijkt er geen goede reden te zijn om af te
wijken van de normale duur van de maatregelen. Dit
argument werd daarom afgewezen.

(117) Aangezien geen andere opmerkingen over het belang van

de gebruikers werden ingediend, wordt bevestigd dat het
instellen van definitieve maatregelen ten aanzien van de
invoer van het betrokken product niet tegen het belang
van de Unie ingaat, en worden de overwegingen 117 tot
en met 121 van de voorlopige verordening bevestigd.
4. Conclusie inzake het belang van de Unie

(118) Op basis van het voorgaande kan de conclusie in over

weging 122 van de voorlopige verordening worden be
vestigd. Er zijn geen dwingende redenen tegen het instel
len van definitieve antidumpingrechten op FOH uit de
betrokken landen.
G. DEFINITIEVE ANTIDUMPINGMAATREGELEN
1. Schademarge

(119) Er wordt aan herinnerd dat de winstmarge die in de

voorlopige fase is gebruikt voor de berekening van de
streefwinst 7,7 % bedroeg. De klagers stelden dat een
streefwinst van 15 % passender zou zijn. In dit verband
moet worden vermeld dat zij hebben verzuimd contro
leerbare bewijsstukken in te dienen ter ondersteuning van
hun bewering dat de streefwinst te laag was. Derhalve
wordt voorgesteld de voorlopige streefwinst van 7,7 %,
die uitgaat van de winstmarge die is gerealiseerd voor het
geheel van de alcoholactiviteiten van de ene klager over
het laatste winstgevende jaar vóór de golf van laag
geprijsde invoer met dumping, te bevestigen.

(120) Sommige partijen beweerden dat 7,7 % niet realistisch

was, en juist te hoog. Zij stelden voor om voor de be
rekening van de schademarge een lagere winstmarge van
tussen 3 % en 5 % te hanteren. Dit argument werd echter
niet onderbouwd met enige bewijsstukken waaruit bleek
dat de voorgestelde winst de winst was die de bedrijfstak
van de Unie bij afwezigheid van invoer met dumping op
de Uniemarkt zou kunnen realiseren, en is daarom ver
worpen.

(121) Bepaalde partijen beweerden dat de Commissie de scha

demarge ten onrechte had berekend op basis van de
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prijsbederfmarge, terwijl zij de prijsonderbiedingsmarge
had moeten gebruiken. In het onderhavige geval werd
de prijsonderbiedingsmarge niet als een passende basis
beschouwd om de schademarge voor de bedrijfstak van
de Unie te berekenen aangezien deze niet het prijsniveau
weergeeft dat zou kunnen worden verkregen bij afwezig
heid van invoer met dumping op de Uniemarkt. Het
argument werd dan ook van de hand gewezen.
(122) Op grond hiervan kunnen de voorlopige schademarges,

in procenten van de cif-prijs grens Unie, vóór inklaring,
zoals vermeld in overweging 127 van de voorlopige ver
ordening, worden bevestigd.
2. Definitieve maatregelen
2.1. Vorm van de definitieve maatregelen

(123) Zoals in de overwegingen 79 tot en met 84 is vermeld,

stelden sommige partijen onder meer dat de huidige
maatregelen moeten worden opgeschort omdat gebeurte
nissen van na het OT met betrekking tot de prijsstijging
van het betrokken product op de Uniemarkt duidelijk,
onbetwist en blijvend zijn. Zij betoogden ook dat defini
tieve maatregelen niet de vorm van een ad-valoremrecht
mochten aannemen, maar veeleer in de vorm van een
MIP moesten worden ingesteld.

(124) In dit bijzondere geval moet evenwel worden geoordeeld

dat de omstandigheden de oplegging van een mini
muminvoerprijs niet rechtvaardigen. Gelet op de aard
van het betrokken product en de complexe bedrijfsstruc
tuur van de betrokken exporteurs zou die vorm van de
maatregel gemakkelijk kunnen worden omzeild.

(125) Evenwel wordt erkend dat de markt voor het product in

kwestie in zekere mate prijsgevoelig is en dat het dus
redelijk is de impact van de definitieve maatregelen
voor de gebruikers in de Unie in het geval van eventuele
grote prijsstijgingen van het betrokken product te mini
maliseren. Derhalve is het passend de vorm van de defi
nitieve maatregelen van ad-valoremrechten te veranderen
in specifieke rechten.

(126) Van die vorm van de maatregelen kan worden verwacht

dat indien de prijzen aanzienlijk en snel zouden stijgen,
mogelijke onterechte ongunstige gevolgen voor de ge
bruikers in zekere mate worden beperkt. Indien de prij
zen daarentegen zouden dalen, bieden de specifieke rech
ten de producenten in de Unie nog steeds voldoende
bescherming. De specifieke rechten zijn gebaseerd op
de cif-waarde van de uitvoer van de meewerkende onder
nemingen naar de Unie in het OT, omgerekend in EUR
aan de hand van maandelijkse wisselkoersen, vermenig
vuldigd met ofwel de dumpingmarge ofwel de schade
marge, overeenkomstig de regel van het laagste recht.

(127) In dat verband stelden twee producenten-exporteurs dat

in plaats van de maandelijkse wisselkoers de gemiddelde
jaarlijkse wisselkoers moet worden gebruikt. Overeen
komstig de vaste praktijk worden valuta in antidumping
onderzoeken echter omgerekend aan de hand van de
maandelijkse wisselkoersen. Dat is ook in dit onderzoek
gebeurd. Het argument is daarom van de hand gewezen.
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(128) De klager betoogde dat bij de vaststelling van de speci

fieke rechten de huidige FOH-prijzen moesten worden
gebruikt, en niet de cif-waarden tijdens het OT. Opge
merkt moet worden dat specifieke rechten worden in
gestemd op basis van de berekening van de dumping
en de schade tijdens het OT. Er zijn geen onderbouwde
argumenten aangevoerd om de berekening van de speci
fieke rechten in dit geval op een tijdvak na het OT te
baseren. Dit argument werd daarom afgewezen.
2.2. Instelling van de definitieve maatregelen

Land
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Onderneming

Definitief specifiek
antidumpingrecht (EUR
per ton netto)

Fatty Chemical
Malaysia Sdn. Bhd.

51,07

Alle andere
ondernemingen

61,01

(133) De individuele antidumpingrechten voor ondernemingen

(129) Na de bekendmaking van de voorlopige maatregelen

meldde zich een potentiële producent-exporteur, die be
weerde dat het residuele recht gelijk moest zijn aan het
hoogste ingestelde recht en niet aan de hoogste dum
pingmarge die voor Indonesië werd gevonden. Het resi
duele recht wordt echter gelijkgesteld aan de residuele
dumpingmarge dan wel de residuele schademarge op ba
sis van de regel van het laagste recht. Het argument is
daarom van de hand gewezen.

(130) Gelet op het voorgaande wordt geoordeeld dat, overeen

komstig artikel 9, lid 4, van de basisverordening, defini
tieve antidumpingmaatregelen moeten worden ingesteld
op de invoer van het betrokken product, welke op basis
van de regel van het laagste recht overeen moeten stem
men met de dumpingmarge of met de schademarge in
dien deze lager is.

(131) De Commissie heeft alle partijen in kennis gesteld van de

belangrijkste feiten en overwegingen op basis waarvan zij
voornemens was de instelling van definitieve antidum
pingrechten aan te bevelen. De partijen konden hierover
binnen een bepaalde termijn na de mededeling van de
definitieve bevindingen opmerkingen maken. De opmer
kingen van de partijen werden naar behoren onderzocht
en waar nodig werden de bevindingen dienovereenkom
stig gewijzigd.

(132) De voorgestelde definitieve antidumpingrechten zijn als

volgt:

die in deze verordening met naam worden genoemd, zijn
uitsluitend van toepassing op de invoer van het betrok
ken product dat door deze ondernemingen en dus door
de specifiek vermelde rechtspersonen is vervaardigd. Deze
rechten zijn niet van toepassing op het ingevoerde be
trokken product dat is vervaardigd door andere, niet
specifiek in deze verordening met naam en adres ge
noemde ondernemingen, ook al gaat het hierbij om en
titeiten die verbonden zijn met de specifiek genoemde
ondernemingen; op die producten moet het recht van
toepassing zijn dat geldt voor „alle andere ondernemin
gen”.

(134) Verzoeken in verband met de toepassing van een indivi

dueel antidumpingrecht (bijvoorbeeld na een naamswijzi
ging van de onderneming of na de oprichting van een
nieuwe productie- of handelsmaatschappij) moeten on
verwijld aan de Commissie (1) worden gericht en ver
gezeld gaan van alle relevante gegevens, met name over
wijzigingen in de activiteiten van de onderneming die
verband houden met de productie, de binnenlandse ver
koop en de uitvoer die bijvoorbeeld tot die naamswijzi
ging of de oprichting van een productie- of handelsmaat
schappij hebben geleid. Indien het verzoek gerechtvaar
digd is, moet deze verordening dienovereenkomstig wor
den gewijzigd door bijwerking van de lijst van onder
nemingen waarvoor een individueel antidumpingrecht
geldt.
3. Verbintenissen

(135) Een Indiase en een Maleisische producent-exporteur met

Land

India

Indonesië

Maleisië

Onderneming

Definitief specifiek
antidumpingrecht (EUR
per ton netto)

VVF Limited

46,98

Alle andere
ondernemingen

86,99

P.T. Musim Mas

45,63

Alle andere
ondernemingen

80,34

KL-Kepong Oleomas
Sdn.Bhd.

35,19

Emery
Oleochemicals (M)
Sdn. Bhd.

61,01

zijn verbonden importeur hebben overeenkomstig
artikel 8, lid 1, van de basisverordening een prijsverbin
tenis aangeboden. De beide aangeboden verbintenissen
omvatten een groot aantal productgroepen (bepaald
door de chemische specificatie), met voor elke groep
een andere minimuminvoerprijs (MIP), waarbij de prijs
verschillen tussen de groepen oplopen tot 25 % voor de
Maleisische exporteur en tot 100 % voor de Indiase ex
porteur. Voorts bedroeg het prijsverschil binnen de ver
schillende groepen tot 20 %, hetgeen een groot gevaar
voor kruiscompensatie creëert. Ook is opgemerkt dat
het aanbod van de Indiase exporteur geen rekening hield
met de prijsgevoeligheid van het betrokken product. Meer
gevaar voor kruiscompensatie werd vastgesteld met be
trekking tot de Maleisische exporteur en zijn verbonden
importeur in de Unie, die het betrokken product niet
alleen betrekt van de Maleisische exporteur, maar ook
van andere leveranciers. Ten slotte zou het voor de dou
ane moeilijk zijn om zonder individuele analyse de

(1) Europese Commissie, Directoraat-generaal Handel, Directoraat H,
NERV-105, 1049 Brussel, BELGIË.
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chemische specificaties van het product te bepalen, waar
door het toezicht moeilijk of zelfs onmogelijk zou wor
den. De aangeboden prijsverbintenissen werden daarom
van de hand gewezen. Nadat was voorgesteld de vorm
van de maatregelen te veranderen, wijzigde een produ
cent-exporteur zijn verbintenissenaanbod, waarbij voor
alle productsoorten een gemiddelde MIP werd voor
gesteld en werd aangevoerd dat er niet langer een gevaar
voor kruiscompensatie zou bestaan. De andere produ
cent-exporteur handhaafde zijn aanbod. Gelet op het aan
tal productsoorten en de prijsverschillen daartussen, zou
een MIP echter de doeltreffendheid van de maatregelen in
gevaar brengen. Bovendien vormt de hiervoor omschre
ven structuur van de ondernemingen en van hun aan
biedingen nog steeds een belemmering voor het aanvaar
den van een verbintenis. De door een exporteur voor
gestelde regeling voor verslaglegging en prijzen komt niet
aan die bezorgdheid tegemoet en zou de controle hoe
dan ook zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken. Bij
gevolg kunnen de aangeboden verbintenissen niet wor
den aanvaard.
4. Definitieve inning van de voorlopige antidum
pingrechten
(136) Gezien de hoogte van de vastgestelde dumpingmarges en

de ernst van de schade die de bedrijfstak van de Unie
heeft geleden, wordt het noodzakelijk geacht de bedragen
die als zekerheid zijn gesteld uit hoofde van het bij de
voorlopige verordening ingestelde voorlopige antidum
pingrecht, definitief te innen tot het bedrag van de bij
deze verordening ingestelde definitieve rechten. Wanneer
het definitieve recht lager is dan het voorlopige recht,
moeten de voorlopige, als zekerheid gestelde bedragen
die het bedrag van het definitieve recht overschrijden,
worden vrijgegeven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op ver
zadigde vetalcoholen met een koolstofketenlengte van C8, C10,
C12, C14, C16 of C18 (exclusief vertakte isomeren), waaronder
afzonderlijke verzadigde vetalcoholen (ook „zuivere fracties” ge
noemd) en mengsels met overwegend een combinatie van kool
stofketenlengtes C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (doorgaans
gecategoriseerd als C8-C10), mengsels met overwegend een
combinatie van koolstofketenlengtes C12-C14, C12-C16, C12C18, C14-C16 (doorgaans gecategoriseerd als C12-C14) en
mengsels met overwegend een combinatie van koolstofketen
lengtes C16-C18, momenteel ingedeeld onder GN-codes
ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 en ex 3823 70 00
(Taric-codes 2905 16 85 10, 2905 19 00 60, 3823 70 00 11
en 3823 70 00 91) en van oorsprong uit India, Indonesië en
Maleisië.
2.
Het definitieve antidumpingrecht op de in lid 1 omschre
ven, door onderstaande ondernemingen vervaardigde producten
is als volgt:

Land

India

Onderneming

VVF Ltd,
Taloja,
Maharashtra

Land

Indonesië

Maleisië

L 293/17

Definitief specifiek
antidumpingrecht
(EUR per ton
netto)

Aanvullende
Taric-code

Alle andere
ondernemingen

86,99

B999

P.T. Musim
Mas, Tanjung
Mulia, Medan,
Sumatera Utara

45,63

B112

Alle andere
ondernemingen

80,34

B999

KL-Kepong
Oleomas Sdn.
Bhd.,
Pelabuhan
Klang, Selangor
Darul Ehsan

35,19

B113

Emery
Oleochemicals
(M) Sdn. Bhd.,
Kuala Langat,
Selangor

61,01

B114

Fatty Chemical
Malaysia Sdn.
Bhd. Prai,
Penang

51,07

B117

Alle andere
ondernemingen

61,01

B999

Onderneming

3.
Indien goederen zijn beschadigd voor zij in het vrije ver
keer worden gebracht en de werkelijk betaalde of te betalen prijs
dientengevolge overeenkomstig artikel 145 van Verordening
(EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende
vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verorde
ning (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het
communautair douanewetboek (1), voor het bepalen van de
douanewaarde verhoudingsgewijze wordt verlaagd, wordt het
bedrag van het antidumpingrecht, berekend op basis van de
voorgenoemde bedragen, verlaagd met een percentage dat over
eenstemt met de verhoudingsgewijze verlaagde werkelijk be
taalde of te betalen prijs.
4.
Tenzij anders vermeld zijn de geldende bepalingen inzake
douanerechten van toepassing.
Artikel 2
De bedragen die als zekerheid zijn gesteld voor de voorlopige
antidumpingrechten die op grond van Verordening (EU) nr.
446/2011 zijn ingesteld, worden definitief geïnd. De bedragen
die als zekerheid zijn gesteld en die het bedrag van het defini
tieve antidumpingrecht overschrijden, worden vrijgegeven.

Definitief specifiek
antidumpingrecht
(EUR per ton
netto)

Aanvullende
Taric-code

Artikel 3

46,98

B110

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
(1) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 8 november 2011.
Voor de Raad
De voorzitter
J. VINCENT-ROSTOWSKI
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VERORDENING (EU) Nr. 1139/2011 VAN DE RAAD
van 10 november 2011
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband
met de situatie in Libië
via Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad van
2 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen in
verband met de situatie in Libië (3).

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende werking van de Europese Unie,
en met name artikel 215,
(3)

Bij Resolutie 2016 (2011) van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties van 27 oktober 2011 is besloten dat
het verbod moet worden beëindigd.

(4)

Conform Besluit 2011/729/GBVB, moet de bepaling van
Verordening (EU) nr. 204/2011 tot instelling van het
verbod op vluchten derhalve worden ingetrokken,

Gezien Besluit 2011/729/GBVB van de Raad van 10 november
2011 tot wijziging van Besluit 2011/137/GBVB betreffende be
perkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië (1),
Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordi
ger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en
de Europese Commissie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Artikel 1

Bij Resolutie 1973 (2011) van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties van 17 maart 2011 is besloten dat een
verbod moet worden ingesteld op vluchten in het lucht
ruim van Libië.

Artikel 4 ter van Verordening (EU) nr. 204/2011 wordt ge
schrapt.

Conform Besluit 2011/137/GBVB van de Raad (2) werd
in de Europese Unie aan dat verbod uitvoering gegeven

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekend
making ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 november 2011.
Voor de Raad
De voorzitter
M. DOWGIELEWICZ

(1) Zie bladzijde 35 van dit Publicatieblad.
(2) PB L 58 van 3.3.2011, blz. 53.

(3) PB L 58 van 3.3.2011, blz. 1.
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VERORDENING (EU) Nr. 1140/2011 VAN DE COMMISSIE
van 8 november 2011
tot vaststelling van een verbod op de visserij op gaffelkabeljauw in gebied uniale wateren en
internationale wateren van V, VI en VII door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van
20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire
controleregeling die de naleving van de regels van het gemeen
schappelijk visserijbeleid moet garanderen (1), en met name
artikel 36, lid 2,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het opgebruiken van het quotum
Het quotum dat voor 2011 aan de in de bijlage bij deze ver
ordening genoemde lidstaat is toegewezen voor de visserij op
het in die bijlage vermelde bestand, wordt met ingang van de in
die bijlage opgenomen datum als opgebruikt beschouwd.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bij Verordening (EU) nr. 1225/2010 van de Raad van
13 december 2010 tot vaststelling, voor 2011 en 2012,
van de vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen voor
visbestanden van bepaalde diepzeevissoorten (2) zijn de
quota voor 2011 en 2012 vastgesteld.
Uit door de Commissie ontvangen informatie blijkt dat,
gezien de vangsten van het in de bijlage bij deze ver
ordening vermelde bestand door vaartuigen die de vlag
van de in die bijlage vermelde lidstaat voeren of daar
geregistreerd zijn, de betrokken, voor 2011 toegewezen
quota volledig zijn opgebruikt.
Daarom moet de visserij op dat bestand worden ver
boden,

Artikel 2
Verbodsbepalingen
De visserij op het in de bijlage bij deze verordening vermelde
bestand door vaartuigen die de vlag van de in die bijlage ge
noemde lidstaat voeren of daar geregistreerd zijn, is verboden
met ingang van de in die bijlage opgenomen datum. Na die
datum is het ook verboden om vis uit dit bestand die door
deze vaartuigen is gevangen, aan boord te hebben, te verplaat
sen, over te laden of aan te voeren.
Artikel 3
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de
bekendmaking ervan 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 november 2011.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Lowri EVANS

Directeur-generaal Maritieme zaken en visserij

(1) PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.
(2) PB L 336 van 21.12.2010, blz. 1.
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BIJLAGE

Nr.

65/DSS

Lidstaat

Spanje

Bestand

GFB/567-

Soort

Gaffelkabeljauw (Phycis blennoides)

Gebied

Uniale wateren en internationale wateren van V, VI en VII

Datum

28.9.2011
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VERORDENING (EU) Nr. 1141/2011 VAN DE COMMISSIE
van 10 november 2011
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 272/2009 ter aanvulling van de gemeenschappelijke
basisnormen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart, wat betreft het gebruik van
beveiligingsscanners op EU-luchthavens
(Voor de EER relevante tekst)

2006 betreffende de onderlinge aanpassing van de wet
telĳke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch mate
riaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spannings
grenzen (4) worden op dit moment, teneinde de veilig
heid en gezondheid van burgers te beschermen, alleen
beveiligingsscanners die geen ioniserende straling gebrui
ken toegevoegd aan de lijst van toegestane methoden
voor het uitvoeren van beveiligingsonderzoeken.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parle
ment en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappe
lijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerlucht
vaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 (1),
en met name artikel 4 en de bijlage,

(6)

Voor het gebruik van beveiligingsscanners moeten speci
fieke toepassingsregels worden vastgesteld om het ge
bruik van deze methode van beveiligingsonderzoek hetzij
individueel, hetzij als belangrijkste of aanvullend instru
ment in een combinatie met andere methoden en onder
bepaalde voorwaarden toe te staan met inachtneming van
de grondrechten. Deze maatregelen worden afzonderlijk
vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Verorde
ning (EG) nr. 300/2008.

(7)

Door specifieke operationele voorwaarden vast te stellen
voor het gebruik van beveiligingsscanners en door pas
sagiers de mogelijkheid te bieden voor een alternatieve
methode van beveiligingsonderzoek te kiezen, eerbiedigt
deze verordening, samen met de overeenkomstig
artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 300/2008 vast
gestelde specifieke toepassingsregels de grondrechten en
is zij in overeenstemming met de beginselen van het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,
met inbegrip van de eerbiediging van de menselijke waar
digheid, het privé-leven en het familie- en gezinsleven,
het recht op de bescherming van persoonsgegevens, de
rechten van het kind, het recht op godsdienstvrijheid en
het verbod op discriminatie. Deze verordening moet wor
den toegepast met inachtneming van deze rechten en
beginselen.

(8)

De Commissie zal er in nauwe samenwerking met de
sector en de lidstaten voor zorgen dat op de EU-lucht
havens zo snel mogelijk beveiligingsscanners met een
automatische dreigingsdetectie worden ingevoerd zodat
de beelden niet langer door een persoon moeten worden
geanalyseerd.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Comité voor de
beveiliging van de burgerluchtvaart,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr.
300/2008, dient de Commissie algemene maatregelen
vast te stellen die beogen niet-essentiële onderdelen van
de in de bijlage bij de verordening bedoelde gemeen
schappelijke basisnormen te wijzigen door deze aan te
vullen.

(2)

In artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 300/2008 is
voorts bepaald dat de Commissie, ter aanvulling van de
algemene maatregelen die zij overeenkomstig artikel 4,
lid 2, heeft vastgesteld, gedetailleerde maatregelen moet
vaststellen voor de toepassing van de in de bijlage bij die
verordening vastgestelde gemeenschappelijke basisnor
men voor de beveiliging van de burgerluchtvaart.

(3)

In Verordening (EG) nr. 272/2009 van de Commissie (2)
ter aanvulling van de gemeenschappelijke basisnormen
voor de beveiliging van de burgerluchtvaart, met name
deel A van de bijlage, zijn algemene maatregelen vast
gesteld inzake de toegestane methoden voor het uitvoe
ren van beveiligingsonderzoeken van passagiers.

(4)

Beveiligingsscanners zijn een doeltreffende methode voor
de uitvoering van beveiligingsonderzoeken van passagiers
en moeten op EU-luchthavens worden toegestaan door
ze toe te voegen aan de lijst van toegestane methoden
voor het uitvoeren van beveiligingsonderzoeken.

(5)

De Commissie heeft haar Wetenschappelijk Comité voor
nieuwe gezondheidsrisico’s (WCNG) gevraagd de moge
lijke effecten op de menselijke gezondheid te onderzoe
ken van beveiligingsscanners waarbij ioniserende straling
wordt gebruikt. Onverminderd Richtlijn 96/29/Euratom
van de Raad van 13 mei 1996 tot vaststelling van de
basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der
bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende stra
ling verbonden gevaren (3) en Richtlijn 2006/95/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 12 december

(1) PB L 97 van 9.4.2008, blz. 72.
(2) PB L 91 van 3.4.2009, blz. 7.
(3) PB L 159 van 29.6.1996, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Verordening (EG) nr. 272/2009 wordt gewijzigd
overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
(4) PB L 374 van 27.12.2006, blz. 10.
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Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan 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 november 2011.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

BIJLAGE
Aan deel A, eerste alinea, lid 1, van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 272/2009 wordt het volgende punt f) toegevoegd:
„f) beveiligingsscanners die geen ioniserende straling gebruiken.”.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1142/2011 VAN DE COMMISSIE
van 10 november 2011
tot vaststelling van de bijlagen X en XI bij Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad betreffende de
bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de
samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen
DE EUROPESE COMMISSIE,

(5)

Finland heeft de Commissie meegedeeld welke bevoegde
autoriteit moet worden vermeld in bijlage XI bij Verorde
ning (EG) nr. 4/2009.

(6)

Het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn gebonden door
Verordening (EG) nr. 4/2009 en nemen bijgevolg deel
aan de aanneming en toepassing van de onderhavige ver
ordening.

(7)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol
betreffende de positie van Denemarken, dat is gehecht
aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van deze
verordening, en is het bijgevolg niet door deze uitvoe
ringsverordening gebonden noch gehouden deze toe te
passen, onverminderd de mogelijkheid voor Denemarken
om de inhoud ervan toe te passen conform de Overeen
komst van 19 oktober 2005 tussen de Europese Ge
meenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende
de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuit
voerlegging van beslissingen in burgerlijke en handels
zaken (4).

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Comité betreffende
het toepasselijke recht, de bevoegdheid en de tenuitvoer
legging van beslissingen in huwelijkszaken, inzake de
ouderlijke verantwoordelijkheid en op het gebied van
onderhoudsverplichtingen.

(9)

De bijlagen X en XI bij Verordening (EG) nr. 4/2009
moeten daarom dienovereenkomstig worden vastgesteld,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name artikel 291, lid 2,

Gezien Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van
18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasse
lijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissin
gen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsver
plichtingen (1), en met name artikel 73, leden 1 en 2,

Gezien Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van
27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning
en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en in
zake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 1347/2000 (2), en met name artikel 70,

Gezien Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parle
ment en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de
algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op
de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoerings
bevoegdheden door de Commissie controleren (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage X bij Verordening (EG) nr. 4/2009 staan de
administratieve autoriteiten in de zin van artikel 2, lid 2,
van die verordening vermeld.

(2)

Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk hebben de
Commissie meegedeeld welke administratieve autoriteiten
moeten worden vermeld in bijlage X bij Verordening (EG)
nr. 4/2009.

(3)

(4)

De administratieve autoriteiten die door Finland, Zweden
en het Verenigd Koninkrijk ter kennis zijn gebracht en
die zijn opgenomen in bijlage I, voldoen aan de vereisten
van artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 4/2009.

In bijlage XI bij Verordening (EG) nr. 4/2009 staan de
bevoegde autoriteiten in de zin van artikel 47, lid 3, van
die verordening vermeld.

(1) PB L 7 van 10.1.2009, blz. 1.
(2) PB L 338 van 23.12.2003, blz. 1.
(3) PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlagen X en XI bij Verordening (EG) nr. 4/2009 zijn vast
gesteld in de bijlagen I en II bij deze verordening.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
(4) PB L 299 van 16.11.2005, blz. 62.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de
lidstaten, overeenkomstig de Verdragen.
Gedaan te Brussel, 10 november 2011.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

BIJLAGE I
„BIJLAGE X
De in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 4/2009 bedoelde administratieve autoriteiten zijn:
— in Finland, de Sociale dienst („Sosiaalilautakunta/Socialnämnd”),
— in Zweden, de Tenuitvoerleggingsinstantie („Kronofogdemyndigheten”),
— in het Verenigd Koninkrijk:
a) in Engeland en Wales en Schotland, de Commissie levensonderhoud voor kinderen en tenuitvoerlegging (CMEC)
(Child Maintenance and Enforcement Commission),
b) in Noord-Ierland, het ministerie van Sociale Ontwikkeling (DSDNI) (Department for Social Development Northern
Ireland).”

BIJLAGE II
„BIJLAGE XI
De in artikel 47, lid 3, van Verordening (EG) nr. 4/2009 bedoelde bevoegde autoriteiten zijn:
— in Finland, het Bureau voor rechtsbijstand („Oikeusaputoimisto/Rättshjälpsbyrå”).”

L 293/25

L 293/26
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1143/2011 VAN DE COMMISSIE
van 10 november 2011
tot goedkeuring van de werkzame stof prochloraz overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009
van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU)
nr. 540/2011 van de Commissie en Beschikking 2008/934/EG van de Commissie
(Voor de EER relevante tekst)

voor de uitvoering van de vierde fase van het werkpro
gramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn
91/414/EEG van de Raad (6) heeft de kennisgever zijn
steun voor de opneming van die werkzame stof in
bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG binnen twee maanden
na inwerkingtreding van die verordening ingetrokken.
Bijgevolg is bij Beschikking 2008/934/EG van de Com
missie van 5 december 2008 betreffende de niet-opne
ming van bepaalde werkzame stoffen in bijlage I bij
Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van
de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze
stoffen bevatten (7), prochloraz niet opgenomen.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Par
lement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de
markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrek
king van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de
Raad (1), en met name artikel 13, lid 2, en artikel 78, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
Overeenkomstig artikel 80, lid 1, onder c), van Verorde
ning (EG) nr. 1107/2009 is Richtlijn 91/414/EEG van de
Raad (2) van toepassing — wat de procedure en de goed
keuringsvoorwaarden betreft — op werkzame stoffen
waarvan de volledigheid is vastgesteld overeenkomstig
artikel 16 van Verordening (EG) nr. 33/2008 van de
Commissie van 17 januari 2008 tot vaststelling van na
dere bepalingen voor de uitvoering van Richtlijn
91/414/EEG van de Raad met betrekking tot een nor
male en een versnelde procedure voor de beoordeling
van werkzame stoffen die deel uitmaakten van het in
artikel 8, lid 2, van die richtlijn bedoelde werkpro
gramma, maar niet in bijlage I ervan zijn opgenomen (3).
Prochloraz is een werkzame stof waarvan de volledigheid
is vastgesteld overeenkomstig die verordening.

(1)

(2)

Bij de Verordeningen (EG) nr. 451/2000 (4) en (EG)
nr. 1490/2002 (5) van de Commissie zijn de nadere be
palingen voor de uitvoering van de tweede en de derde
fase van het in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG
bedoelde werkprogramma vastgesteld en is een lijst opge
steld van werkzame stoffen die moeten worden onder
zocht voor eventuele opneming in bijlage I bij Richtlijn
91/414/EEG. Prochloraz is in die lijst opgenomen.

(3)

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1095/2007 van de Commissie van 20 september
2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1490/2002
houdende bepalingen voor de uitvoering van de derde
fase van het werkprogramma zoals bedoeld in artikel 8,
lid 2, van Richtlĳn 91/414/EEG van de Raad en Verorde
ning (EG) nr. 2229/2004 houdende nadere bepalingen

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

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

309 van 24.11.2009, blz. 1.
230 van 19.8.1991, blz. 1.
15 van 18.1.2008, blz. 5.
55 van 29.2.2000, blz. 25.
224 van 21.8.2002, blz. 23.

(4)

Krachtens artikel 6, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG heeft
de oorspronkelijke kennisgever („de aanvrager”) een
nieuwe aanvraag ingediend met het verzoek de versnelde
procedure toe te passen overeenkomstig de artikelen 14
tot en met 19 van Verordening (EG) nr. 33/2008.

(5)

De aanvraag is ingediend bij Ierland, dat bij Verordening
(EG) nr. 1490/2002 als rapporteur-lidstaat was aange
wezen. De termijn voor de versnelde procedure is nage
leefd. De specificatie van de werkzame stof en de onder
steunde toepassingen zijn dezelfde als voor Beschikking
2008/934/EG. Die aanvraag voldoet ook aan de overige
materiële en procedurele voorschriften van artikel 15 van
Verordening (EG) nr. 33/2008.

(6)

Ierland heeft de door de aanvrager verstrekte aanvullende
gegevens onderzocht en een aanvullend verslag opge
steld. Het heeft dat verslag op 3 augustus 2010 aan de
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en de
Commissie toegezonden. De EFSA heeft het aanvullende
verslag voor commentaar aan de overige lidstaten en aan
de aanvrager toegezonden en de ontvangen opmerkingen
naar de Commissie doorgestuurd. Overeenkomstig
artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 33/2008 en
op verzoek van de Commissie heeft de EFSA haar con
clusie over prochloraz op 13 juli 2011 aan de Commis
sie overgelegd (8). Het ontwerpbeoordelingsverslag, het
aanvullende verslag en de conclusie van de EFSA zijn
door de lidstaten en de Commissie in het kader van
het Permanent Comité voor de voedselketen en de dier
gezondheid onderzocht en op 27 september 2011 afge
rond in de vorm van het evaluatieverslag van de Com
missie voor prochloraz.

(6) PB L 246 van 21.9.2007, blz. 19.
(7) PB L 333 van 11.12.2008, blz. 11.
(8) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Conclusion on the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance pro
chloraz. EFSA Journal 2011, 9(7):2323 [120 blz.]. doi:10.2903/
j.efsa.2011.2323. Online te vinden op: www.efsa.europa.eu.
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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Uit de verschillende onderzoeken is gebleken dat mag
worden verwacht dat gewasbeschermingsmiddelen die
prochloraz bevatten, in het algemeen zullen voldoen
aan de in artikel 5, lid 1, onder a) en b), van Richtlijn
91/414/EEG gestelde eisen, met name voor de toepassin
gen waarvoor zij zijn onderzocht en die zijn opgenomen
in het evaluatieverslag van de Commissie. Daarom moet
prochloraz overeenkomstig Verordening (EG) nr.
1107/2009 worden goedgekeurd.
Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1107/2009, in samenhang met artikel 6 daarvan, en
in het licht van de stand van de wetenschappelijke en
technische kennis is het echter noodzakelijk bepaalde
voorwaarden en beperkingen op te nemen.

Deze verduidelijking legt de lidstaten of de houders van
toelatingen echter ten opzichte van de tot nu toe goed
gekeurde richtlijnen tot wijziging van bijlage I bij die
richtlijn of de verordeningen tot goedkeuring van werk
zame stoffen geen nieuwe verplichtingen op.
(13)

Overeenkomstig artikel 13, lid 4, van Verordening (EG)
nr. 1107/2009 moet de bijlage bij Uitvoeringsverorde
ning (EU) nr. 540/2011 van de Commisssie (2) dienover
eenkomstig worden gewijzigd.

(14)

Beschikking 2008/934/EG voorziet in de niet-opneming
van prochloraz en de intrekking van de toelating voor
gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten, uiter
lijk op 31 december 2011. In de bijlage bij die beschik
king moet de regel betreffende prochloraz worden ge
schrapt. Beschikking 2008/934/EG moet daarom dien
overeenkomstig worden gewijzigd.

(15)

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

Onverminderd de conclusie dat prochloraz moet worden
goedgekeurd, is het met name wenselijk nadere bevesti
gende informatie te verlangen.
Er moet een redelijke termijn worden vastgesteld voordat
goedkeuring wordt verleend, zodat de lidstaten en de
belanghebbende partijen zich kunnen voorbereiden op
de nieuwe eisen die uit de goedkeuring voortvloeien.
Onverminderd de verplichtingen uit hoofde van Verorde
ning (EG) nr. 1107/2009 ten gevolge van de goedkeuring
en rekening houdend met de specifieke situatie die is
ontstaan door de overgang van Richtlijn 91/414/EEG
naar Verordening (EG) nr. 1107/2009, moet echter aan
het volgende worden voldaan. De lidstaten moeten na
goedkeuring zes maanden de tijd krijgen om de toelatin
gen voor gewasbeschermingsmiddelen die prochloraz be
vatten, opnieuw te onderzoeken. De lidstaten moeten de
bestaande toelatingen naargelang het geval wijzigen, ver
vangen of intrekken. In afwijking van die termijn moet
een langere termijn worden vastgesteld voor de indiening
en beoordeling van de bijwerking van het volledige dos
sier conform bijlage III, zoals bepaald in Richtlijn
91/414/EEG, voor elk gewasbeschermingsmiddel en
elke beoogde toepassing overeenkomstig de uniforme
beginselen.
Uit de ervaring die is opgedaan met opnemingen in
bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van werkzame stoffen
die in het kader van Verordening (EEG) nr. 3600/92 van
de Commissie van 11 december 1992 houdende bepa
lingen voor de uitvoering van de eerste fase van het
werkprogramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richt
lijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de
markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1) zijn
onderzocht, is gebleken dat de uitlegging van de verplich
tingen van houders van bestaande toelatingen wat de
toegang tot gegevens betreft, tot problemen kan leiden.
Om nog meer problemen te voorkomen, moeten de ver
plichtingen van de lidstaten worden verduidelijkt, en met
name de plicht om te verifiëren of de houder van een
toelating toegang verschaft tot een dossier dat voldoet
aan de voorschriften van bijlage II bij die richtlijn.

(1) PB L 366 van 15.12.1992, blz. 10.

L 293/27

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Goedkeuring van werkzame stof
De werkzame stof prochloraz, als gespecificeerd in bijlage I,
wordt goedgekeurd onder de in die bijlage vastgestelde voor
waarden.
Artikel 2
Herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen
1.
Indien nodig moeten de lidstaten de bestaande toelatingen
voor gewasbeschermingsmiddelen die prochloraz als werkzame
stof bevatten, uiterlijk op 30 juni 2012 overeenkomstig Ver
ordening (EG) nr. 1107/2009 wijzigen of intrekken.
Uiterlijk op die datum verifiëren zij met name of aan de voor
waarden van bijlage I bij deze verordening is voldaan, met uit
zondering van de voorwaarden in deel B van de kolom betref
fende de specifieke bepalingen van die bijlage, en of de houder
van de toelating in het bezit is van of toegang heeft tot een
dossier dat overeenkomstig de voorwaarden van artikel 13,
leden 1 tot en met 4, van Richtlijn 91/414/EEG en artikel 62
van Verordening (EG) nr. 1107/2009 aan de eisen van bijlage II
bij voornoemde richtlijn voldoet.
2.
In afwijking van lid 1 voeren de lidstaten op basis van een
dossier conform bijlage III bij Richtlijn 91/414/EEG en rekening
houdend met deel B van de kolom betreffende de specifieke
bepalingen van bijlage I bij deze verordening, overeenkomstig
de in artikel 29, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1107/2009
bedoelde uniforme beginselen, een nieuwe beoordeling uit voor
elk toegelaten gewasbeschermingsmiddel dat prochloraz bevat
(2) PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1.
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als enige werkzame stof of als een van een aantal werkzame
stoffen die alle uiterlijk op 31 december 2011 in de bijlage bij
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 zijn opgenomen.
Aan de hand van die beoordeling bepalen zij of het gewasbe
schermingsmiddel voldoet aan de voorwaarden van artikel 29,
lid 1, van Verordening (EG) nr. 1107/2009. Daarna zorgen de
lidstaten ervoor dat:

11.11.2011

Artikel 3
Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011
De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt
gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.
Artikel 4
Wijziging van Beschikking 2008/934/EG

a) als prochloraz de enige werkzame stof in het gewasbescher
mingsmiddel is, de toelating indien nodig uiterlijk op
31 december 2015 wordt gewijzigd of ingetrokken, of

In de bijlage bij Beschikking 2008/934/EG wordt de regel be
treffende prochloraz geschrapt.
Artikel 5

b) als het gewasbeschermingsmiddel naast prochloraz nog een
of meer andere werkzame stoffen bevat, de toelating indien
nodig uiterlijk op 31 december 2015 of, als dat later is, op
de datum die voor een dergelijke wijziging of intrekking is
vastgesteld in de rechtshandelingen waarbij die stoffen aan
bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG zijn toegevoegd of zijn
goedgekeurd, wordt gewijzigd of ingetrokken.

Inwerkingtreding en toepassingsdatum
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 november 2011.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

Benaming,
Identificatienummers

Prochloraz
CIPAC-nr. 407

N-propyl-N-[2-(2,4,6trichloorfenoxy)
ethyl]imidazool-1carboxamide

Zuiverheid (1)

≥ 970 g/kg
Onzuiverheden:
som van dioxinen en
furanen (WHO-PCDD/T
TEQ) (2): niet meer dan
0,01 mg/kg

Datum van goedkeuring

Geldigheidsduur

1 januari 2012

31 december 2021

Specifieke bepalingen

DEEL A
De stof mag alleen worden toegelaten voor gebruik als fungicide. In het geval van
toepassingen buitenshuis, mag de dosering niet meer bedragen dan 450 g/ha per
toediening.

NL

CAS-nr. 67747-09-5

IUPAC-benaming

11.11.2011

BIJLAGE I

DEEL B
Voor de toepassing van de in artikel 29, lid 6, van Verordening (EG) nr.
1107/2009 bedoelde uniforme beginselen moet rekening worden gehouden met
de conclusies van het evaluatieverslag over prochloraz (met name de aanhangsels I
en II) dat op 27 september 2011 door het Permanent Comité voor de voedsel
keten en de diergezondheid is afgerond.
a) bijzondere aandacht besteden aan de bescherming van de toedieners en werk
nemers en ervoor zorgen dat de gebruiksvoorwaarden zo nodig het gebruik
van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen voorschrijven;
b) bijzondere aandacht besteden aan het risico voor in het water levende orga
nismen en ervoor zorgen dat de toelatingsvoorwaarden zo nodig risicobeper
kende maatregelen omvatten;
c) bijzondere aandacht besteden aan het langetermijnrisico voor zoogdieren en
ervoor zorgen dat de toelatingsvoorwaarden zo nodig risicobeperkende maat
regelen omvatten.
De aanvragers moeten bevestigende informatie indienen wat betreft:
1. vergelijking en verificatie van het in de zoogdiertoxiciteits- en ecotoxiciteits
dossiers gebruikte testmateriaal met de specificatie van het technische materiaal;
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Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten:

2. de milieurisicobeoordeling voor de metaalcomplexen van prochloraz;
3. de potentiële hormoonontregelende eigenschappen van prochloraz voor vogels.
De kennisgever moet de informatie, vastgesteld in de punten 1 en 2 uiterlijk op
31 december 2013 en de informatie, vastgesteld in punt 3 binnen twee jaar na de
goedkeuring van de desbetreffende testrichtsnoeren van de OESO betreffende
hormoonontregeling indienen bij de Commissie, de lidstaten en de EFSA.
(1) Het evaluatieverslag bevat nadere gegevens over de identiteit en de specificatie van de werkzame stof.
(2) Dioxine (som van de polychloordibenzo-para-dioxinen (PCDD’s) en de polychloordibenzofuranen (PCDF’s), uitgedrukt als door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) vastgestelde toxische equivalenten (TEQ), waarbij gebruik wordt
gemaakt van de toxische-equivalentiefactoren

L 293/29

L 293/30

BIJLAGE II
In deel B van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 worden de volgende gegevens toegevoegd:
„20

Prochloraz
CAS-nr. 67747-09-5

≥ 970 g/kg
Onzuiverheden:
Som van dioxinen en furanen
(WHO-PCDD/T TEQ) (*): niet
meer dan 0,01 mg/kg

1 januari 2012

31 december 2021

DEEL A
De stof mag alleen worden toegelaten voor gebruik als fungicide.
In het geval van toepassingen buitenshuis, mag de dosering niet
meer bedragen dan 450 g/ha per toediening.

NL

CIPAC-nr. 407

N-propyl-N-[2-(2,4,6trichloorfenoxy)
ethyl]imidazool-1
-carboxamide

DEEL B
Voor de toepassing van de in artikel 29, lid 6, van Verordening
(EG) nr. 1107/2009 bedoelde uniforme beginselen moet reke
ning worden gehouden met de conclusies van het evaluatiever
slag over prochloraz (met name de aanhangsels I en II) dat op
27 september 2011 door het Permanent Comité voor de voed
selketen en de diergezondheid is afgerond.

a) bijzondere aandacht besteden aan de bescherming van de
toedieners en werknemers en ervoor zorgen dat de gebruiks
voorwaarden zo nodig het gebruik van geschikte persoonlijke
beschermingsmiddelen voorschrijven;
b) bijzondere aandacht besteden aan het risico voor in het water
levende organismen en ervoor zorgen dat de toelatingsvoor
waarden zo nodig risicobeperkende maatregelen omvatten;
c) bijzondere aandacht besteden aan het langetermijnrisico voor
zoogdieren en ervoor zorgen dat de toelatingsvoorwaarden
zo nodig risicobeperkende maatregelen omvatten.
De aanvragers moeten bevestigende informatie indienen wat be
treft:
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Bij deze algemene beoordeling moeten de lidstaten:

1. vergelijking en verificatie van het in de zoogdiertoxiciteits- en
ecotoxiciteitsdossiers gebruikte testmateriaal met de specifica
tie van het technische materiaal;
2. de milieurisicobeoordeling voor de metaalcomplexen van
prochloraz;
3. de potentiële hormoonontregelende eigenschappen van pro
chloraz voor vogels.

(*) Dioxine (som van de polychloordibenzo-para-dioxinen (PCDD’s) en de polychloordibenzofuranen (PCDF’s), uitgedrukt als door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) vastgestelde toxische equivalenten (TEQ), waarbij gebruik wordt
gemaakt van de toxische-equivalentiefactoren van de WHO (WHO-TEF’s)).”

11.11.2011

De kennisgever moet de informatie, vastgesteld in de punten 1
en 2 uiterlijk op 31 december 2013 en de informatie, vastgesteld
in punt 3 binnen twee jaar na de goedkeuring van de desbetref
fende testrichtsnoeren van de OESO betreffende hormoonont
regeling indienen bij de Commissie, de lidstaten en de EFSA.

11.11.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 293/31

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1144/2011 VAN DE COMMISSIE
van 10 november 2011
tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde
groenten en fruit
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van
22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),

Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Com
missie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen
voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de
Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten
en fruit betreft (2), en met name artikel 136, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:
Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 zijn, op grond
van de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van
de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan
de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage
XVI, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire
waarden bij invoer uit derde landen vaststelt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 136 van Uitvoeringsverordening (EU) nr.
543/2011 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vast
gesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 11 november 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 november 2011.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en
plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 157 van 15.6.2011, blz. 1.
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BIJLAGE
Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit
(EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen

(1 )

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

AL
MA
TR
ZZ

64,0
48,1
85,0
65,7

0707 00 05

AL
EG
TR
ZZ

64,0
161,4
133,7
119,7

0709 90 70

AR
MA
TR
ZZ

61,1
72,3
146,9
93,4

0805 20 10

MA
ZA
ZZ

80,2
103,8
92,0

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

HR
IL
MA
TR
UY
ZZ

29,1
78,0
79,7
83,5
54,6
65,0

0805 50 10

AR
BO
TR
ZA
ZZ

58,5
59,5
58,2
40,1
54,1

0806 10 10

BR
CL
EC
LB
TR
US
ZA
ZZ

230,0
73,3
65,7
269,8
145,4
254,8
80,8
160,0

0808 10 80

CA
CL
CN
MK
ZA
ZZ

145,0
90,0
67,2
41,0
175,5
103,7

0808 20 50

CN
TR
ZZ

50,3
133,1
91,7

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code
„ZZ” staat voor „overige oorsprong”.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1145/2011 VAN DE COMMISSIE
van 10 november 2011
houdende vaststelling van het maximale steunbedrag voor de particuliere opslag van olijfolie in het
kader van de inschrijvingsprocedure die is geopend bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1023/2011
DE EUROPESE COMMISSIE,

(3)

Op basis van de in het kader van de tweede deelinschrij
ving ingediende offertes is het dienstig een maximaal
steunbedrag voor de particuliere opslag van olijfolie
vast te stellen voor de deelperiode die eindigt op
8 november 2011.

(4)

Om de markt snel een signaal te geven en de maatregel
efficiënt te kunnen beheren moet de onderhavige ver
ordening in werking treden op de dag van de bekend
making ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(5)

Het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten heeft geen advies uitgebracht
binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van
22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1),
en met name artikel 43, onder d), juncto artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1023/2011 van de
Commissie van 14 oktober 2011 houdende opening
van de inschrijvingsprocedure voor de vaststelling van
steun voor de particuliere opslag van olijfolie (2) is voor
zien in twee deelperioden voor de inschrijving.
Overeenkomstig artikel 13, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 826/2008 van de Commissie van 20 augustus 2008
tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake
de verlening van steun voor de particuliere opslag van
bepaalde landbouwproducten (3) besluit de Commissie,
op basis van de door de lidstaten meegedeelde offertes,
een maximaal steunbedrag vast te stellen of geen maxi
maal steunbedrag vast te stellen.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr.
1023/2011 geopende inschrijving wordt, voor de op
8 november 2011 eindigende deelperiode van de inschrijving,
het maximale steunbedrag voor olijfolie vastgesteld in de bijlage
bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekend
making ervan 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 november 2011.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw en
plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 270 van 15.10.2011, blz. 22.
(3) PB L 223 van 21.8.2008, blz. 3.
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BIJLAGE
(EUR/ton/dag)
Product

Maximaal steunbedrag

Olijfolie van de eerste persing

1,3
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BESLUITEN
BESLUIT 2011/729/GBVB VAN DE RAAD
van 10 november 2011
tot wijziging van Besluit 2011/137/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de
situatie in Libië
waarbij is besloten dat het bepaalde in de punten 6 tot
en met 12 van UNSCR 1973 (2011) uiterlijk op
31 oktober 2011 moet worden beëindigd.

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name
artikel 29,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 28 februari 2011 Besluit
2011/137/GBVB betreffende beperkende maatregelen in
het licht van de situatie in Libië (1) vastgesteld ter uitvoe
ring van Resolutie 1970 (2011) van de Veiligheidsraad
van de Verenigde Naties (UNSCR 1970 (2011)).

(5)

Besluit 2011/137/GBVB dient dienovereenkomstig te
worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Artikel 3 bis van Besluit 2011/137/GBVB wordt geschrapt.
Artikel 2

(2)

De Raad heeft op 23 maart 2011, ter uitvoering van
UNSCR 1973 (2011), Besluit 2011/178/GBVB (2) tot wij
ziging van Besluit 2011/137/GBVB vastgesteld.

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

(3)

De Raad heeft op 22 september 2011, ter uitvoering van
UNSCR 2009 (2011), Besluit 2011/625/GBVB (3) tot wij
ziging van Besluit 2011/137/GBVB vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 10 november 2011.

(4)

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op
27 oktober 2011 UNSCR 2016 (2011) aangenomen,

(1) PB L 58 van 3.3.2011, blz. 53.
(2) PB L 78 van 24.3.2011, blz. 24.
(3) PB L 246 van 23.9.2011, blz. 30.

Voor de Raad
De voorzitter
M. DOWGIELEWICZ
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UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 9 november 2011
betreffende een financiële bijdrage van de Unie in de kosten van urgente maatregelen ter bestrijding
van mond-en-klauwzeer in Bulgarije in 2011
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 7993)
(Slechts de tekst in de Bulgaarse taal is authentiek)

(2011/730/EU)
king kunnen de lidstaten een financiële bijdrage krijgen
in de kosten van bepaalde maatregelen voor de uitroeiing
van mond-en-klauwzeer.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

(5)

In artikel 14, lid 4, van Beschikking 2009/470/EG wor
den de percentages vastgesteld van de door de lidstaten
gemaakte kosten die door de financiële bijdrage van de
Unie kunnen worden gedekt.

(6)

Voor de betaling van een financiële bijdrage van de Unie
in de kosten van urgente maatregelen voor de uitroeiing
van mond-en-klauwzeer gelden de voorschriften van Ver
ordening (EG) nr. 349/2005 van de Commissie van
28 februari 2005 tot vaststelling van voorschriften in
zake de communautaire financiering van de in Beschik
king 90/424/EEG van de Raad bedoelde urgente maat
regelen en maatregelen ter bestrijding van bepaalde dier
ziekten (3).

(7)

In de eerste zes maanden van 2011 is in Bulgarije monden-klauwzeer uitgebroken. Bulgarije heeft overeenkomstig
Richtlijn 2003/85/EG maatregelen ter bestrijding van die
uitbraken genomen.

(8)

De Bulgaarse autoriteiten konden door overlegging van
verslagen in het Permanent Comité voor de voedselketen
en de diergezondheid en de voortdurende verstrekking
van informatie over de ontwikkeling van de situatie
met betrekking tot de ziekte aantonen dat zij de in Richt
lijn 2003/85/EG vastgestelde bestrijdingsmaatregelen op
doeltreffende wijze ten uitvoer hebben gelegd.

(9)

De Bulgaarse autoriteiten hebben dus voldaan aan hun
technische en administratieve verplichtingen met betrek
king tot de maatregelen als bedoeld in artikel 14, lid 2,
van Beschikking 2009/470/EG en artikel 6 van Verorde
ning (EG) nr. 349/2005.

(10)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeen
stemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

Gezien Beschikking 2009/470/EG van de Raad van 25 mei
2009 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), en
met name artikel 14,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

(4)

Mond-en-klauwzeer is een zeer besmettelijke virale aan
doening bij wilde en gedomesticeerde tweehoevigen die
ernstige gevolgen heeft voor de rentabiliteit van de vee
houderij en het handelsverkeer binnen de Unie en de
uitvoer naar derde landen verstoort.

Bij een uitbraak van mond-en-klauwzeer bestaat het ri
sico dat de ziekteverwekker via het verkeer van levende
vatbare dieren of producten daarvan wordt verspreid naar
andere bedrijven die in de betrokken lidstaat dieren van
vatbare soorten houden, maar ook naar andere lidstaten
en naar derde landen.

Richtlijn 2003/85/EG van de Raad van 29 september
2003 tot vaststelling van communautaire maatregelen
voor de bestrijding van mond-en-klauwzeer, tot intrek
king van Richtlijn 85/511/EEG en van de Beschikkingen
89/531/EEG en 91/665/EEG, en tot wijziging van Richt
lijn 92/46/EEG (2) voorziet in maatregelen die bij een
uitbraak van de ziekte onverwijld door de lidstaten moe
ten worden toegepast om verdere verspreiding van het
virus te voorkomen.

Beschikking 2009/470/EG stelt de procedures vast voor
de financiële bijdrage van de Unie in de kosten van
specifieke veterinaire maatregelen, waaronder urgente
maatregelen. Ingevolge artikel 14, lid 2, van die beschik

(1) PB L 155 van 18.6.2009, blz. 30.
(2) PB L 306 van 22.11.2003, blz. 1.

(3) PB L 55 van 1.3.2005, blz. 12.
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Financiële bijdrage van de Unie aan Bulgarije
1.
Aan Bulgarije wordt een financiële bijdrage van de Unie
toegekend in de kosten van maatregelen die dat land ingevolge
artikel 14, leden 2 en 4, van Beschikking 2009/470/EG heeft
genomen ter bestrijding van mond-en-klauwzeer in Bulgarije in
de eerste zes maanden van 2011.

L 293/37

3.
De in lid 1 bedoelde financiële bijdrage wordt vastgesteld
in een later besluit volgens de procedure van artikel 40, lid 2,
van Beschikking 2009/470/EG.
Artikel 2
Adressaat
Dit besluit is gericht tot de Republiek Bulgarije.
Gedaan te Brussel, 9 november 2011.
Voor de Commissie

2.
De financiële bijdrage van de Unie is gelijk aan 60 %
(zestig procent) van het totaal aan subsidiabele uitgaven.

John DALLI

Lid van de Commissie
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