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VERORDENINGEN
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1555 VAN DE COMMISSIE
van 28 mei 2015
tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met
betrekking tot technische reguleringsnormen voor de openbaarmaking van informatie betreffende
de naleving van het vereiste inzake een contracyclische kapitaalbuffer door instellingen krachtens
artikel 440
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende
prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU)
nr. 648/2012 (1), en met name artikel 440, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Zoals bepaald in artikel 130, lid 1, van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad (2) zijn
lidstaten verplicht een instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbuffer aan te houden.

(2)

Teneinde transparantie en vergelijkbaarheid tussen de instellingen te verzekeren legt Verordening (EU)
nr. 575/2013 instellingen de verplichting op de voornaamste onderdelen van de berekening van hun contracy
clische kapitaalbuffer openbaar te maken, met inbegrip van de geografische verdeling van hun relevante krediet
blootstellingen en het uiteindelijke bedrag van hun instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbuffer.

(3)

Zoals bepaald in artikel 130, lid 1, van Richtlijn 2013/36/EU wordt een instellingsspecifieke contracyclische
kapitaalbuffer berekend als het product van het totaal van haar risicoposten overeenkomstig artikel 92, lid 3, van
Verordening (EU) nr. 575/2013 en het instellingsspecifieke contracyclische bufferpercentage.

(4)

Zoals voorgeschreven in artikel 140, lid 1, van Richtlijn 2013/36/EU wordt een instellingsspecifiek contracyclisch
kapitaalbufferpercentage gevormd door het gewogen gemiddelde van de contracyclische bufferpercentages die van
toepassing zijn in de rechtsgebieden waar de relevante kredietblootstellingen van de instelling gesitueerd zijn. De
verdeling per land van de relevante kredietblootstellingen moet in een standaardformaat worden openbaar
gemaakt overeenkomstig de bepalingen bedoeld in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1152/2014 van de
Commissie (3). Teneinde te voldoen aan de vereisten van artikel 440, lid 1, onder a), van Verordening (EU)
nr. 575/2013, waarin geen minimaal bufferpercentage wordt opgelegd, moet de geografische verdeling van
relevante kredietblootstellingen openbaar worden gemaakt zelfs wanneer het toepasselijke contracyclische
kapitaalbufferpercentage voor een land nul bedraagt.

(1) PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1.
(2) Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen
en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking
van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338).
(3) Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1152/2014 van de Commissie van 4 juni 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het
Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de bepaling van de geografische locatie van de relevante krediet
blootstellingen voor de berekening van instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbufferpercentages (PB L 309 van 30.10.2014,
blz. 5).
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(5)

Voor de berekening van het bedrag van de instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbuffer moeten de op het
contracyclische kapitaalbufferpercentage toegepaste wegingscijfers evenredig zijn met het totaal van de eigenver
mogensvereisten dat betrekking heeft op de relevante kredietblootstellingen in elke lidstaat en het rechtsgebied
van het derde land waarin de instelling blootstellingen aanhoudt. Derhalve moeten instellingen eigenvermogens
vereisten openbaar maken voor alle relevante kredietblootstellingen.

(6)

Zoals voorgeschreven in artikel 433 van Verordening (EU) nr. 575/2013 publiceren de instellingen hun openbaar
makingen met betrekking tot de contracyclische kapitaalbuffervereisten ten minste eenmaal per jaar in
samenhang met de datum van publicatie van de financiële overzichten. Aangezien het contracyclische kapitaalbuf
ferpercentage overeenkomstig artikel 136, lid 7, van Richtlijn 2013/36/EU door de aangewezen autoriteiten per
kwartaal wordt bepaald, moet de openbaarmaking van informatie over de naleving door de instellingen van het
vereiste inzake een instellingsspecifiek contracyclisch kapitaalbufferpercentage betrekking hebben op de
informatie over het contracyclische kapitaalbufferpercentage vanaf het laatst beschikbare kwartaal. De openbaar
making van informatie met betrekking tot de contracyclische kapitaalbuffer moet gebaseerd zijn op de contracy
clische kapitaalbufferpercentages die van toepassing zijn ten tijde van de berekening van de instellingsspecifieke
contracyclische kapitaalbuffer waarop de openbaarmaking betrekking heeft.

(7)

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, juncto artikel 440, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013 moeten de
instellingen de informatie met betrekking tot de contracyclische kapitaalbuffer op individuele basis openbaar
maken. Een instelling die moedermaatschappij of dochteronderneming is, of een instelling die overeenkomstig
artikel 18 van Verordening (EU) nr. 575/2013 in een consolidatie wordt betrokken, dient echter niet op
individuele basis te voldoen aan de in deel acht van deze verordening bedoelde openbaarmakingsvereisten, zoals
vermeld in artikel 6, lid 3, van deze verordening. EU-moederinstellingen en instellingen die onder de zeggenschap
van een Europese financiële moederholding of van een Europese gemengde financiële holding staan, moeten deze
informatie op geconsolideerde basis bekendmaken, terwijl belangrijke dochterondernemingen van Europese
moedermaatschappijen of gemengde EU-moederholdings en dochterondernemingen met aanzienlijke betekenis
voor hun plaatselijke markt deze informatie op individuele of gesubconsolideerde basis moeten openbaar maken,
zoals voorgeschreven bij artikel 13 van Verordening (EU) nr. 575/2013.

(8)

Het in artikel 130 van Richtlijn 2013/36/EU vastgestelde vereiste een instellingsspecifieke contracyclische kapitaal
buffer aan te houden zal vanaf 1 januari 2016 op gefaseerde wijze worden ingevoerd tenzij de lidstaten overeen
komstig artikel 160, lid 6, van deze richtlijn een kortere overgangsperiode opleggen. Om ervoor te zorgen dat
instellingen voldoende tijd krijgen om zich voor te bereiden op de openbaarmaking van informatie, moet deze
verordening op 1 januari 2016 in werking treden.

(9)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese toezicht
houdende autoriteit (Europese Bankautoriteit) aan de Europese Commissie heeft voorgelegd.

(10)

De Europese Bankautoriteit heeft openbare raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische regule
ringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten
geanalyseerd, en heeft de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de
Raad (1) opgerichte Stakeholdergroep Bankwezen om advies verzocht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Onderwerp
Overeenkomstig artikel 440 van Verordening (EU) nr. 575/2013 regelt deze verordening de vereisten voor instellingen
inzake openbaarmaking van informatie betreffende de naleving van het vereiste inzake een contracyclische kapitaalbuffer
bedoeld in hoofdstuk 4 van titel VII van Richtlijn 2013/36/EU.
(1) Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese
toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit
2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).
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Artikel 2
Openbaarmaking van de geografische verdeling van kredietblootstellingen
De geografische verdeling van kredietblootstellingen van een instelling die van belang zijn voor de berekening van de
contracyclische kapitaalbuffer bedoeld in artikel 440, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013 wordt
openbaar gemaakt in het standaardformaat zoals vastgesteld in tabel 1 van bijlage I overeenkomstig de instructies vervat
in de delen I en II van bijlage II en de in Gedelegeerde Verordening (EU) nr.1152/2014 vastgestelde bepalingen.
Artikel 3
Openbaarmaking van het bedrag van de instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbuffer
Het bedrag van de instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbuffer bedoeld in artikel 440, lid 1, onder b), van
Verordening (EU) nr. 575/2013 wordt openbaar gemaakt in het standaardformaat zoals vastgesteld in tabel 2 van
bijlage I overeenkomstig de instructies vervat in de delen I en III van bijlage II.
Artikel 4
Inwerkingtreding en toepassing
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 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 28 mei 2015.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BIJLAGE I

Tabel 1
Geografische verdeling van kredietblootstellingen die van belang zijn voor de berekening van de contracyclische kapitaalbuffer
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BIJLAGE II
INSTRUCTIES VOOR STANDAARDFORMAAT VOOR OPENBAARMAKING
DEEL I
ALGEMENE INSTRUCTIES

Referentiegegevens
1. In het veld „Toepassingsniveau” vermelden instellingen het toepassingsniveau dat de basis vormt voor de in de
tabellen 1 en 2 verstrekte gegevens. Wanneer instellingen dit veld invullen, maken zij een van de volgende keuzen
overeenkomstig de artikelen 6 en 13 van Verordening (EU) nr. 575/2013:
a) geconsolideerd,
b) individueel,
c) gesubconsolideerd.
2. Voor openbaarmaking op individuele basis overeenkomstig deel één, titel II, van Verordening (EU) nr. 575/2013
vullen instellingen de tabellen 1 en 2 van deze instructies op individuele basis in overeenkomstig deel één, titel II,
hoofdstuk 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013.
3. Voor openbaarmaking op geconsolideerde of gesubconsolideerde basis overeenkomstig deel één, titel II, van
Verordening (EU) nr. 575/2013 vullen instellingen de tabellen 1 en 2 van deze instructies op geconsolideerde of
gesubconsolideerde basis in overeenkomstig deel één, titel II, hoofdstuk 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013.

DEEL II
INSTRUCTIES VOOR STANDAARDFORMAAT 1

Tabel 1
Geografische verdeling van kredietblootstellingen die van belang zijn voor de berekening van de contracy
clische kapitaalbuffer
Het toepassingsgebied van tabel 1 is beperkt tot kredietblootstellingen die van belang zijn voor de berekening van de
contracyclische kapitaalbuffer in overeenstemming met artikel 140, lid 4, van Richtlijn 2013/36/EU.
Verwijzingen naar wetgeving en instructies
Rijnummer

010-01X

Toelichting

Uitsplitsing van relevante kredietblootstellingen per land
De lijst van landen waarin de instelling kredietblootstellingen heeft die van belang zijn voor de be
rekening van de instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbuffer overeenkomstig Gedelegeerde
Verordening (EU) nr. 1152/2014.
Het aantal rijen kan variëren naar gelang van het aantal landen waarin de instelling kredietblootstel
lingen heeft die van belang zijn voor de berekening van de contracyclische buffer.
Krachtens Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1152/2014 kan de instelling ervoor kiezen de bloot
stellingen aan de plaats van de instelling toe te wijzen indien de blootstellingen in de handelsporte
feuille of de buitenlandse kredietblootstellingen van een instelling niet meer dan 2 % van het totaal
bedrag van haar totale risicogewogen blootstellingen vertegenwoordigen. Indien de voor de plaats
van de instelling openbaar gemaakte blootstellingen blootstellingen uit andere landen omvatten,
dienen deze duidelijk in een noot of een voetnoot bij de blootstellingentabel te worden vermeld.

020

Totaal
De waarde als omschreven overeenkomstig de toelichting voor de kolommen 010 tot en met 120
van deze tabel.
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Verwijzingen naar wetgeving en instructies
Kolomnummer

010

Toelichting

Blootstellingswaarde van algemene kredietblootstellingen voor standaardbenadering
De blootstellingswaarde van relevante kredietblootstellingen zoals bepaald overeenkomstig arti
kel 140, lid 4, onder a), van Richtlijn 2013/36/EU, vastgesteld overeenkomstig artikel 111 van Ver
ordening (EU) nr. 575/2013.
De geografische uitsplitsing wordt verricht overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU)
nr. 1152/2014.
Rij 020 (totaal): de som van alle relevante kredietblootstellingen zoals bepaald overeenkomstig arti
kel 140, lid 4, onder a), van Richtlijn 2013/36/EU, vastgesteld overeenkomstig artikel 111 van Ver
ordening (EU) nr. 575/2013.

020

Blootstellingswaarde van algemene kredietblootstellingen voor interneratingbenadering
(IRB)
De blootstellingswaarde van relevante kredietblootstellingen zoals bepaald overeenkomstig arti
kel 140, lid 4, onder a), van Richtlijn 2013/36/EU, vastgesteld overeenkomstig artikel 166 van Ver
ordening (EU) nr. 575/2013.
De geografische uitsplitsing wordt verricht overeenkomstig EBA/RTS/2013/15.
Rij 020 (totaal): de som van alle relevante kredietblootstellingen zoals bepaald overeenkomstig arti
kel 140, lid 4, onder a), van Richtlijn 2013/36/EU, vastgesteld overeenkomstig artikel 166 van Ver
ordening (EU) nr. 575/2013.

030

Som van lange en korte posities van blootstellingen in de handelsportefeuille
De som van lange en korte posities van relevante kredietblootstellingen zoals bepaald overeenkom
stig artikel 140, lid 4, onder b), van Richtlijn 2013/36/EU, berekend overeenkomstig artikel 327
van Verordening (EU) nr. 575/2013.
De geografische uitsplitsing wordt verricht overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU)
nr. 1152/2014.
Rij 020 (totaal): de som van alle lange en korte posities van relevante kredietblootstellingen zoals
bepaald overeenkomstig artikel 140, lid 4, onder b), van Richtlijn 2013/36/EU, berekend als de
som van lange en korte posities vastgesteld overeenkomstig artikel 327 van Verordening (EU)
nr. 575/2013.

040

Waarde van blootstellingen in de handelsportefeuille voor interne modellen
De som van het volgende:
— de reële waarde van kasposities die relevante kredietblootstellingen vertegenwoordigen zoals be
paald in artikel 140, lid 4, onder b), van Richtlijn 2013/36/EU, vastgesteld overeenkomstig arti
kel 104 van Verordening (EU) nr. 575/2013;
— de notionele waarde van derivaten die relevante kredietblootstellingen vertegenwoordigen zoals
bepaald overeenkomstig artikel 140, lid 4, onder b), van Richtlijn 2013/36/EU.
De geografische uitsplitsing wordt verricht overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU)
nr. 1152/2014.
Rij 020 (totaal): de som van de reële waarde van alle kasposities die die relevante kredietblootstellin
gen vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 140, lid 4, onder b), van Richtlijn 2013/36/EU,
vastgesteld overeenkomstig artikel 104 van Verordening (EU) nr. 575/2013, en de notionele waarde
van alle derivaten die relevante kredietblootstellingen vertegenwoordigen zoals bepaald overeen
komstig artikel 140, lid 4, onder b), van Richtlijn 2013/36/EU.

050

Blootstellingswaarde van securitisatieblootstellingen voor standaardbenadering
De blootstellingswaarde van relevante kredietblootstellingen zoals bepaald overeenkomstig arti
kel 140, lid 4, onder c), van Richtlijn 2013/36/EU, vastgesteld overeenkomstig artikel 246, lid 1,
onder a) en c), van Verordening (EU) nr. 575/2013.
De geografische uitsplitsing wordt verricht overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU)
nr. 1152/2014.
Rij 020 (totaal): de som van alle relevante kredietblootstellingen zoals bepaald overeenkomstig arti
kel 140, lid 4, onder c), van Richtlijn 2013/36/EU, vastgesteld overeenkomstig artikel 246, lid 1,
onder a) en c), van Verordening (EU) nr. 575/2013.
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Verwijzingen naar wetgeving en instructies
Kolomnummer

060

Toelichting

Blootstellingswaarde van securitisatieblootstellingen voor interneratingbenadering (IRB)
De blootstellingswaarde van relevante kredietblootstellingen zoals bepaald overeenkomstig arti
kel 140, lid 4, onder c), van Richtlijn 2013/36/EU, vastgesteld overeenkomstig artikel 246, lid 1,
onder b) en d), van Verordening (EU) nr. 575/2013.
De geografische uitsplitsing wordt verricht overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU)
nr. 1152/2014.
Rij 020 (totaal): de som van alle relevante kredietblootstellingen zoals bepaald overeenkomstig arti
kel 140, lid 4, onder c), van Richtlijn 2013/36/EU, vastgesteld overeenkomstig artikel 246, lid 1,
onder b) en d), van Verordening (EU) nr. 575/2013.

070

Eigenvermogensvereisten: algemene kredietblootstellingen
De eigenvermogensvereisten voor relevante kredietblootstellingen in het betrokken land zoals be
paald overeenkomstig artikel 140, lid 4, onder a), van Richtlijn 2013/36/EU, vastgesteld overeen
komstig deel drie, titel II, van Verordening (EU) nr. 575/2013.
Rij 020 (totaal): de som van alle eigenvermogensvereisten voor relevante kredietblootstellingen
zoals bepaald overeenkomstig artikel 140, lid 4, onder a), van Richtlijn 2013/36/EU, vastgesteld
overeenkomstig deel drie, titel II, van Verordening (EU) nr. 575/2013.

080

Eigenvermogensvereisten: blootstellingen in de handelsportefeuille
De eigenvermogensvereisten voor relevante kredietblootstellingen in het betrokken land zoals be
paald overeenkomstig artikel 140, lid 4, onder b), van Richtlijn 2013/36/EU, vastgesteld overeen
komstig deel drie, titel IV, hoofdstuk 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 voor specifiek risico, of
overeenkomstig deel drie, titel IV, hoofdstuk 5, van Verordening (EU) nr. 575/2013 voor additioneel
wanbetalings- en migratierisico.
Rij 020 (totaal): de som van alle eigenvermogensvereisten voor relevante kredietblootstellingen
zoals bepaald overeenkomstig artikel 140, lid 4, onder b), van Richtlijn 2013/36/EU, vastgesteld
overeenkomstig deel drie, titel IV, hoofdstuk 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 voor specifiek
risico, of overeenkomstig deel drie, titel IV, hoofdstuk 5, van Verordening (EU) nr. 575/2013 voor
additioneel wanbetalings- en migratierisico.

090

Eigenvermogensvereisten: securitisatieblootstellingen
De eigenvermogensvereisten voor relevante kredietblootstellingen in het betrokken land zoals be
paald overeenkomstig artikel 140, lid 4, onder c), van Richtlijn 2013/36/EU, vastgesteld overeen
komstig deel drie, titel II, hoofdstuk 5, van Verordening (EU) nr. 575/2013.
Rij 020 (totaal): de som van alle eigenvermogensvereisten voor relevante kredietblootstellingen
zoals bepaald overeenkomstig artikel 140, lid 4, onder c), van Richtlijn 2013/36/EU, vastgesteld
overeenkomstig deel drie, titel II, hoofdstuk 5, van Verordening (EU) nr. 575/2013.

100

Eigenvermogensvereisten — Totaal
De som van kolommen 070, 080 en 090.
Rij 020 (totaal): de som van alle eigenvermogensvereisten voor relevante kredietblootstellingen
zoals bepaald overeenkomstig artikel 140, lid 4, van Richtlijn 2013/36/EU.

110

Wegingen van eigenvermogensvereisten
De weging die wordt toegepast op het contracyclische kapitaalbufferpercentage in elk land, bere
kend als het totaal van eigenvermogensvereisten dat betrekking heeft op de relevante kredietbloot
stellingen in het betrokken land (rij 01X, kolom 100), gedeeld door het totaal van eigenvermogens
vereisten dat betrekking heeft op alle kredietblootstellingen die relevant zijn voor de berekening
van de contracyclische kapitaalbuffer overeenkomstig artikel 140, lid 4, van Richtlijn 2013/36/EU
(rij 020, kolom 100).
Deze waarde wordt openbaar gemaakt als een absoluut cijfer met 2 cijfers achter de komma.
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Verwijzingen naar wetgeving en instructies
Kolomnummer

120

Toelichting

Contracyclisch kapitaalbufferpercentage
Het contracyclische kapitaalbufferpercentage zoals van toepassing in het betrokken land en vastge
steld overeenkomstig de artikelen 136, 137, 138 en 139 van Richtlijn 2013/36/EU. Deze kolom
omvat niet de contracyclische kapitaalbufferpercentages die waren vastgesteld maar nog werden
toegepast ten tijde van de berekening van de instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbuffer
waarop de openbaarmaking betrekking heeft.
Deze waarde wordt openbaar gemaakt als percentage met hetzelfde aantal cijfers achter de komma
zoals vastgesteld overeenkomstig de artikelen 136, 137, 138 en 139 van Richtlijn 2013/36/EU.

DEEL III
INSTRUCTIES VOOR STANDAARDFORMAAT 2

Tabel 2
Bedrag van de instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbuffer
De instellingen volgen de instructies van deze afdeling om in tabel 2 het bedrag van de instellingsspecifieke contracy
clische kapitaalbuffer in te vullen.
Verwijzingen naar wetgeving en instructies
Rijnummer

010

Toelichting

Totaal van de risicoposten
Het totaalbedrag van de risicoblootstellingen berekend overeenkomstig artikel 92, lid 3, van Veror
dening (EU) nr. 575/2013.

020

Instellingsspecifiek contracyclisch kapitaalbufferpercentage
Het instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbufferpercentage zoals vastgesteld overeenkomstig
artikel 140, lid 1, van Richtlijn 2013/36/EU.
Het instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbufferpercentage wordt berekend als het gewogen
gemiddelde van de contracyclische bufferpercentages die van toepassing zijn in de landen waar de
relevante kredietblootstellingen van de instelling gevestigd zijn en die vermeld zijn in de rijen 010
tot en met 01X van kolom 120 van tabel 1.
De weging die in elk land op het contracyclische kapitaalbufferpercentage wordt toegepast, is het
aandeel van eigenvermogensvereisten in de totale eigenvermogensvereisten met betrekking tot rele
vante kredietblootstellingen op het betrokken grondgebied, en wordt in kolom 110 van tabel 1
openbaar gemaakt.
Deze waarde wordt openbaargemaakt als een percentage met 2 cijfers achter de komma.

030

Instellingsspecifiek contracyclisch kapitaalbuffervereiste
Het instellingsspecifieke contracyclische kapitaalbuffervereiste, berekend als het instellingsspecifieke
contracyclische bufferpercentage, zoals vermeld in rij 020 van deze tabel, toegepast op het totale
bedrag van de risicoblootstelling zoals vermeld in rij 010 van deze tabel.

Verwijzingen naar wetgeving en instructies
Kolomnummer

010

Toelichting

De waarde als omschreven overeenkomstig de toelichting voor de rijen 010 tot en met 030 van
deze tabel.
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GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1556 VAN DE COMMISSIE
van 11 juni 2015
tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met
technische reguleringsnormen wat betreft de overgangsregeling voor de behandeling van
blootstellingen met betrekking tot aandelen in het kader van de IRB-benadering
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende
prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU)
nr. 648/2012 (1), en met name artikel 495, lid 3, derde alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Het is noodzakelijk de voorwaarden vast te stellen waaronder de bevoegde autoriteiten bepaalde categorieën
blootstellingen met betrekking tot aandelen die op 31 december 2007 door instellingen en in de Unie gevestigde
dochterondernemingen van instellingen in hun respectieve lidstaat werden gehouden, van de IRB-benadering
kunnen vrijstellen.

(2)

Deze voorwaarden moeten op een geharmoniseerde manier worden vastgelegd, zodat daarvan geen onevenredig
negatief effect uitgaat op de vlotte overgang van de rechtsorde van de lidstaten van de regeling die bij de
omzetting van Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad (2), en met name artikel 154, lid 6,
is ingevoerd, naar de regeling die bij Verordening (EU) nr. 575/2013 is vastgesteld.

(3)

Bij de vaststelling van die voorwaarden moet, voor zover mogelijk, terdege rekening worden gehouden met het
gewettigd vertrouwen van de instellingen waaraan in het kader van de vorige regeling, die tot en met
31 december 2013 van toepassing was, vrijstelling was verleend. Het dient de bevoegde autoriteiten derhalve te
worden toegestaan die vrijstelling aan deze instellingen te verlenen. Andere instellingen mogen niet van deze
vrijstelling kunnen profiteren.

(4)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Bankautoriteit
aan de Commissie heeft voorgelegd.

(5)

De Europese Bankautoriteit heeft openbare publieksraadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische
reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten
geanalyseerd, en heeft de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de
Raad (3) opgerichte Stakeholdergroep bankwezen om advies verzocht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bevoegde autoriteiten mogen de in artikel 495, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde vrijstelling van de
IRB-benadering alleen aan instellingen en in de Unie gevestigde dochterondernemingen van instellingen verlenen ten
aanzien van de categorieën van hun blootstellingen met betrekking tot aandelen welke reeds op 31 december 2013 van
de IRB-benadering waren vrijgesteld.
(1) PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1.
(2) Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de
werkzaamheden van kredietinstellingen (PB L 177 van 30.6.2006, blz. 1).
(3) Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese
toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit
2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).
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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, 11 juni 2015.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1557 VAN DE COMMISSIE
van 13 juli 2015
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 543/2009 van het Europees Parlement en de Raad
betreffende gewasstatistieken
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 543/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende gewassta
tistieken en houdende intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 837/90 en (EEG) nr. 959/93 van de Raad (1), en met
name artikel 6, lid 2,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EG) nr. 543/2009 stelt het kader vast voor de opstelling van met elkaar vergelijkbare EU-statistieken
voor eenjarige gewassen.

(2)

Na een tussentijdse evaluatie van de uitvoering van Verordening (EG) nr. 543/2009 wordt het omwille van de
duidelijkheid noodzakelijk geacht om enkele namen en definities van variabelen aan te passen zodat zij op een
uniforme manier kunnen worden toegepast en geïnterpreteerd.

(3)

De variabelen die overbodig zijn geworden, moeten uit de lijst worden geschrapt.

(4)

Aangezien de nationale productiegegevens met elkaar moeten kunnen worden vergeleken, moet voor de
productie van sommige klassen van planten die groen worden geoogst eveneens de vochtigheidsgraad worden
vermeld.

(5)

Verordening (EG) nr. 543/2009 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Verordening (EG) nr. 543/2009 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.
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, 13 juli 2015.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

(1) PB L 167 van 29.6.2009, blz. 1.
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BIJLAGE

Tabel 1
Akkerbouwgewassen

NL

DEEL A
Beteeld areaal
(1 000 hectaren)
Indieningstermijnen
Variabelen
Nummer van de termijn

Geoogste productie
(1 000 ton)

Opbrengst
(100 kg/ha)

31 jan

30 juni

31 aug

30 sept

31 jan

30 sept

30 sept

31 okt

31 jan

30 sept

31 aug

jaar n

jaar n

jaar n

jaar n

jaar n + 1

jaar n + 1

jaar n

jaar n

jaar n + 1

jaar n + 1

jaar n

4

5

6

7

8

9

10

11

3
LS boven de
drempel

Alle LS

Alle LS

Alle LS

Alle LS

Alle LS

Alle LS

Alle LS

LS boven de
drempel

Granen voor korrelwinning (inclusief zaaizaad) (*)

—

—

—

—

x

R

—

—

x

R

—

Granen (exclusief rijst) voor korrelwinning (inclu
sief zaaizaad) (*)

—

—

—

—

x

x

—

—

x

x

—

—

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Harde tarwe (*)

x

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Rogge en mengsels van wintergranen (mengko
ren) (*)

x

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Gerst (*)

—

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Haver (*)

—

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mengsels van zomergranen (andere graanmeng
sels dan mengkoren) (*)

—

—

—

—

x

x

—

—

x

x

—

Korrelmaïs en zaad-spil-mengsel (*)

—

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Triticale (*)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sorghum (*)

—

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Andere granen n.e.g. (boekweit, gierst, kanarie
zaad enz.) (*)

—

—

—

—

x

x

—

—

x

x

—

—

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Indica-rijst

—

—

—

—

x

x

—

—

x

x

—

Japonica-rijst

—

—

—

—

x

x

—

—

x

x

—

Zachte tarwe en spelt (*)
Zachte wintertarwe en spelt (*)

Wintergerst (*)

Rijst (*)
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LS boven de
drempel
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1
LS boven de
drempel

Beteeld areaal
(1 000 hectaren)
Indieningstermijnen

Geoogste productie
(1 000 ton)

Opbrengst
(100 kg/ha)

30 sept

31 maart

30 sept

30 sept

31 okt

31 maart

30 sept

31 aug

jaar n

jaar n

jaar n

jaar n

jaar n + 1

jaar n + 1

jaar n

jaar n

jaar n + 1

jaar n + 1

jaar n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

LS boven de
drempel

LS boven de
drempel

LS boven de
drempel

Alle LS

Alle LS

Alle LS

Alle LS

Alle LS

Alle LS

Alle LS

LS boven de
drempel

—

—

—

—

x

R

—

—

x

x

—

Landbouwerwten (*)

—

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tuin‐ en veldbonen (*)

—

x

x

x

x

x

—

x

x

x

—

Niet‐bittere lupinen (*)

—

—

—

—

x

x

—

—

x

x

—

Andere drooggeoogste peulvruchten en eiwitrijke
gewassen

—

—

—

—

x

x

—

—

—

—

—

—

—

—

—

x

x

—

—

—

—

—

Aardappelen (inclusief pootaardappelen)

—

x

x

x

x

x

—

x

x

x

—

Suikerbieten (exclusief zaaizaad)

—

x

x

x

x

R

—

x

x

R

—

Andere hakvruchten

—

—

—

—

x

x

—

—

—

—

—

—

—

—

—

x

x

—

—

—

—

—

—

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Zonnebloempitten (*)

—

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Sojabonen (*)

—

x

x

x

x

R

x

x

x

R

x

Lijnzaad (*)

—

—

—

—

x

R

—

—

x

x

—

Katoenzaad (*)

—

—

—

—

—

—

—

—

x

x

—

Andere oliehoudende gewassen (*)

—

—

—

—

x

x

—

—

—

—

—

Vezelvlas

—

—

—

—

x

R

—

—

x

x

—

Hennep

—

—

—

—

x

x

—

—

x

x

—

Katoenvezel

—

—

—

—

x

R

—

—

x

x

—

Tabak

—

—

—

—

x

R

—

—

x

R

—

Variabelen
Nummer van de termijn

Drooggeoogste peulvruchten en eiwitrijke gewas
sen voor korrelwinning (inclusief zaaizaad en
mengsels van granen en peulvruchten) (*)

Hakvruchten

Gewassen voor industrieel gebruik
Kool‐ en raapzaad (*)
Winterkoolzaad en winterraapzaad

L 244/13

31 aug
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30 juni

NL

31 jan

19.9.2015

DEEL B

Indieningstermijnen
Variabelen
Nummer van de termijn

Geoogste productie
(1 000 ton)

Opbrengst
(100 kg/ha)

31 jan

30 juni

31 aug

30 sept

31 maart

30 sept

30 sept

31 okt

31 maart

30 sept

31 aug

jaar n

jaar n

jaar n

jaar n

jaar n + 1

jaar n + 1

jaar n

jaar n

jaar n + 1

jaar n + 1

jaar n

4

5

6

7

8

9

10

11

2

3

LS boven de
drempel

LS boven de
drempel

Alle LS

Alle LS

Alle LS

Alle LS

Alle LS

Alle LS

Alle LS

LS boven de
drempel

Hop

—

—

—

—

x

x

—

—

x

x

—

Aromatische planten, geneeskrachtige kruiden en
specerijen

—

—

—

—

x

x

—

—

—

—

—

Energiegewassen, n.e.g.

—

—

—

—

x

x

—

—

x

x

—

Groen geoogste akkerbouwgewassen

—

—

—

x

x

—

—

—

—

—

—

—

—

x

x

—

—

—

—

—

Groen geoogste vlinderbloemigen

—

—

—

—

x

x

—

—

—

—

—

Snijmaïs (*)

—

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

—

—

—

—

x

x

—

—

x

x

—

Andere groen
snijmaïs) (*)

geoogste

granen

(exclusief

(n.e.g. = niet elders genoemd)
(*) De productiecijfers voor deze producten wordt vermeld in gemiddelde vochtigheidsgraad, waarvan elke lidstaat de Commissie in januari/maart van ieder jaar n + 1 (kolom 9) in kennis stelt.

NB: De schattingen voor de kolommen 1, 2, 3 en 11 zijn verplicht voor lidstaten met een jaarlijkse gemiddelde nationale productie in de afgelopen 3 jaar van meer dan:
3 000 000 ton voor zachte tarwe en spelt,
1 000 000 ton voor harde tarwe,
900 000 ton voor gerst,
100 000 ton voor rogge en mengels van wintergranen (mengkoren),
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—
—

Tijdelijk grasland en begrazing

NL

1
LS boven de
drempel

L 244/14

Beteeld areaal
(1 000 hectaren)

1 500 000 ton voor korrelmaïs enzaad‐spil‐mengsel,
200 000 ton voor triticale,
150 000 ton voor haver,
150 000 ton voor sorghum,
150 000 ton voorrijst,
70 000 ton voor landbouwerwten,
50 000 ton voor tuin‐ en veldbonen,
300 000 ton voor kool‐ en raapzaad voor korrelwinning,
200 000 ton voor zonnebloemen voor korrelwinning,
60 000 ton voor sojabonen voor korrelwinning,

en 4 500 000 ton voor snijmaïs.

19.9.2015

700 000 ton voor aardappelen (inclusief pootaardappelen),
2 500 000 ton voor suikerbieten (exclusief zaaizaad),

19.9.2015
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Tabel 2
Verse groenten (inclusief meloenen), aardbeien en gekweekte paddenstoelen
Geoogst areaal
(1 000 hectaren)

Geoogste productie
(1 000 ton)

31 maart
jaar n + 1

31 maart
jaar n + 1

1

2

x

—

—

—

Bloemkool en broccoli

x

x

Sluitkolen

x

x

—

—

Prei

x

x

Bleekselderij

x

x

Sla

x

x

x

—

Andijvie

x

x

Spinazie

x

x

Asperges

x

x

Witlof voor verse consumptie

x

x

Artisjokken

x

x

—

—

x

x

Tomaten voor verse consumptie

x

x

Onder glas of andere betreedbare beschermingsaf
dekking gekweekte tomaten (1)

x

—

x

x

x

—

Augurken

x

x

Aubergines

x

x

Courgettes

x

x

Netmeloenen

x

x

Indieningstermijnen
Variabelen
Nummer van de termijn

Verse groenten (inclusief meloenen) en aardbeien
Koolsoorten

Blad‐ en stengelgroenten (exclusief koolsoorten)

Onder glas of andere betreedbare beschermingsaf
dekking gekweekte sla (1)

Groenten geteeld voor hun vruchten (inclusief meloe
nen)
Tomaten

Komkommers
Onder glas of andere betreedbare beschermingsaf
dekking gekweekte komkommers (1)
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Geoogst areaal
(1 000 hectaren)

Geoogste productie
(1 000 ton)

31 maart
jaar n + 1

31 maart
jaar n + 1

1

2

Watermeloenen

x

x

Paprika's en pepers (capsicum)

x

x

x

—

—

—

Wortels

x

x

Uien

x

x

Sjalotten

x

x

Knolselderij

x

x

Radijzen

x

x

Knoflook

x

x

Verse peulvruchten

x

—

Verse erwten

x

x

Verse bonen

x

x

x

x

x

—

x

x

Indieningstermijnen
Variabelen
Nummer van de termijn

Onder glas of andere betreedbare beschermingsaf
dekking
gekweekte
paprika's
en
pepers
(capsicum) (1)
Wortel, knol‐ en bolgewassen

Aardbeien
Onder glas of andere betreedbare beschermingsafdek
king gekweekte aardbeien (1)
Gekweekte paddestoelen

(1) De schattingen zijn verplicht voor lidstaten met een nationaal geoogst areaal van 500 ha of meer.

Tabel 3
Meerjarige teelten voor menselijke consumptie
Productieareaal
(1 000 hectaren)
Indieningstermijnen
Variabelen
Nummer van de termijn

Meerjarige teelten voor menselijke consumptie
Fruit van gematigde breedten
Appels
Appels voor verse consumptie

Geoogste productie
(1 000 ton)

31 maart
jaar n + 1

31 maart
jaar n + 1

30 september
jaar n + 1

1

2

3

x

—

—

—

—

—

x

x

—

—

x

—
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Productieareaal
(1 000 hectaren)
Indieningstermijnen

Geoogste productie
(1 000 ton)

31 maart
jaar n + 1

31 maart
jaar n + 1

30 september
jaar n + 1

1

2

3

Peren

x

x

—

Perziken

x

x

—

Nectarines

x

x

—

Abrikozen

x

x

—

Kersen

x

x

—

x

x

—

x

x

—

—

—

—

Vijgen

x

x

—

Kiwi's

x

x

—

Avocado's

x

x

—

Bananen

x

x

—

—

—

—

Zwarte aalbessen

x

x

—

Frambozen

x

x

—

—

—

—

Walnoten

x

x

—

Hazelnoten

x

x

—

Amandelen

x

x

—

Kastanjes

x

x

—

Citrusvruchten (1)

x

—

—

Sinaasappelen

x

—

x

Kleine citrusvruchten

x

—

x

Satsuma's

x

—

x

Clementines

x

—

x

Citroenen en limoenen

x

—

x

Pompelmoezen en pomelo's

x

—

x

Variabelen
Nummer van de termijn

Zure kersen
Pruimen
Fruit van subtropische en tropische breedten

Bessen (exclusief aardbeien)

Noten (1)
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Productieareaal
(1 000 hectaren)
Indieningstermijnen

Geoogste productie
(1 000 ton)

31 maart
jaar n + 1

31 maart
jaar n + 1

30 september
jaar n + 1

1

2

3

x

x

—

x

x

—

Druiven voor de productie van wijn met een be
schermde oorsprongsbenaming (BOB)

x

x

—

Druiven voor de productie van wijn met een be
schermde geografische aanduiding (BGA)

x

x

—

Druiven voor de productie van andere wijn n.e.g.
(exclusief BOB/BGA)

x

x

—

Tafeldruiven

x

x

—

Druiven voor de productie van rozijnen

x

x

—

—

—

—

Tafelolijven

x

x

—

Olijven voor oliewinning

x

x

—

Variabelen
Nummer van de termijn

Druiven (1)
Druiven voor de productie van wijn

Olijven (1)

(n.e.g. = niet elders genoemd)
(1) De schattingen zijn verplicht voor lidstaten met een nationaal productieareaal van 500 ha of meer.

Tabel 4
Bodemgebruik voor de landbouw
Hoofdareaal
(1 000 hectaren)
Indieningstermijn
Variabelen

Oppervlakte cultuurgrond
Bouwland

30 sept
jaar n + 1

R
R

Granen voor korrelwinning (inclusief zaaizaad)

x

Drooggeoogste peulvruchten en eiwitrijke gewassen voor korrelwinning (in
clusief zaden en mengsels van granen en peulvruchten)

x

Aardappelen (inclusief pootaardappelen)

x

Suikerbieten (exclusief zaaizaad)

x

Gewassen voor industrieel gebruik

x

Groen geoogste akkerbouwgewassen

x
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Hoofdareaal
(1 000 hectaren)

Indieningstermijn
Variabelen

30 sept
jaar n + 1

Verse groenten (inclusief meloenen) en aardbeien

x

Bloemen en sierplanten (exclusief boomkwekerijgewassen)

x

Overige gewassen op bouwland n.e.g.

x

Braakland

R

Blijvend grasland

R

Meerjarige teelten

x

Fruit, bessen en noten (exclusief citrusvruchten, druiven en aardbeien)

R

Druiven

R

Olijven

R

Boomkwekerijgewassen

x

(n.e.g. = niet elders genoemd)
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GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1558 VAN DE COMMISSIE
van 22 juli 2015
tot aanvulling van Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad met de
instelling van een scorebord van indicatoren voor de toepassing van de EU-garantie
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2015 betreffende het Europees
Fonds voor strategische investeringen, de Europese investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal
en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 — het Europees Fonds voor
strategische investeringen (1), en met name artikel 7, lid 14,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De projecten van de Europese Investeringsbank („EIB”) die met de EU-garantie in het kader van het Europees
Fonds voor strategische investeringen („EFSI”) worden gesteund, moeten worden beoordeeld overeenkomstig de
door de EIB gevolgde beoordelings- en due-diligenceprocedures, met inbegrip van het uit drie pijlers bestaande
kader voor de toetsing van de meerwaarde van projecten („3PVA”).

(2)

De beoordeling van dergelijke projecten moet worden verricht aan de hand van een scorebord van indicatoren
dat op het 3PVA van de EIB berust. Met behulp van een dergelijk scorebord moet het mogelijk worden om het
EFSI op efficiënte wijze te implementeren en tegelijk te voorzien in hoge kwaliteitsbeoordelingsnormen.

(3)

Het scorebord van indicatoren moet ervoor zorgen dat de EU-garantie wordt ingezet voor projecten met een
hogere meerwaarde.

(4)

Wanneer de bestuursorganen van de EIB besluiten tot herziening van het 3PVA van de EIB, moeten de Commissie
en de EIB onverwijld nagaan of het scorebord van indicatoren in het licht van het herziene 3PVA moet worden
geëvalueerd en zo nodig moet worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
In de bijlage bij deze verordening is een in artikel 7 van Verordening (EU) 2015/1017 bedoeld scorebord van
indicatoren opgenomen dat het investeringscomité van het EFSI moet gebruiken voor een onafhankelijke en transparante
beoordeling van het mogelijke en feitelijke gebruik van de EU-garantie.
Artikel 2
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, 22 juli 2015.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

(1) PB L 169 van 1.7.2015, blz. 1.
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BIJLAGE

Scorebord van indicatoren
1. Algemene beginselen
Het scorebord van indicatoren (hierna het „scorebord” genoemd) is een instrument dat het in het kader van artikel 7,
leden 7 tot en met 12, van Verordening (EU) 2015/1017 opgerichte investeringscomité moet gebruiken voor de
beoordeling van de meerwaarde van een verrichting die door de EIB kan worden gefaciliteerd in het kader van de EUgarantie (1). Het is een instrument waarmee het investeringscomité het gebruik van de EU-garantie prioriteert voor
verrichtingen met hogere scores en een hogere meerwaarde. De EIB berekent de scores en indicatoren vooraf en
monitort de resultaten bij voltooiing van een project. Het investeringscomité ontvangt de scores van de relevante pijlers
en de waarde van elke indicator.
Het scorebord bestaat uit vier pijlers:
— pijler 1: bijdrage aan de EFSI-beleidsdoelstellingen,
— pijler 2: kwaliteit en degelijkheid van het project,
— pijler 3: technische en financiële bijdrage,
— pijler 4: aanvullende indicatoren.
Omdat elke pijler een eigen terrein bestrijkt, moeten ze elk op zich worden beoordeeld zonder dat de resultaten worden
samengevoegd tot één rating. Het investeringscomité hecht bij de prioritering van projecten evenveel belang aan elke
pijler ongeacht of de individuele pijler een numerieke score bevat of bestaat uit kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren
zonder score. Overeenkomstig artikel 7, lid 14, van de EFSI-verordening moet dit scorebord door het investeringscomité
worden gebruikt voor een onafhankelijke en transparante beoordeling van het mogelijke en daadwerkelijke gebruik van
de EU-garantie, zulks onverminderd en in aanvulling op de toetsing van potentiële projecten door het investeringscomité
in het kader van artikel 7, lid 7, van de EFSI-verordening.
2. Scorebord
Elke EFSI-verrichting krijgt een rating voor elk van de vier pijlers. De rating wordt berekend op basis van de punten voor
een aantal indicatoren in elke pijler. Daarbij wordt de volgende schaal gebruikt:
Punten

Rating pijler 2

Rating pijlers 1 en 3

0-49

Marginaal

Laag

50-99

Aanvaardbaar

Matig

100-149

Goed

Significant

≥ 150

Uitstekend

Hoog

Pijler 4 bevat aanvullende indicatoren van kwantitatieve of kwalitatieve aard die niet in een individuele rating worden
samengevat.
Pijler 1: bijdrage aan de EFSI-beleidsdoelstellingen
In pijler 1 wordt de verrichting beoordeeld op de consistentie ervan met en de bijdrage ervan aan de verwezenlijking
van de algemene EFSI-doelstellingen zoals beschreven in artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) 2015/1017. De algehele
beoordeling in pijler 1 berust op de bijdrage die met de verrichting wordt geleverd, en wordt uitgedrukt in de rating
„laag”, „matig”, „significant” of „hoog”.
(1) Het scorebord heeft geen betrekking op de in artikel 10, lid 2, onder b), van Verordening (EU) 2015/1017 bedoelde verrichtingen.
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De beoordeling berust op de volgende dimensies:

— „Bijdrage aan de EFSI-doelstellingen”: Alle projecten moeten bijdragen aan ten minste één algemene doelstelling in
het kader van het EFSI. Projecten met een lage beleidsprioriteit, zoals een niet-prioritaire TEN-weg, krijgen een lage
rating.
— „Kerndoelstellingen”: In artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) 2015/1017 wordt bij elke algemene beleidsdoelstelling
een aantal kernbeleidsgebieden genoemd die van bijzonder belang worden geacht. Projecten in deze kernbeleidsge
bieden schuiven één gradatie omhoog in de ratingschaal. Specifieke kenmerken van het project die in een zeer grote
bijdrage resulteren, zoals demonstratieprojecten en projecten die een aanzienlijke bijdrage leveren aan de doelstel
lingen van Europa 2020, worden ook in het ratingproces meegewogen. Projecten die aan meerdere doelstellingen
voldoen, bijvoorbeeld horizontale cohesie-/klimaatprojecten, schuiven extra ratinggradaties omhoog.

Er wordt gebruikgemaakt van één indicator met vier ratingniveaus. Voor de berekening van de totale rating worden voor
elke ratinggradatie ten hoogste 50 punten toegewezen. Na optelling van de punten (zonder weging) valt het project
vervolgens in de categorie „laag” (minder dan 50 punten), „matig” (50-99 punten), „significant” (100-149 punten) en
„hoog” (150 punten en meer).

Pijler 2: kwaliteit en soliditeit van het project
Pijler 2 is opgebouwd uit een aantal indicatoren voor de evaluatie van de kwaliteit en soliditeit van de verrichting. Voor
investeringen in individuele projecten geldt een andere aanpak dan voor investeringen die worden gedaan met leningen
die via een intermediair lopen en meerdere begunstigden hebben.

Het is de bedoeling om bij de beoordeling van „individuele projecten” de volgende dimensies en resulterende indicatoren
toe te passen:

— „groei” (indicator 1 — minimaal 0 en maximaal 100 punten): De bijdrage van een project aan duurzame groei
hangt af van de sociaaleconomische kosten- en bateneffecten ervan. Zo mogelijk wordt de economische rentabiliteit
(„ERR”) gekwantificeerd aan de hand van de economische best practice. Daarin wordt uitgegaan van de sociaalecono
mische kosten en baten van een project, inclusief de overloopeffecten ervan (zoals positieve effecten op het gebied
van onderzoek en ontwikkeling en innovatie, klimaatvoordelen op lange termijn, arbeidsmarkteffecten en negatieve
milieueffecten). Van sommige projecten is de ERR echter moeilijk te ramen. In een aantal sectoren is bijvoorbeeld de
naleving van EU-normen de sturende factor en gaat het primair om de vaststelling van de minst dure oplossing en
niet zozeer om de beoordeling van het totale economische rendement (te denken valt aan de behandeling van water
en afval). Voor deze sectoren berust de kwaliteitsbeoordeling op sectorbenchmarks. Voor verrichtingen rond kaderle
ningen berust de beoordeling hoofdzakelijk op de investeringsstrategie en -criteria van de promotor.
Over het algemeen bedraagt het vereiste „horderendement” (hurdle rate) bij EIB-financiering 5 %. Voor een standaard
project wordt een ERR van 5 à 7 % „aanvaardbaar”, van 7 à 10 % „goed” en van meer dan 10 % „uitstekend” geacht.
De resultatenindeling wordt echter ook bepaald door sectorale overwegingen. Sectoren die thans ecologisch minder
duurzaam worden geacht (zoals bepaalde vervoertakken) worden alleen gefinancierd als ze vanuit het oogpunt van
economisch belang als „goed” worden aangemerkt. Met andere woorden, het ERR moet ten minste 7 % bedragen.
Daarentegen worden geselecteerde projecten die op lange termijn klimaatvoordelen opleveren, met de invoering van
de categorie „marginaal” al financierbaar geacht als ze een ERR van 3,5 à 5 % opleveren. De rating voor projecten in
de particuliere sector wordt op grond van het risico/rendementsprofiel ervan vastgesteld op „marginaal” bij een
rendement van 5 à 7 %, „aanvaardbaar” bij 7 à 10 %, „goed” bij 10 à 15 % en „uitstekend” bij een ERR van meer dan
15 %. Bij de berekening van het ERR wordt ten volle rekening gehouden met positieve en negatieve externaliteiten,
zoals milieu- en klimaatveranderingsaspecten. Het bestuur mag het horderendement aanpassen als het aantoonbaar
niet strookt met het economisch te verdedigen niveau en met inachtneming van de economische situatie op lange
termijn;
— „slagkracht van de promotor” (indicator 2 — minimaal 0 en maximaal 30 punten): Deze slagkracht wordt
beoordeeld met een kwalitatieve toetsing van het vermogen van de promotor om het project tijdig en efficiënt uit te
voeren, mede gelet op de relevante institutionele context en eventuele technische bijstand. Dit is met name van
belang bij kaderleningen waarbij de prioriteringscriteria, de capaciteit/slagkracht om een project uit te voeren en te
controleren, en de monitoring- en controlesystemen worden beoordeeld, alsmede de wijze waarop wordt omgegaan
met milieu-, concurrentie- en aanbestedingsvereisten;
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— „duurzaamheid” (indicator 3 — minimaal 0 en maximaal 30 punten): De EIB-normen schrijven voor dat een project
niet alleen economisch levensvatbaar en dus bevorderlijk voor de groei, maar ook ecologisch en sociaal duurzaam
moet zijn. Het is van essentieel belang dat hoge sociale en milieunormen worden aangehouden. Deze worden
beoordeeld aan de hand van de gedetailleerde richtsnoeren van het Environmental and Social Practices Handbook (1);
— „werkgelegenheid” (indicator 4 — minimaal 0 en maximaal 40 punten):
De werkgelegenheidsindicator heeft betrekking op de werkgelegenheid in de bouw- of aanlegfase en in de exploita
tiefase. Het aantal werknemers dat tijdens de bouw of aanleg nodig is, wordt geraamd met sectorspecifieke coëffi
ciënten. De beoordeling van het aantal werknemers dat voor de exploitatie nodig is, wordt verricht door de project
analisten die het project toetsen aan de ervaring die in de sector is opgedaan. In de onderstaande tabel wordt de
werkgelegenheid uitgesplitst naar bouw-/aanlegfase en exploitatiefase. Bij projecten die in de bouw- of aanlegfase
arbeidsintensief zijn, valt te denken aan civiele werken (met name geografisch verspreide herstelwerkzaamheden),
energie-efficiëntie en bosbouw. Industriële projecten gaan juist gepaard met een grotere werkgelegenheid in de
exploitatiefase.
Werkgelegenheid

1 punt

20 punten

40 punten

Voltijdequivalent tijdens bouw/aanleg (per miljoen EUR investe
ringskosten)

< 3,5

3,5-7,0

> 7,0

Voltijdequivalent tijdens exploitatie (per miljoen EUR investe
ringskosten)

< 0,50

0,51-1,00

> 1,00

De totale rating van pijler 2 wordt voor een individueel project berekend door de punten van de vier hierboven
geschetste subcategorieën op te tellen, en varieert van „marginaal” (minder dan 50 punten), „aanvaardbaar” (5099 punten), „goed” (100-149 punten) tot „uitstekend” (150 punten en meer).
Leningen die via een intermediair lopen en meerdere begunstigden hebben („Multi Beneficiary Intermediated Loans —
MBIL”), worden in pijler 2 beoordeeld op de capaciteit en effectiviteit van de financiële en andere entiteiten (waaronder
stimuleringsinstellingen) om als intermediair te fungeren. De evaluatie berust op de volgende drie onafhankelijke
indicatoren:
— capaciteit en soliditeit van de intermediair en kwaliteit van de operationele omgeving;
— verbetering van de toegang tot financiering en van de financieringsvoorwaarden, ook voor de eindbegunstigden;
— werkgelegenheid op het niveau van de eindbegunstigden.
De punten voor de indicatoren van de verschillende subcategorieën worden zonder weging opgeteld zodat de totale
rating voor het project kan worden vastgesteld: „marginaal” (minder dan 50 punten), „aanvaardbaar” (50-99 punten),
„goed” (100-149 punten) of „uitstekend” (150 punten en meer).
Pijler 3: technische en financiële bijdrage aan het project
Pijler 3 is gericht op de waarde die door de betrokkenheid van de EIB en de steun uit het EFSI zelf wordt gecreëerd in de
vorm van financiële en niet-financiële voordelen voor het project. Deze specifieke bijdrage wordt beoordeeld aan de
hand van drie indicatoren die elk complementaire dimensies van de meerwaarde meten:
— „financiële bijdrage”: verbetering van de financieringsvoorwaarden van de tegenpartij in vergelijking met alternatieve
financieringsbronnen (lagere rente en/of langere looptijd);
— „financiële facilitering”: verhoging van de efficiëntie van de steun van andere belanghebbenden, genereren van
middelen van derden, met name uit de particuliere sector, signaalwerking voor overige kredietverleners);
— „EIB-bijdrage en –advies”: verlening van niet-financiële diensten in de vorm van input van deskundigen/overdracht
van kennis om de uitvoering van het project te vergemakkelijken, de institutionele capaciteit te versterken en advies
te verlenen over financiële structurering. Een en ander kan worden verleend via de Europese investeringsadvieshub
en andere bestaande adviesfaciliteiten als Jaspers, Elena of Innovfin Advisory-diensten in het kader van Horizon
2020, of met andere middelen, bijvoorbeeld de facilitering van de uitvoering van een project.
(1) http://www.eib.org/attachments/strategies/environmental_and_social_practices_handbook_en.pdf
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Elke indicator wordt onafhankelijk geratet aan de hand van de bestaande consistente en goed gedocumenteerde EIBmethodiek die van tijd wordt kan worden gewijzigd. Evenals bij pijler 1 loopt de rating uiteen van „laag” tot „hoog”. De
punten voor elke indicator worden zonder weging opgeteld zodat de totale rating voor het project in deze pijler kan
worden vastgesteld: „laag” (minder dan 50 punten), „matig” (50-99 punten), „significant” (100-149 punten) of „hoog”
(150 punten en meer).
Pijler 4: aanvullende indicatoren
Het scorebord wordt aangevuld met de volgende, voor elke verrichting op te geven indicatoren waarin essentiële
horizontale aspecten van de EIB-verrichtingen in het kader van het EFSI worden gevangen:
— additionaliteit. Aangegeven wordt of de verrichting een speciale activiteit of een normale verrichting is. Bij normale
verrichtingen wordt nader uitgelegd waarom er sprake is van additionaliteit in de zin van artikel 5 van Verordening
(EU) 2015/1017;
— een reeks indicatoren voor de macro-economische omgeving waarin het project plaatsvindt. Op basis van die
indicatoren kunnen de leden van het investeringscomité onder meer beoordelen wat de potentiële gevolgen zijn voor
de economische verschillen in de Unie en voor het groeipotentieel op lange termijn: i) indicatoren voor de investe
ringssituatie, ii) de output gap die op basis van de door de Raad (Ecofin) goedgekeurde productiefunctiemethodiek
wordt berekend, iii) de potentiële bbp-groei, iv) werkgelegenheidsindicatoren: het werkloosheidspercentage, de jaarop-jaar-mutatie van het werkloosheidspercentage en een vergelijking met het EU-gemiddelde, v) de samengestelde
kosten van de leenindicator voor niet-financiële vennootschappen of, wanneer deze niet beschikbaar zijn, de bancaire
rente voor niet-financiële vennootschappen. In het licht van deze indicaties schenkt het investeringscomité
bijzondere aandacht aan projecten die leiden tot een verkleining van de economische verschillen in de Unie;
— verwacht multipliereffect van de EFSI-interventie;
— gemobiliseerd bedrag aan private financiering;
— samenwerking met nationale stimuleringsbanken en facilitering van investeringsplatformen;
— cofinanciering met Europese structuur- en investeringsfondsen;
— cofinanciering met andere EU-instrumenten (Horizon 2020, financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen enz.);
— gerealiseerde energie-efficiëntie (voor relevante verrichtingen);
— klimaatactie-indicator (voor relevante verrichtingen).
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1559 VAN DE COMMISSIE
van 18 september 2015
tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op buizen en pijpen van nodulair gietijzer
(eveneens bekend als gietijzer met bolgrafiet), van oorsprong uit India
DE EUROPESE COMMISSIE,

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
tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap („de basisverordening”) (1), en met
name artikel 7, lid 4,
In overleg met de lidstaten,
Overwegende hetgeen volgt:
1. PROCEDURE
1.1. Inleiding
(1)

Op 20 december 2014 heeft de Europese Commissie („de Commissie”) een antidumpingonderzoek geopend
betreffende de invoer in de EU van buizen en pijpen van nodulair gietijzer (eveneens bekend als gietijzer met
bolgrafiet), van oorsprong uit India („het betrokken land”), op grond van artikel 5 van de basisverordening. Zij
heeft daartoe een bericht van inleiding gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (2) („het bericht van
inleiding”).

(2)

De Commissie heeft het onderzoek geopend naar aanleiding van een klacht die door Saint-Gobain PAM Group
(„de klager”) op 10 november 2014 werd ingediend namens producenten die meer dan 25 % van de totale
productie van buizen en pijpen van nodulair gietijzer in de Unie voor hun rekening nemen. Het bij de klacht
gevoegde bewijsmateriaal over dumping en de aanmerkelijke schade als gevolg daarvan werd voldoende geacht
om een onderzoek te openen.

(3)

De Commissie heeft op 11 maart 2015 een afzonderlijk antisubsidieonderzoek geopend met betrekking tot de
invoer in de Unie van buizen en pijpen van nodulair gietijzer van oorsprong uit India. Zij heeft daartoe een
bericht van inleiding gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (3). Dat onderzoek loopt momenteel
nog.
1.2. Belanghebbenden

(4)

In het bericht van inleiding werden de belanghebbenden uitgenodigd om met de Commissie contact op te nemen
om aan het onderzoek mee te werken. De Commissie heeft specifiek de klagers, andere haar bekende
producenten in de Unie, de haar bekende producenten-exporteurs en de Indiase autoriteiten, de haar bekende
betrokken importeurs, leveranciers, gebruikers, handelaren en verenigingen op de hoogte gesteld van de opening
van het onderzoek en hen uitgenodigd daaraan mee te werken.

(5)

Belanghebbenden werden in de gelegenheid gesteld om opmerkingen over de opening van het onderzoek te
maken en om een hoorzitting met de Commissie en/of de raadadviseur-auditeur voor handelsprocedures te
verzoeken. Geen enkele belanghebbende heeft om een hoorzitting over de opening van het onderzoek verzocht.
1.2.1. Steekproef

(6)

In het bericht van inleiding heeft de Commissie verklaard dat zij mogelijk een steekproef van de belanghebbenden
zal samenstellen overeenkomstig artikel 17 van de basisverordening.

(1) PB L 343 van 22.12.2009, blz. 51.
(2) Bericht van inleiding van een antidumpingprocedure betreffende de invoer van buizen en pijpen van nodulair gietijzer (eveneens bekend
als gietijzer met bolgrafiet), van oorsprong uit India (PB C 461 van 20.12.2014, blz. 35).
(3) Bericht van inleiding van een antisubsidieprocedure betreffende de invoer van buizen en pijpen van nodulair gietijzer (eveneens bekend
als gietijzer met bolgrafiet), van oorsprong uit India (PB C 83 van 11.3.2015, blz. 4).
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Steekproef van producenten en importeurs in de Unie
(7)

Er was geen steekproef van de producenten in de Unie nodig. Er zijn slechts drie ondernemingen of groepen van
ondernemingen die het betrokken product in de Unie vervaardigen, en twee daarvan, die ongeveer 96 % van de
totale productie van de Unie voor hun rekening nemen, hebben aan het onderzoek meegewerkt.

(8)

Om vast te stellen of een steekproef noodzakelijk was en, zo ja, om deze samen te stellen, heeft de Commissie
niet-verbonden importeurs gevraagd om de in het bericht van inleiding vermelde informatie te verstrekken. Er
hebben zich binnen de in het bericht van inleiding vastgestelde termĳnen geen niet-verbonden importeurs
bekendgemaakt.
Steekproef van producenten-exporteurs in India

(9)

Om vast te stellen of een steekproef noodzakelijk was en, zo ja, om deze samen te stellen, heeft de Commissie
alle producenten-exporteurs in India gevraagd om de in het bericht van inleiding vermelde informatie te
verstrekken. Daarnaast heeft de Commissie de missie van de Republiek India bij de Europese Unie verzocht om,
in voorkomend geval, andere producenten-exporteurs te identificeren en/of te contacteren die zouden willen
meewerken aan het onderzoek.

(10)

Twee producenten-exporteurs uit het betrokken land hebben de verlangde informatie verstrekt en ermee
ingestemd in de steekproef te worden opgenomen. Zij namen tijdens het onderzoektijdvak 100 % van de uitvoer
uit India voor hun rekening. Daarom besloot de Commissie dat een steekproef niet nodig was.
1.2.2. Beantwoording van de vragenlijst

(11)

De Commissie heeft vragenlijsten verzonden aan de twee Indiase producenten-exporteurs, de drie producenten in
de Unie, alsmede aan de gebruikers die zich binnen de in het bericht van inleiding vermelde termijnen bekend
hadden gemaakt.

(12)

Er zijn antwoorden op de vragenlijsten ontvangen van de twee Indiase producenten-exporteurs, van twee
producenten in de Unie en tientallen gebruikers.
1.2.3. Controlebezoeken

(13)

De Commissie heeft alle gegevens die zij voor de voorlopige vaststelling van dumping, de daardoor veroorzaakte
schade en het belang van de Unie nodig achtte, verzameld en gecontroleerd. Krachtens artikel 16 van de basisver
ordening werden controlebezoeken ter plaatse verricht bij de volgende ondernemingen:
Producenten in de Unie
— SAINT-GOBAIN PAM, Pont-à-Mousson, Frankrijk; SAINT-GOBAIN PAM ESPANA SA, Madrid, Spanje; SAINTGOBAIN PAM Deutschland GmbH, Saarbrücken, Duitsland
— Duktus Rohrsysteme Wetzlar GmbH, Wetzlar, Duitsland
Verbonden verkoopmaatschappijen:
— SAINT-GOBAIN PAM PORTUGAL SA, Lissabon, Portugal
— SAINT-GOBAIN PAM ITALIA S.p.A., Milaan, Italië
— SAINT-GOBAIN PAM UK, Stanton-by-Dale, Verenigd Koninkrijk
— SGPS BELGIUM SA, Landen, België
Producenten-exporteurs in India:
— Electrosteel Castings Ltd, Kolkata, India, en haar verbonden onderneming Lanco Industries Limited (nu
bekend als Srikalahasthi Pipes Limited), Andhra Pradesh, India.
— Jindal Saw Limited, New Delhi, India
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Verbonden importeurs/handelaars:
— Electrosteel Europe SA, Frankrijk, die de volgende dochterondernemingen heeft:
— Electrosteel Europe SA Sucursal En Espana, Spanje
— Electrosteel Europe SA Succursale Italia, Italië
— Electrosteel Europe SA Niederlassung Deutschland, Duitsland
— Electrosteel Castings (UK) Ltd, Verenigd Koninkrijk
— Electrosteel Trading SA, Spanje
— Jindal Saw Italia SPA, Italië
— Jindal Saw Pipeline Solutions Limited, Verenigd Koninkrijk
1.3. Onderzoektijdvak en beoordelingsperiode
(14)

Het onderzoek naar de dumping en schade had betrekking op de periode van 1 oktober 2013 tot en met
30 september 2014 („het onderzoektijdvak” of „OT”). Het onderzoek naar ontwikkelingen die relevant zijn voor
de schadebeoordeling had betrekking op de periode van 1 januari 2011 tot het eind van het onderzoektijdvak
(„de beoordelingsperiode”).

2. BETROKKEN PRODUCT EN SOORTGELIJK PRODUCT
2.1. Betrokken product
(15)

Het betrokken product betreft buizen en pijpen van nodulair gietijzer (eveneens bekend als gietijzer met
bolgrafiet) („nodulaire buizen”) van oorsprong uit India, die momenteel onder de GN-codes 7303 00 10 en
ex 7303 00 90 vallen. De GN-codes worden slechts ter informatie vermeld.

(16)

Nodulaire buizen worden gebruikt voor drinkwatervoorziening, riolering en irrigatie van landbouwgrond. Het
transport van water door nodulaire buizen geschiedt onder druk of alleen met behulp van de zwaartekracht. De
buizen hebben een diameter tussen 60 mm en 2 000 mm en een lengte van 5,5, 6,7 of 8 m. Normaliter zijn ze
met cement of ander materiaal bekleed en aan de buitenkant verzinkt, geverfd of met band omwikkeld. De
belangrijkste eindgebruikers zijn openbare nutsbedrijven.
2.2. Soortgelijk product

(17)

Uit het onderzoek is gebleken dat het in India vervaardigde en verkochte product en het in de Unie vervaardigde
en verkochte product dezelfde fysieke, chemische en technische basiskenmerken hebben.

(18)

De Commissie besliste in dit stadium dan ook dat die producten soortgelijke producten zijn in de zin van
artikel 1, lid 4, van de basisverordening.

3. DUMPING
3.1. Normale waarde
(19)

De Commissie heeft eerst onderzocht of de totale omvang van de binnenlandse verkoop van iedere
medewerkende producent-exporteur representatief was, in overeenstemming met artikel 2, lid 2, van de basisver
ordening. De binnenlandse verkoop is representatief als de totale binnenlandse verkoop van het soortgelijke
product aan onafhankelijke afnemers op de binnenlandse markt per producent-exporteur tijdens het onderzoek
tijdvak ten minste 5 % vertegenwoordigde van diens totale uitvoer van het betrokken product naar de Unie. Op
basis hiervan was de totale verkoop op de binnenlandse markt van het soortgelijke product door elke producentexporteur representatief.

(20)

Vervolgens heeft de Commissie voor de producenten-exporteurs met een representatieve binnenlandse verkoop
vastgesteld welke productsoorten die op de binnenlandse markt werden verkocht, identiek waren aan of
vergelijkbaar waren met de naar de Unie uitgevoerde soorten.
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(21)

Vervolgens heeft de Commissie onderzocht of de binnenlandse verkoop door iedere medewerkende producentexporteur op zijn binnenlandse markt voor elke productsoort die identiek of vergelijkbaar is met een
productsoort die wordt uitgevoerd naar de Unie overeenkomstig artikel 2, lid 2, van de basisverordening
representatief was. De binnenlandse verkoop van een productsoort is representatief als de totale binnenlandse
verkoop van die productsoort aan onafhankelijke afnemers in het onderzoektijdvak ten minste 5 % bedraagt van
de totale hoeveelheid van de uitvoer naar de Unie van de identieke of vergelijkbare productsoort. Op basis
hiervan stelde de Commissie vast dat de binnenlandse verkoop van sommige productsoorten niet representatief
was, daar deze minder dan 5 % bedroeg van de totale hoeveelheid van de uitvoer naar de Unie van de identieke
of vergelijkbare productsoort.

(22)

Verder heeft de Commissie overeenkomstig artikel 2, lid 4, van de basisverordening voor elke productsoort het
aandeel van de winstgevende verkoop aan onafhankelijke afnemers op de binnenlandse markt in het onderzoek
tijdvak bepaald om uit te maken of zij de werkelijke binnenlandse verkoop kon gebruiken voor de berekening
van de normale waarde.

(23)

De normale waarde wordt gebaseerd op de werkelijke binnenlandse prijs per productsoort, ongeacht of die
verkoop winstgevend is, indien:
a) het verkoopvolume van de productsoort tegen nettoverkoopprijzen die ten minste gelijk zijn aan de berekende
productiekosten, meer dan 80 % van het totale verkoopvolume van deze productsoort vertegenwoordigde; en
b) de gewogen gemiddelde verkoopprijs van die productsoort ten minste gelijk is aan de productiekosten per
eenheid.

(24)

In dit geval is de normale waarde het gewogen gemiddelde van de prijzen van alle binnenlandse verkopen van die
productsoort gedurende het OT.

(25)

De normale waarde is gelijk aan de werkelijke binnenlandse prijs per productsoort van uitsluitend de
winstgevende binnenlandse verkopen van de productsoorten in het OT indien:
a) de winstgevende verkoop van de productsoort 80 % of minder van de totale verkoop van die productsoort
bedraagt; of
b) de gewogen gemiddelde prijs van deze productsoort lager ligt dan de productiekosten per eenheid.

(26)

De binnenlandse verkopen die werden gebruikt voor de normale waarde van de twee medewerkende
producenten-exporteurs geschiedden rechtstreeks aan onafhankelijke afnemers. Uit de analyse van de
binnenlandse verkoop bleek dat een deel van de binnenlandse verkoop winstgevend was en dat de gewogen
gemiddelde verkoopprijs hoger was dan de productiekosten. Daarom werd voor de productsoorten waarvan werd
vastgesteld dat zij identiek waren aan of vergelijkbaar waren met de voor uitvoer naar de Unie verkochte product
soorten, de normale waarde berekend hetzij als een gewogen gemiddelde van de prijzen van alle binnenlandse
verkopen hetzij, indien van toepassing, als een gewogen gemiddelde van alleen de winstgevende verkopen.

(27)

Voor de productsoorten waarvoor geen of onvoldoende hoeveelheden van de identieke of vergelijkbare
productsoort of van het soortgelijke product waren verkocht in het kader van de normale handelstransacties, of
voor het geval dat er op de binnenlandse markt geen representatieve hoeveelheden van een productsoort waren
verkocht, stelde de Commissie de normale waarde vast overeenkomstig artikel 2, leden 3 en 6, van de basisveror
dening.

(28)

De normale waarde werd vastgesteld door de gemiddelde productiekosten van het soortgelijke product van elke
medewerkende producent-exporteur tijdens het onderzoektijdvak te vermeerderen met:
a) het gewogen gemiddelde van de verkoopkosten, algemene kosten en administratiekosten („VAA-kosten”) die
door de medewerkende producenten-exporteurs in verband met de binnenlandse verkoop van het soortgelijke
product in het kader van normale handelstransacties tijdens het OT zijn gemaakt; en
b) de gewogen gemiddelde winst die door de medewerkende producent-exporteur op de binnenlandse verkoop
van het soortgelijke product in het kader van normale handelstransacties tijdens het OT is gemaakt.

(29)

De klager stelde dat de Indiase uitvoerrechten op ijzererts, die in het OT 30 % bedroegen, een neerwaartse druk
hebben uitgeoefend op de binnenlandse prijzen van ijzererts en ervoor hebben gezorgd dat de kosten van de
belangrijkste grondstof voor de producenten-exporteurs afnamen tot 40 % van de wereldmarktprijs, en dat het
effect daarvan op de cif-uitvoerprijzen van nodulaire buizen van de EU 40-100 EUR/ton of 8-17 % van de
uitvoerprijs zou belopen. In het licht hiervan verzocht de klager om de normale waarde dienovereenkomstig aan
te passen.
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(30)

De producenten-exporteurs voerden aan dat de prijzen waartegen zij in India ijzererts kopen, vergelijkbaar zijn
met de prijzen waartegen ijzererts uit India wordt uitgevoerd. Bovendien stelde een van de producentenexporteurs, zij het pas na de controlebezoeken in India, dat hij na het OT ijzererts is gaan kopen uit derde
landen.

(31)

De Commissie kon aan de hand van het tot nu toe bijeengebrachte bewijsmateriaal niet voorlopig vaststellen of
de Indiase binnenlandse prijzen van ijzererts zijn gedrukt in vergelijking met die van andere markten.

(32)

Daarom was het niet mogelijk om de beweringen van de producenten-exporteurs en van de bedrijfstak van de
Unie in dit stadium van het onderzoek te controleren en zullen deze verder moeten worden onderzocht in het
definitieve stadium van het onderzoek, alsmede in het kader van het tegelijkertijd uitgevoerde antisubsidieon
derzoek.

3.2. Uitvoerprijs
(33)

De producenten-exporteurs voerden voornamelijk naar de Unie uit via als importeur optredende verbonden
ondernemingen. De rechtstreekse uitvoer naar onafhankelijke afnemers vertegenwoordigde slechts ongeveer 1 %
van hun totale uitvoer naar de Unie.

(34)

Wanneer de producenten-exporteurs het betrokken product rechtstreeks uitvoerden naar onafhankelijke afnemers
in de Unie, werd de uitvoerprijs overeenkomstig artikel 2, lid 8, van de basisverordening vastgesteld op basis van
de voor het betrokken product bij uitvoer naar de Unie werkelijk betaalde of te betalen prijs.

(35)

Wanneer de producenten-exporteurs het betrokken product via als importeur optredende verbonden onderne
mingen naar de Unie uitvoerden, werd de uitvoerprijs overeenkomstig artikel 2, lid 9, van de basisverordening
vastgesteld op basis van de prijs waartegen het ingevoerde product voor het eerst aan onafhankelijke afnemers in
de Unie was doorverkocht. In dit geval zijn correcties toegepast voor alle tussen invoer en doorverkoop gemaakte
kosten, met inbegrip van VAA-kosten, en voor de gemaakte winst. Bij gebrek aan medewerking van nietverbonden importeurs, werd op basis van door de klager verstrekte gegevens een gemiddelde winst van 3,7 %
gebruikt.

(36)

Een van de producenten-exporteurs voerde aan dat niet artikel 2, lid 9, van de basisverordening moest worden
toegepast, maar dat de uitvoerprijs veeleer gebaseerd moest worden op de verrekenprijzen tussen de producentexporteur en zijn verbonden ondernemingen in de EU. Hij betoogde dat dit betrouwbare prijzen zijn, daar in
sommige lidstaten de douane- en belastingautoriteiten (voor btw-doeleinden en inkomstenbelasting) hadden
aanvaard dat bij de transacties tussen handelaars en moederonderneming de normale marktvoorwaarden in acht
moesten worden genomen.

(37)

De Commissie wees dit argument voorlopig van de hand om de volgende redenen. Ten eerste verschilt het doel
van de controle door de douaneautoriteiten inhoudelijk van dat van de controle door de Commissie in het kader
van een antidumpingonderzoek. In dit geval zijn de douanerechten nul en daarom was er voor de douaneautori
teiten geen enkele reden om vraagtekens te zetten bij de opgegeven uitvoerprijzen. Bovendien heeft de Commissie
niet voldoende bewijsmateriaal ontvangen waaruit zou blijken dat de belastingautoriteiten de uitvoerprijzen
tussen de producent-exporteur en zijn verbonden ondernemingen in de EU uitdrukkelijk hadden aanvaard.

(38)

Ten tweede was het argument dat de btw-autoriteiten de uitvoerprijzen hadden aanvaard als zijnde conform de
marktvoorwaarden, evenmin aanvaardbaar, daar de onderneming de geïnde btw hoe dan ook terugkrijgt op het
moment van doorverkoop van de ingevoerde goederen.

(39)

Tot slot verwees de producent-exporteur naar twee verordeningen van de Raad waarin verrekenprijzen waren
aanvaard (1). In de twee desbetreffende gevallen kon de Commissie echter de verkoop via verbonden importeurs
vergelijken met de verkoop via niet-verbonden importeurs, hetgeen in het onderhavige geval onmogelijk was,
daar de verkoop via niet-verbonden importeurs niet representatief was (rond 1 % van alle verkopen aan de EU).

(1) Verordening (EG) nr. 930/2003 van de Raad van 26 mei 2003 tot beëindiging van de antidumping- en antisubsidieprocedure betreffende
gekweekte Atlantische zalm uit Noorwegen en van de antidumpingprocedure betreffende gekweekte Atlantische zalm uit Chili en de
Faeröer (PB L 133 van 29.5.2003, blz. 1), en Verordening (EG) nr. 954/2006 van de Raad van 27 juni 2006 tot instelling van een
definitief antidumpingrecht op bepaalde naadloze buizen en pijpen, van ijzer of van staal, uit Kroatië, Oekraïne, Roemenië en Rusland,
tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2320/97 en (EG) nr. 348/2000 van de Raad, tot beëindiging van de tussentijdse procedure
en de procedure bij het vervallen van de maatregelen voor de eventuele herziening van de antidumpingrechten op bepaalde naadloze
buizen en pijpen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, uit onder meer Roemenië en Rusland en tot beëindiging van de tussentijdse
procedures voor de eventuele herziening van de antidumpingrechten op bepaalde naadloze buizen en pijpen, van ijzer of van nietgelegeerd staal, uit onder meer Roemenië en Rusland en uit Kroatië en Oekraïne (PB L 175 van 29.6.2006, blz. 4).
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(40)

Wat betreft de andere producent-exporteur werd een deel van de in totaal uitgevoerde producten (10 à 17 %) niet
in dezelfde staat doorverkocht als waaronder zij waren ingevoerd, daar zij werden bewerkt door een verbonden
onderneming in Italië. Deze verbonden onderneming voerde half afgewerkte (kale) buizen in die zij dan verder
verwerkte door ze te voorzien van een uitwendige (zink)bekleding en een inwendige (cement)bekleding. Zowel de
ingevoerde kale buizen als de afgewerkte buizen vormen het betrokken product. De inwendige en uitwendige
bekleding van de buizen vereist aanzienlijke investeringen in machines, uitrusting, grondstoffen en specifiek
geschoolde werknemers.

(41)

Indien zich het scenario voordoet dat de producten niet worden doorverkocht in de staat waarin ze zijn
ingevoerd, mag de Commissie de uitvoerprijs „op elke redelijke grondslag” vaststellen, overeenkomstig artikel 2,
lid 9, van de basisverordening. In dit geval heeft de Commissie voorlopig besloten om de prijs waartegen het
afgewerkte product voor het eerst werd doorverkocht aan onafhankelijke afnemers in de Unie, te corrigeren met
alle tussen invoer en doorverkoop ontstane kosten (met uitzondering van verwerkingskosten), de VAA-kosten en
de winst. Wat betreft de in de EU ontstane verwerkingskosten zal de Commissie verder onderzoeken of een
correctie toegepast moet worden en, zo ja, op welk niveau. Bij gebrek aan een ander redelijk ijkpunt werd op
basis van de door de klager verstrekte gegevens een gemiddelde winst van 3,7 % als winstniveau van de nietverbonden importeur aangehouden. De uitvoerprijs is op deze grondslag vastgesteld om de volgende redenen:
— de ingevoerde kale buizen worden niet op de markt van de Unie verkocht, omdat zij niet zonder verdere
verwerking kunnen worden gebruikt voor de watervoorziening of de riolering. Om dezelfde reden worden
kale buizen niet verkocht op de binnenlandse markt in India;
— gelet op de omvang van de verwerkingskosten — die hoog oplopen wegens de uitrusting, grondstoffen en
arbeidskrachten die nodig zijn om van de ingevoerde kale buizen een bruikbaar product te maken — zou het
aftrekken van deze kosten — die veel hoger zijn dan de kosten van afwerking van het product overeenkomstig
de eisen van de afnemer — leiden tot een onredelijk en kunstmatig resultaat.

(42)

Wat betreft andere ingevoerde producten hadden beide producenten-exporteurs een verbonden importeur in het
Verenigd Koninkrijk, die de ingevoerde producten verder verwerkte door er flenzen aan toe te voegen en door de
buizen in kleinere stukken te zagen.

(43)

De Commissie stelde de uitvoerprijs van deze andere producten voorlopig vast overeenkomstig artikel 2, lid 9,
van de basisverordening door de prijs waartegen het ingevoerde product voor het eerst was doorverkocht aan een
onafhankelijke afnemer in de Unie te corrigeren met de tussen invoer en doorverkoop gemaakte kosten, inclusief
de verwerkingskosten in de Unie, de VAA-kosten en de winst, teneinde de prijs terug te brengen tot de prijs van
het onbewerkte product (niet in stukken gezaagd en/of zonder flenzen). Bij gebrek aan een ander redelijk ijkpunt
werd op basis van de door de klager verstrekte gegevens een gemiddelde winst van 3,7 % als winstniveau van de
niet-verbonden importeur aangehouden.

(44)

Eén van de producenten-exporteurs betoogde dat de Commissie voor de productsoorten die niet werden
doorverkocht in de staat waarin ze waren ingevoerd omdat zij bewerkt werden door een verbonden
onderneming, de uitvoerprijs niet moest vaststellen op basis van de aan de eerste onafhankelijke afnemer
berekende prijzen, maar veeleer op basis van de prijzen van de rechtstreeks door de producent-exporteur in de
EU verkochte producten, eventueel aangevuld met de door de ondernemingen aan onafhankelijke afnemers in
derde landen berekende uitvoerprijzen.

(45)

De Commissie stelde voorlopig vast dat de voorgestelde benadering moest worden afgewezen. Ten eerste was de
rechtstreekse verkoop van de producent-exporteur in de EU tijdens het OT zeer marginaal, zowel wat betreft de
omvang als de waarde, en is deze dus niet representatief. Ten tweede is de verkoop aan derde landen geen
redelijke basis daar deze de economische positie en het gedrag van de producent-exporteur op de markt van de
Unie onvoldoende weerspiegelt, met name gelet op het feit dat de producent-exporteur gedurende hetzelfde
tijdvak wel degelijk grote hoeveelheden aan de Unie had verkocht via verbonden handelaren.

(46)

De producent-exporteur betoogde tevens dat de correcties beperkt moesten blijven tot de „tussen invoer en
doorverkoop” ontstane kosten en dus in een redelijke verhouding moesten staan tot het doorverkoopproces. Met
andere woorden, deze kosten kunnen de VAA-kosten niet omvatten, omdat deze normaliter worden gedragen
door een producent, bewerker of exporteur. De VAA-kosten van de verbonden ondernemingen in de EU zouden
geen redelijke kosten zijn voor iemand die alleen maar invoert. De producent-exporteur en zijn verbonden
ondernemingen in de EU zijn kennelijk één enkele economische entiteit, hetgeen gevolgen heeft voor het soort
correcties dat kan worden toegepast om de uitvoerprijs vast te stellen.

(47)

De onderneming betoogde verder dat de voor de vaststelling van de uitvoerprijs te gebruiken VAA-kosten en
winst opnieuw berekend moesten worden om ervoor te zorgen ze alleen betrekking zouden hebben op de
activiteiten van een importeur.
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Wat betreft het argument dat de correcties beperkt moeten worden tot „tussen invoer en doorverkoop” gemaakte
kosten, verwijst de Commissie naar de jurisprudentie van de rechtscolleges van de Europese Unie, op grond
waarvan artikel 2, lid 9, van de basisverordening niet belet dat correcties worden toegepast voor kosten die vóór
invoer zijn ontstaan, daar deze kosten normaliter worden gedragen door de importeur. Bovendien blijkt uit deze
jurisprudentie dat het bestaan van één enkele economische entiteit geen invloed uitoefent op de toepasselijkheid
en de correcties als omschreven in artikel 2, lid 9, van de basisverordening. Uit deze jurisprudentie blijkt tevens
dat het feit dat de verbonden ondernemingen slechts bepaalde functies uitoefenen, niet belet dat artikel 2, lid 9,
van de basisverordening wordt toegepast. Dit wordt namelijk weerspiegeld in het lagere bedrag aan VAA-kosten
dat in mindering moet worden gebracht op de prijs waartegen het betrokken product wordt doorverkocht aan de
eerste onafhankelijke koper. Hoe dan ook rust de bewijslast bij de belanghebbende die voornemens is de omvang
van de op grond van artikel 2, lid 9, van de basisverordening toegepaste correcties te betwisten. Met andere
woorden, indien deze belanghebbende de correcties buitensporig acht moet hij specifiek bewijsmateriaal en
berekeningen voorleggen om aan te tonen dat deze eisen en met name het alternatief percentage gerechtvaardigd
zijn. Aangezien de Commissie de mening is toegedaan dat het niveau van de VAA-kosten dat voorlopig is
gebruikt ter vaststelling van de uitvoerprijs de door de verbonden onderneming vervulde functies weerspiegelt,
heeft zij deze beweringen voorlopig van de hand gewezen.
3.3. Vergelijking

(49)

De Commissie heeft de normale waarde en de uitvoerprijs van de medewerkende producenten-exporteurs
vergeleken in het stadium af fabriek.

(50)

De klager verzocht de Commissie om de uitzonderlijke methode van gerichte dumping toe te passen als
omschreven in de tweede zin van artikel 2, lid 11, van de basisverordening omdat „er een patroon van uitvoerprijzen
was dat aanmerkelijk verschilde al naar gelang van afnemer en gebied, hetgeen zal uitmonden in aanzienlijk hogere dumping
marges [daar] de Indiase exporteurs zich richten op […] het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en Frankrijk en enkele grote
afnemers”.

(51)

De Commissie wees de beschuldigingen van gerichte dumping voorlopig van de hand, daar de klager had
nagelaten voldoende bewijsmateriaal te leveren ter staving van zijn beschuldigingen. Het enige bewijsmateriaal dat
werd voorgelegd waren gegevens van Eurostat, waaruit bleek dat de door de producenten-exporteurs naar de EU
uitgevoerde producten grotendeels via slechts vier lidstaten binnenkwamen. Het kan echter zijn dat deze
uitgevoerde producten daarna naar andere lidstaten zijn gezonden. Belangrijker in dit verband is echter dat geen
gegevens werden ingediend waaruit de prijsverschillen tussen de lidstaten zouden zijn gebleken.

(52)

Bovendien kon de Commissie geen patroon van uitvoerprijzen vaststellen dat aanmerkelijk verschilde naar gelang
van de afnemer en het gebied. Het onderzoek toonde aan dat de prijzen van EU-producenten die producten
verkochten in lidstaten, beneden het gemiddelde voor de Unie lagen, maar dit kon niet in verband worden
gebracht met gerichte dumpingpraktijken, met name omdat dit reeds het geval was vóór de Indiase producentenexporteurs naar de EU begonnen uit te voeren.

(53)

Waar dat voor het verkrijgen van een billijke vergelijking gerechtvaardigd was, heeft de Commissie overeen
komstig artikel 2, lid 10, van de basisverordening op de normale waarde en/of de uitvoerprijs een correctie
toegepast voor verschillen die van invloed zijn op de prijzen en de vergelijkbaarheid van de prijzen. Er werden
correcties toegepast voor vervoer en verzekering, verlading, verpakking, kredietkosten, bankkosten, commissie,
invoerheffingen en kosten na verkoop. Er werden echter geen correcties toegepast voor de terugbetaling van
rechten, daar de producenten-exporteurs niet konden bewijzen dat de kwijtgescholden of terugbetaalde
belastingen op uitvoer waren inbegrepen in de binnenlandse prijzen.

(54)

De Indiase producenten-exporteurs voerden in een zeer laat stadium van het onderzoek aan dat er substantiële
fysieke verschillen waren binnen de productcontrolenummers (PCN's) en daarvoor correcties nodig waren om een
billijke prijsvergelijking mogelijk te maken of om bepaalde door de klager verkochte speciale producten uit te
sluiten. De informatie waaruit dergelijke verschillen in fysieke kenmerken en de potentiële waarde van de
correcties zouden zijn gebleken, was echter onvoldoende onderbouwd en maakte het niet mogelijk om in dit
stadium van het onderzoek een standpunt in te nemen. Het argument wordt daarom voorlopig afgewezen.
3.4. Dumpingmarges

(55)

Voor de medewerkende producenten-exporteurs heeft de Commissie de gewogen gemiddelde normale waarde van
elke soort van het soortgelijke product vergeleken met de gewogen gemiddelde uitvoerprijs van de overeen
komstige soort van het betrokken product, zoals bepaald in artikel 2, leden 11 en 12, van de basisverordening.

(56)

De mate van medewerking in dit geval is hoog, aangezien de invoer van de medewerkende producentenexporteurs goed was voor 100 % van de totale uitvoer naar de Unie tijdens het OT. De Commissie heeft op basis
hiervan besloten de residuele dumpingmarge vast te stellen op het niveau van de medewerkende onderneming
met de hoogste dumpingmarge.
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Onderstaande tabel bevat de voorlopige dumpingmarges, uitgedrukt als percentage van de cif-prijs, grens Unie,
vóór inklaring:
Naam van het bedrijf

Voorlopige dumpingmarge

Jindal Saw Ltd

31,2 %

Electrosteel Casting Ltd

15,3 %

Alle andere ondernemingen

31,2 %

4. SCHADE
4.1. Definitie van de bedrijfstak van de Unie en de productie in de Unie
(58)

Het soortgelijke product werd tijdens het onderzoektijdvak door drie producenten van de Unie vervaardigd. Zij
vormen de „bedrijfstak van de Unie” in de zin van artikel 4, lid 1, van de basisverordening.

(59)

Daar er slechts drie producenten in de Unie zijn en SG PAM Group de gegevens voor haar dochterondernemingen
en ramingen voor de enige niet-medewerkende producent in de Unie heeft verstrekt, zijn alle cijfers in
geïndexeerde vorm of met een zekere marge weergegeven, teneinde de vertrouwelijkheid ten aanzien van de
andere producent in de Unie die wel met het onderzoek heeft meegewerkt, te beschermen.

(60)

De totale productie van de Unie gedurende het onderzoektijdvak werd vastgesteld op [550 000 tot 650 000] ton.
De Commissie stelde de totale productie van de Unie vast aan de hand van alle beschikbare informatie over de
bedrijfstak van de Unie, zoals de in de klacht opgenomen informatie over de niet-medewerkende producent en de
gegevens die van medewerkende producenten in de Unie waren verkregen tijdens het onderzoektijdvak. Zoals is
aangegeven in overweging 7 zijn er slechts drie producenten in de Unie en vertegenwoordigen de twee
medewerkende producenten ongeveer 96 % van de totale productie van de Unie.

4.2. Verbruik in de EU
(61)

De Commissie stelde het verbruik in de Unie vast aan de hand van de omvang van de door de bedrijfstak van de
Unie gerealiseerde totale verkoop in de Unie, plus invoer in de Unie uit derde landen. De Commissie stelde de
door de bedrijfstak van de Unie gerealiseerde totale verkoop vast aan de hand van de gegevens die van
medewerkende producenten in de Unie waren verkregen en van de in de klacht verstrekte informatie voor de
niet-medewerkende producent. De omvang van de invoer werd afgeleid van gegevens van Eurostat.

(62)

Het verbruik in de Unie ontwikkelde zich als volgt:
Verbruik in de EU

Index

2011

2012

2013

OT

100

84

83

97

Bron: Antwoorden op de vragenlijst, informatie uit de klacht en Eurostat

(63)

Tijdens de beoordelingsperiode is het totale verbruik in de Unie met 3,3 % gedaald. Het verbruik in de Unie
volgde een U-patroon: het bleef aanzienlijk achter bij 2011 en 2012 (met meer dan 16 %), maar steeg aanzienlijk
tijdens het onderzoektijdvak. De eindgebruikers van nodulaire gietijzeren buizen zijn nutsbedrijven voor
watervoorziening en riolering en irrigatiebedrijven. Meestal gaat het om openbare entiteiten die van overheidsfi
nanciering afhankelijk zijn. In 2011 en 2012 groeide de economische crisis uit tot een grootschalige staatsschul
dencrisis. Deze noopte de regeringen van de Unie tot drastische verminderingen van de overheidsinvesteringen en
-uitgaven, hetgeen verklaart waarom de vraag naar nodulaire buizen in met name landen als Spanje, Portugal en
Italië zo sterk afnam.
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4.3. Invoer uit India
4.3.1. Omvang en marktaandeel van de invoer uit India
(64)

De Commissie stelde de invoerhoeveelheid vast op basis van gegevens van Eurostat. De gegevens van Eurostat
strookten met de door de producenten-exporteurs uit India verstrekte gegevens. Het marktaandeel van de
ingevoerde producten werd op basis van dezelfde bron vastgesteld.

(65)

De invoer in de Unie vanuit het betrokken land heeft zich als volgt ontwikkeld:
Omvang van de invoer (ton) en marktaandeel
2011

2012

2013

OT

75 000 85 000

60 000 70 000

75 000 -85 000

95 000 105 000

Omvang van de invoer (index)

100

83

101

123

Marktaandeel (index)

100

99

122

127

Omvang van de invoer uit India

Bron: Eurostat en antwoorden op de vragenlijsten.

(66)

De omvang van de Indiase invoer is aanzienlijk toegenomen, namelijk met meer dan 22 % gedurende de beoorde
lingsperiode, ondanks de krimpende markt. De Indiase producenten-exporteurs hebben tijdens dezelfde periode
hun marktaandeel met 3,5 procentpunten zien toenemen.

4.3.2. Prijzen van het uit India ingevoerde product en prijsonderbieding
(67)

De Commissie heeft de prijzen van de invoer op basis van gegevens van Eurostat vastgesteld. De prijsonder
bieding van de invoer werd vastgesteld op basis van de door de producenten-exporteurs uit India en de
bedrijfstak van de Unie verstrekte gegevens.

(68)

De gemiddelde prijs van de invoer in de Unie vanuit India ontwikkelde zich als volgt:
Invoerprijzen (EUR/ton)
2011

2012

2013

OT

India

650 - 750

700 - 800

600 - 700

600 - 700

Index

100

106

99

98

Bron: Eurostat en antwoorden op de vragenlijsten.

(69)

De Indiase prijzen daalden licht tijdens de hele beoordelingsperiode. De Indiase prijzen namen in 2012 toe
(met 5,7 %) maar daalden in 2013 met een nog hoger percentage (– 6,2 %).

(70)

De Commissie stelde de prijsonderbieding tijdens het onderzoektijdvak vast aan de hand van een vergelijking van:
a) de gewogen gemiddelde verkoopprijs per productsoort van de producenten in de Unie die in rekening werd
gebracht aan onafhankelijke afnemers op de markt van de Unie, gecorrigeerd tot het niveau af fabriek; en
b) de overeenkomstige gewogen gemiddelde prijs per ingevoerde productsoort, die door de onderzochte
medewerkende Indiase producenten werd berekend aan de eerste niet-verbonden afnemer op de markt van de
Unie, op cif-basis, met de nodige correcties voor kosten na invoer;
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c) de prijzen werden per productsoort vergeleken voor transacties in hetzelfde handelsstadium, zo nodig na
correctie, en met aftrek van kortingen en rabatten. Het resultaat van de vergelijking is uitgedrukt als
percentage van de omzet van de producenten in de Unie tijdens het onderzoektijdvak. Daaruit bleek dat er
sprake was van gewogen gemiddelde onderbiedingsmarges van 34 % en 42,4 % voor de twee medewerkende
producenten-exporteurs.
4.4. Economische situatie van de bedrijfstak van de Unie
4.4.1. Algemene opmerkingen
(71)

Overeenkomstig artikel 3, lid 5, van de basisverordening omvatte het onderzoek naar de gevolgen van de invoer
met dumping voor de bedrijfstak van de Unie een beoordeling van alle economische indicatoren die tijdens de
beoordelingsperiode van invloed waren op de situatie van de bedrijfstak van de Unie.

(72)

Voor de schadevaststelling maakte de Commissie onderscheid tussen macro-economische en micro-economische
schade-indicatoren. Bij het beoordelen van de macro-economische indicatoren ging de Commissie uit van de
gegevens die de medewerkende producenten in de Unie in hun antwoorden op de vragenlijst hadden verstrekt en
van de ramingen die in de klacht voor de niet-medewerkende producent waren opgenomen. Bij het beoordelen
van de micro-economische indicatoren ging de Commissie uit van de gegevens die de medewerkende
producenten in de Unie in hun antwoorden op de vragenlijst hadden verstrekt. Beide reeksen gegevens bleken
representatief te zijn voor de economische situatie van de bedrijfstak van de Unie.

(73)

De macro-economische indicatoren zijn: productie, productiecapaciteit, bezettingsgraad, verkoopvolume,
marktaandeel, groei, werkgelegenheid, productiviteit, hoogte van de dumpingmarges en herstel van de gevolgen
van invoer met dumping in het verleden.

(74)

De micro-economische indicatoren zijn: gemiddelde eenheidsprijzen, kosten per eenheid, loonkosten, voorraden,
winstgevendheid, kasstroom, investeringen, rendement van investeringen en vermogen om kapitaal aan te
trekken.

4.4.2. Macro-economische indicatoren
4.4.2.1. Productie, productiecapaciteit en bezettingsgraad
(75)

De totale productie, productiecapaciteit en bezettingsgraad in de Unie ontwikkelden zich gedurende de beoorde
lingsperiode als volgt:
Productie, productiecapaciteit en bezettingsgraad
2011

2012

2013

OT

Productievolume (index)

100

79

91

101

Productiecapaciteit (index)

100

100

100

100

52 - 57

42 - 47

45 - 50

53 - 58

Bezettingsgraad (in %)

Bron: Antwoorden op de vragenlijst en in de klacht verstrekte informatie

(76)

De totale productie van de bedrijfstak in de Unie was tijdens het onderzoektijdvak iets hoger dan in 2011,
ofschoon de EU-verkoop tijdens het onderzoektijdvak veel lager was. De productieverhoging is te verklaren
vanuit de gestegen uitvoer.

(77)

De capaciteit is in de gehele beoordelingsperiode constant gebleven. De bezettingsgraad nam marginaal toe,
hetgeen strookte met de productiestijging gedurende de beoordelingsperiode. Desalniettemin bleef de
bezettingsgraad gering [53-58 %]. De productie van nodulaire gietijzeren buizen is een bedrijfstak die gekenmerkt
wordt door betrekkelijk hoge vaste kosten. Door een geringe bezettingsgraad worden de vaste kosten slechter
geabsorbeerd, hetgeen een van de oorzaken was van de lage winstgevendheid van de bedrijfstak van de Unie.
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4.4.2.2. Verkoopvolume en marktaandeel
(78)

Het verkoopvolume en het marktaandeel van de bedrijfstak van de Unie hebben zich gedurende de beoordelings
periode als volgt ontwikkeld:
Verkoopvolume en marktaandeel van de bedrijfstak van de Unie
2011

2012

2013

OT

Verkoopvolume (index)

100

83

81

94

Marktaandeel (index)

100

100

97

97

Bron: Antwoorden op de vragenlijst, informatie uit de klacht en Eurostat

(79)

De verkoop van de bedrijfstak in de Unie nam gedurende de beoordelingsperiode met 6,4 % af tot [450 000500 000]. De omvang van de verkoop dat de bedrijfstak van de Unie verloor is aanzienlijk groter dan de daling
van het verbruik.
4.4.2.3. Groei

(80)

Het totale verbruik van het betrokken product in de Unie nam tijdens de beoordelingsperiode met bijna 3,3 % af.
Het verbruik nam in 2012 drastisch af met meer dan 16 % en bleef laag in 2013, maar begon zich tijdens het
onderzoektijdvak te herstellen. Aan het begin van de beoordelingsperiode sloten de verkoop van de bedrijfstak
van de Unie, de invoer uit derde landen en de Indiase invoer weer aan bij het verbruik. In 2013, toen het
verbruik nog steeds laag was en de winstgevendheid van de bedrijfstak van de Unie negatief was, slaagden de
Indiase producenten er echter in om zowel hun verkoop als hun marktaandeel aanzienlijk te vergroten. Deze
succesvolle toename van de Indiase verkoop in een neergaande markt werd mogelijk gemaakt door agressieve
onderbieding en dumpingpraktijken. De agressieve verkoop- en prijsstrategieën werden tijdens het onderzoek
tijdvak voortgezet. Daardoor nam de omvang van de verkoop door de bedrijfstak in de Unie veel sterker af dan
het verbruik en kromp in de beoordelingsperiode het marktaandeel van de bedrijfstak in de Unie met 2,5 procent
punten, terwijl de Indiase producenten hun marktaandeel in dezelfde periode zagen toenemen met 3,5 procent
punten.
4.4.2.4. Werkgelegenheid en productiviteit

(81)

De werkgelegenheid en de productiviteit ontwikkelden zich tijdens de beoordelingsperiode als volgt:
Werkgelegenheid en productiviteit
2011

2012

2013

OT

Aantal werknemers Index

100

93

93

99

Productiviteit (index)

100

82

96

102

Bron: Antwoorden op de vragenlijst

(82)

Het niveau van de werkgelegenheid en de productiviteit was tijdens het onderzoektijdvak vergelijkbaar met dat
van 2011. Het feit dat de werkgelegenheid niet afnam, was echter voornamelijk te danken aan de aanzienlijke
toename van de verkoop in landen buiten de Unie, zoals is omschreven in overweging 77.
4.4.2.5. Hoogte van dumpingmarge en herstel van eerdere dumping

(83)

Alle dumpingmarges lagen significant boven het minimale niveau. De gevolgen van de hoogte van de werkelijke
dumpingmarges voor de bedrijfstak van de Unie waren aanzienlijk, gezien de omvang en de prijzen van de invoer
uit het betrokken land.
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Dit is het eerste antidumpingonderzoek ten aanzien van het betrokken product. Daarom waren er geen gegevens
beschikbaar om de gevolgen van mogelijke dumping in het verleden vast te stellen.
4.4.3. Micro-economische indicatoren
4.4.3.1. Prijzen en factoren die de prijzen beïnvloeden

(85)

De gemiddelde verkoopprijzen per eenheid van de medewerkende producenten in de Unie aan niet-verbonden
afnemers in de Unie ontwikkelde zich tijdens de beoordelingsperiode als volgt:
Verkoopprijzen in de Unie

Gemiddelde verkoopprijs per een
heid in de Unie (EUR/ton)
Index
Productiekosten
(EUR/ton)

per

eenheid

Index

2011

2012

2013

OT

950 - 1 000

1 000 - 1 050

1 000 - 1 050

950 - 1 000

100

105

104

101

900 - 950

1 000 - 1 050

900 - 950

850 - 900

100

110

104

96

Bron: Antwoorden op de vragenlijst

(86)

De gemiddelde verkoopprijs per eenheid ontwikkelde zich grosso modo in overeenstemming met de productie
kosten. In 2012, toen de productiekosten toenamen, steeg de gemiddelde verkoopprijs per eenheid, en van 2013
tot het onderzoektijdvak daalde de prijs in overeenstemming met de verlaging van de productiekosten. De
productiekosten gingen omlaag, voornamelijk als gevolg van de daling van de prijs van de belangrijkste
grondstoffen — ijzererts en metaalschroot.
4.4.3.2. Arbeidskosten

(87)

De gemiddelde arbeidskosten van de medewerkende producenten in de Unie ontwikkelden zich in de beoorde
lingsperiode als volgt:
Gemiddelde arbeidskosten per werknemer

Index

2011

2012

2013

OT

100

100

103

104

Bron: Antwoorden op de vragenlijst

(88)

In de beoordelingsperiode stegen de gemiddelde arbeidskosten per werknemer met 4 %. Deze stijging lag onder
de totale stijging van de lonen en salarissen in de Unie als gerapporteerd door Eurostat.
4.4.3.3. Voorraden

(89)

De voorraden van de medewerkende producenten in de Unie ontwikkelden zich gedurende de beoordelings
periode als volgt:
Voorraden

Eindvoorraden — Index
Bron: Antwoorden op de vragenlijst

2011

2012

2013

OT

100

74

73

82
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In de beoordelingsperiode namen de eindvoorraden af. De daling van de eindvoorraden was voornamelijk het
gevolg van de in het kader van het Uniebeheer van de bedrijfstak ingestelde strengere werkkapitaalvereisten.
4.4.3.4. Winstgevendheid, kasstroom, investeringen, rendement van investeringen en vermogen om kapitaal aan
te trekken

(91)

De winstgevendheid, de kasstroom, de investeringen en het rendement van investeringen van de medewerkende
producenten in de Unie lieten tijdens de beoordelingsperiode de volgende ontwikkeling zien:
Winstgevendheid, kasstroom, investeringen en rendement van investeringen
2011

2012

2013

OT

tussen 2,5 en
3,0

tussen – 5,5 en
– 6,0

tussen – 1,0 en
– 1,5

tussen 1,5 en
2,0

Kasstroom — Index

100

92

67

101

Investeringen — Index

100

60

67

120

49

– 155

– 29

20

Winstgevendheid van de verkoop
in de Unie aan niet-verbonden af
nemers (% van de omzet)

Rendement
(in %)

van

investeringen

Bron: Antwoorden op de vragenlijst

(92)

De Commissie stelde de winstgevendheid van de medewerkende producenten in de Unie vast door de nettowinst
vóór belastingen van de verkoop van het soortgelijke product aan niet-verbonden afnemers in de Unie uit te
drukken als percentage van de desbetreffende omzet. De winstgevendheid van de sector in de Unie daalde van
[2,5-3,0 %] in 2011 tot [1,5-2,0 %] in het onderzoektijdvak en was negatief in 2012 en 2013. Het grootste deel
van de verkopen van het betrokken product in de EU werd gerealiseerd via verkoopdochters van de
medewerkende producenten in de Unie, en hun kosten en winstgevendheid werden in aanmerking genomen.

(93)

De nettokasstroom is het vermogen van de medewerkende producenten in de Unie om hun activiteiten zelf te
financieren. De kasstroom lag in 2011 en het onderzoektijdvak op een vergelijkbaar niveau.

(94)

De investeringen waren in het onderzoektijdvak hoger dan in 2011. In de jaren 2012 en 2013 waren de investe
ringen echter veel lager en de stijging in het onderzoektijdvak was onvoldoende om de daling in de voorgaande
jaren te compenseren. Het rendement van investeringen is de winst in procenten van de nettoboekwaarde van de
investeringen. Het rendement van investeringen was in het onderzoektijdvak aanzienlijk lager dan in 2011.
4.4.4. Conclusie over schade

(95)

De bedrijfstak van de Unie verloor 2,5 procentpunt aan marktaandeel in de krimpende markt, terwijl zijn
verkopen op de markt van de Unie met bijna 6,4 % afnamen. De bezettingsgraad bleef gedurende de hele
beoordelingsperiode laag [53-58 %], hetgeen een negatief effect had op het vermogen van de bedrijfstak van de
Unie om vaste kosten te absorberen. Hoewel de winstgevendheid van de bedrijfstak van de Unie in 2012 het
dieptepunt had bereikt, lag deze tijdens het onderzoektijdvak met [1,5-2,0 %] nog steeds op een bijzonder laag
niveau, ruim onder het beoogde doel. In dezelfde periode nam de invoer uit India toe met 22,6 % en groeide het
Indiase marktaandeel met 3,5 procentpunt.

(96)

Andere indicatoren bleven relatief stabiel. Een verslechtering daarvan werd echter grotendeels voorkomen door
een substantiële toename van de verkopen van de bedrijfstak van de Unie buiten de Unie. De enige indicator die
tijdens de beoordelingsperiode duidelijk een positieve trend liet zien was investeringen, die met 20 % toenamen.
In de jaren 2012 en 2013 waren de investeringen echter veel lager en de toename in het onderzoektijdvak was
onvoldoende om de daling in de voorgaande jaren te compenseren.

(97)

Een zeer lage winstgevendheid, in combinatie met een aanhoudend verlies van omzet en marktaandeel in de Unie,
brengt de bedrijfstak van de Unie in een moeilijke economische situatie.
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Rekening houdend met het bovenstaande heeft de Commissie voorlopig geconcludeerd dat de bedrijfstak van de
Unie aanmerkelijke schade heeft geleden in de zin van artikel 3, lid 5, van de basisverordening.

5. OORZAKELIJK VERBAND
(99)

Overeenkomstig artikel 3, lid 6, van de basisverordening heeft de Commissie onderzocht of de bedrijfstak van de
Unie door de invoer met dumping uit het betrokken land aanmerkelijke schade heeft geleden. Overeenkomstig
artikel 3, lid 7, van de basisverordening heeft de Commissie ook onderzocht of de bedrijfstak van de Unie in
dezelfde periode door andere bekende factoren aanmerkelijke schade had kunnen lijden. De Commissie heeft zich
ervan verzekerd dat eventuele schade die werd veroorzaakt door andere factoren dan de invoer met dumping uit
het betrokken land niet aan de invoer met dumping werd toegeschreven. Deze factoren waren: de economische
crisis en de afnemende vraag, invoer uit derde landen, uitvoerprestaties van de bedrijfstak van de Unie en de
concurrentie van vervangingsproducten zoals plastic pijpen.
5.1. Gevolgen van de invoer met dumping

(100) Het verkoopvolume van Indiase producenten-exporteurs in de Unie was aan het begin van de beoordelingsperiode
al bijna twee keer zo groot [75 000 - 85 000] als alle andere invoer gecombineerd (45,8 kt). De Indiase verkopen
daalden in het jaar 2012 even hard als het verbruik, maar behielden een marktaandeel van circa [10-15 %]. In
het jaar 2013, toen het verbruik nog steeds zwak was en de winstgevendheid van de bedrijfstak van de Unie
negatief was, slaagden de Indiase producenten er echter in om zowel hun verkopen als hun marktaandeel
significant te verhogen. Deze succesvolle expansie van de Indiase verkopen in een neergaande markt was mogelijk
door agressieve dumping — de Indiase invoerprijzen daalden in 2013 met 6,2 % jaar-op-jaar. De agressieve
prijsstelling ging in het onderzoektijdvak door. Het verkoopvolume van de Indiase producenten-exporteurs nam
toe tot boven 100 000 en hun marktaandeel bereikte in het onderzoektijdvak [15-20 %]. Deze snelle expansie
was mogelijk door een substantiële prijsonderbieding ten opzichte van de producenten in de Unie. Het niveau
van de prijsonderbieding is vastgesteld op 34 % en 42,4 %. Hoewel de Indiase verkoop en het Indiase
marktaandeel aanzienlijk stegen, daalde het verkoopvolume van de bedrijfstak van de Unie veel sterker dan het
verbruik en verloor de bedrijfstak van de Unie 6,4 % aan verkopen en 2,5 procentpunt aan marktaandeel.
(101) Aangezien duidelijk is vastgesteld dat er een tijdsverband bestaat tussen de aanzienlijke onderbieding van de
prijzen van de producten in de Unie door de Indiase invoer met dumping en het verlies aan verkopen en
marktaandeel door de bedrijfstak van de Unie, dat resulteerde in een zeer lage winstgevendheid, wordt
geconcludeerd dat de invoer met dumping de oorzaak was van de door de bedrijfstak van de Unie geleden
schade.
5.2. Gevolgen van andere factoren
5.2.1. De economische crisis en de dalende vraag.
(102) Het verbruik van het betrokken product in de Unie daalde in de beoordelingsperiode met 3,3 %, terwijl de Indiase
invoer tegelijkertijd met 22,6 % steeg. De sterkste daling van het verbruik (15 % in 2012 ten opzichte van 2011)
werd veroorzaakt door een economische crisis en krimpende overheidsuitgaven. De daling van het verbruik lijkt
aan het begin van de beoordelingsperiode te hebben bijgedragen aan de schade en heeft mogelijk ook hieraan
bijgedragen in 2013. In 2013 en met name in het onderzoektijdvak is de Indiase invoer met dumping de belang
rijkste schadefactor die neerwaartse druk uitoefende op de verkopen in de Unie van de bedrijfstak van de Unie en
een terugkeer naar duurzame winstgevendheid voorkwam.
5.2.2. Invoer uit derde landen
(103) De invoer uit andere derde landen ontwikkelde zich gedurende de beoordelingsperiode als volgt:
Invoer uit derde landen in volume (metrieke ton)
2011

2012

2013

OT

China

31 136

28 019

12 266

13 903

Index

100

90

39

45
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2011

2012

2013

OT

14 693

12 183

20 153

22 524

100

83

137

153

45 828

40 202

32 419

36 427

100

88

71

79

Bron: Eurostat

(104) De invoer uit India vormde in het onderzoektijdvak de meerderheid van alle invoer in de Unie (meer dan 70 %).
Hoewel de Indiase invoer in de beoordelingsperiode met meer dan 22 % toenam, daalde de andere invoer in
dezelfde periode met meer dan 20 %. Terwijl de Indiase invoer 2,5 procentpunt aan marktaandeel won, verloor
de andere invoer meer dan 1 procentpunt aan marktaandeel. Gezien de lage volumes van de invoer uit derde
landen en het feit dat deze invoer zowel wat volume als wat marktaandeel betreft terrein verloor, is er geen
indicatie dat deze invoer schade voor de bedrijfstak van de Unie veroorzaakte.
(105) Producenten-exporteurs stelden dat een van de producenten in de Unie het betrokken product invoerde vanuit
zijn Chinese productiefaciliteiten en daarmee schade voor zichzelf veroorzaakte. Er werd echter geen bewijs ter
staving van deze bewering gevonden. Het geverifieerde bewijs liet zien dat de invoer in de Unie van de verbonden
Chinese faciliteiten van de producent in de Unie zeer laag was geweest. Bovendien nam de invoer uit China
tijdens de beoordelingsperiode aanzienlijk af en verloor de invoer uit China meer dan 2 procentpunt aan
marktaandeel, hetgeen de invoer uit China duidelijk uitsluit als de oorzaak van de schade.
5.2.3. Uitvoerprestaties van de bedrijfstak van de Unie
(106) Het uitvoervolume van de medewerkende producenten in de Unie ontwikkelde zich gedurende de beoordelings
periode als volgt:
Uitvoerprestaties van de medewerkende producenten in de Unie
2011

2012

2013

OT

Uitvoervolume — Index

100

78

116

130

Gemiddelde invoerprijs — Index

100

108

104

99

Bron: Antwoorden op de vragenlijst

(107) De verkopen van de bedrijfstak van de Unie buiten de Unie stegen in de beoordelingsperiode aanzienlijk, met
30 %, terwijl de gemiddelde verkoopprijs relatief stabiel bleef. De verkopen buiten de Unie zijn derhalve feitelijk
een factor die de schade hebben verlicht. Bij het ontbreken van een stijging van de verkopen buiten de Unie was
de door de bedrijfstak van de Unie geleden schade nog groter geweest.
5.2.4. Concurrentie van vervangingsproducten
(108) Belanghebbenden beweerden dat de schade werd veroorzaakt door hevige concurrentie van vervangingspro
ducten, met name plastic pijpen (polyethyleen (PE), polyvinylchloride (PVC) en polypropyleen (PP)). Plastic pijpen
met kleinere diameters zijn in eerste instantie veel goedkoper per eenheid. Rekening houdend met de onderhouds
kosten en de levensduur van het product, heeft het betrokken product op de lange termijn echter kosten
voordelen. Plastic pijpen oefenen enige concurrentiedruk uit op het betrokken product, met name voor kleinere
diameters. Nodulaire pijpen verloren in de beoordelingsperiode echter geen marktaandeel aan plastic pijpen en
slaagden er in sommige gevallen zelfs in om tijdens de beoordelingsperiode marktaandeel terug te winnen van
plastic pijpen. Daarom is het niet waarschijnlijk dat de concurrentie van plastic vervangingsproducten de oorzaak
van aanmerkelijke schade in de beoordelingsperiode was.
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5.3. Conclusie inzake oorzakelijk verband
(109) Er is een voorlopig oorzakelijk verband vastgesteld tussen de door de producenten in de Unie geleden schade en
de invoer met dumping uit het betrokken land. Er is duidelijk vastgesteld dat er een tijdsverband bestaat tussen de
onderbieding van de prijzen van de bedrijfstak van de Unie door de invoer met dumping en het verlies aan
verkopen en marktaandeel in de Unie. Tijdens het onderzoektijdvak werden de prijzen van de bedrijfstak van de
Unie door de invoer met dumping uit India met 34 % en 42,4 % onderboden. Dit resulteerde in een zeer lage
winstgevendheid van de bedrijfstak van de Unie.
(110) De Commissie heeft onderscheid gemaakt tussen en afzonderlijk gekeken naar de gevolgen van alle bekende
factoren voor de situatie van de bedrijfstak van de Unie en de schade veroorzakende gevolgen van de invoer met
dumping. De economische crisis en de teruglopende vraag droegen aan het begin van de beoordelingsperiode bij
aan de schade en hebben mogelijk ook hieraan bijgedragen in 2013. Indien er geen aanzienlijke onderbieding van
de bedrijfstak van de Unie door de invoer met dumping had plaatsgevonden, zou de situatie van de bedrijfstak
van de Unie echter zeker niet in dezelfde mate zijn verslechterd. Met name zouden de verkopen niet zo sterk zijn
gedaald, zou de bezettingsgraad hoger zijn geweest en zou de winstgevendheid duurzamer zijn geweest. De daling
van het verbruik wordt daarom voorlopig niet geacht het oorzakelijk verband tussen de invoer met dumping en
de aanmerkelijke schade te hebben verbroken.
(111) De andere geïdentificeerde factoren, zoals invoer uit derde landen, uitvoerprestaties van de bedrijfstak van de
Unie en de concurrentie van vervangingsproducten worden daarom voorlopig niet geacht het hierboven
vastgestelde oorzakelijk verband te hebben verbroken, ook niet als hun eventuele gecombineerde effect in
aanmerking wordt genomen.
(112) Op basis van het bovenstaande is de Commissie in dit stadium tot de conclusie gekomen dat de aanmerkelijke
schade die de bedrijfstak van de Unie heeft geleden werd veroorzaakt door de invoer met dumping uit India en
dat de andere factoren, afzonderlijk of gezamenlijk, het oorzakelijke verband niet hebben verbroken. De schade
bestaat voornamelijk uit de daling van de verkopen in de Unie, het verlies aan marktaandeel door de bedrijfstak
van de Unie, de lage bezettingsgraad en de lage winstgevendheid.
6. BELANG VAN DE UNIE
(113) Overeenkomstig artikel 21 van de basisverordening heeft de Commissie onderzocht of instelling van de bestaande
antidumpingmaatregelen in strijd zou zijn met het belang van de Unie. Bij dit onderzoek werd in het bijzonder
aandacht besteed aan de noodzaak de handel verstorende gevolgen van schade veroorzakende dumping weg te
nemen en daadwerkelijke mededinging te herstellen. Het belang van de Unie is vastgesteld aan de hand van een
afweging van alle betrokken belangen, waaronder die van de bedrijfstak, distributeurs en eindgebruikers van de
Unie, zoals water-, riolerings- en irrigatiebedrijven.
6.1. Belang van de bedrijfstak van de Unie
(114) De productie-installaties van de bedrijfstak van de Unie zijn gevestigd in Frankrijk, Duitsland, Spanje en
Oostenrijk. De bedrijfstak van de Unie bood rechtstreeks werk aan meer dan 2 400 werknemers in de productie
en verkoop van het betrokken product. Twee van de drie producenten werkten aan het onderzoek mee. De nietmedewerkende producent verzette zich niet tegen de opening van het onderzoek. Zoals hierboven is aangetoond,
hebben de twee medewerkende ondernemingen aanmerkelijke schade geleden en negatieve gevolgen ondervonden
van de invoer met dumping.
(115) De instelling van voorlopige antidumpingrechten zal naar verwachting leiden tot herstel van eerlijke handelsvoor
waarden in de markt van de Unie en producenten in de Unie in staat stellen om hun verkopen en lage
bezettingsgraad te verhogen. Dit zal leiden tot een verbetering van de winstgevendheid van de bedrijfstak van de
Unie tot niveaus die noodzakelijk worden geacht voor deze kapitaalintensieve bedrijfstak, en het verlies van
werkgelegenheid voorkomen. Als er geen maatregelen worden genomen, lijkt een verdere verslechtering van de
economische situatie van de bedrijfstak van de Unie zeer waarschijnlijk.
(116) Derhalve wordt voorlopig geconcludeerd dat de instelling van antidumpingrechten in het belang van de
bedrijfstak van de Unie is.
6.2. Belangen van niet-verbonden importeurs, distributeurs, gebruikers en andere belanghebbende
partijen
(117) Binnen de in het bericht van inleiding vermelde termijnen hebben zich geen niet-verbonden importeurs bekend
gemaakt. Een groot aantal distributeurs meldde zich en gaf uiting aan zijn opvattingen. Slechts enkelen van hen
overlegden evenwel meer onderbouwde gegevens die een grondige analyse mogelijk maakten. Slechts enkele
eindgebruikers namen deel aan het onderzoek.
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(118) Diverse belanghebbenden (voornamelijk distributeurs van de producten van de bedrijfstak van de Unie en
verenigingen van werknemers in de metaalsector) waren voorstander van het onderzoek, waarbij ze het herstel
van eerlijke concurrentie eisten, de door de bedrijfstak van de Unie geleden schade betreurden en stelden dat als
de rechten niet werden ingesteld, de productiecapaciteit in de Unie zeker zou verdwijnen en de werkgelegenheid
in de Unie verloren zou gaan.
(119) Distributeurs van het uit India ingevoerde betrokken product en diverse eindgebruikers, d.w.z. water-, rioleringsen irrigatiebedrijven, verzetten zich tegen de instelling van maatregelen. Zij toonden zich bezorgd dat SP PAM
Group een quasi-monopolistische positie in de markt van de Unie zou krijgen als de Indiase invoer zou worden
verminderd als gevolg van de instelling van maatregelen, hetgeen zou resulteren in een stijging van de prijzen. SG
PAM Group heeft een zeer sterke marktpositie in de Unie. Er zijn echter verschillende factoren die haar
marktmacht lijken tegen te gaan. In de eerste plaats zijn er twee andere producenten in de Unie met onbenutte
capaciteit, die voor daadwerkelijke concurrentie kunnen zorgen indien de prijzen van SG PAM buitensporig
worden.
(120) In de tweede plaats zijn er diverse producenten in derde landen (China, Turkije, Rusland en Zwitserland) die reeds
op de markt van de Unie verkopen. De volumes van hun verkopen tijdens de beoordelingsperiode waren laag en
liepen terug. De belangrijkste oorzaak van deze daling van de verkopen van andere importeurs lijkt echter
agressieve concurrentie van de Indiase producenten te zijn. De Indiase dumpingprijzen waren veel lager dan de
prijzen van alle andere grote uitvoerlanden (met uitzondering van Rusland). Indien de bedrijfstak van de Unie
eenzijdig de prijzen zou verhogen, zou de invoer uit andere landen op de korte tot middellange termijn mogelijk
toenemen, gezien het feit dat deze exporteurs reeds aanwezig zijn in de Unie.
Gemiddelde invoerprijs in EUR
2011

2012

2013

OT

India

665

703

659

651

China

955

1 014

1 059

1 054

1 711

1 678

1 554

1 526

Rusland

697

696

652

627

Turkije

1 246

1 544

1 272

1 010

Zwitserland

Bron: Eurostat

6.3. Conclusie inzake het belang van de Unie
(121) Gelet op het voorgaande is de Commissie tot de conclusie gekomen dat er geen dwingende redenen zijn om te
besluiten dat het niet in het belang van de Unie zou zijn om in dit stadium van het onderzoek maatregelen in te
stellen op de invoer van nodulaire gietijzeren pijpen van oorsprong uit India. De Commissie zal in het definitieve
stadium echter onderzoek blijven doen naar de mogelijke effecten op de mededinging in de markt van de Unie,
op basis van in te dienen aanvullende informatie.

7. VOORLOPIGE ANTIDUMPINGMAATREGELEN
(122) Gelet op de conclusies van de Commissie inzake dumping, schade, het oorzakelijk verband en het belang van de
Unie, moeten voorlopige maatregelen worden ingesteld om te voorkomen dat de bedrijfstak van de Unie nog
meer schade lijdt door de invoer met dumping.

7.1. Schade opheffend prijsniveau (schademarge)
(123) Om het niveau van de maatregelen te bepalen, heeft de Commissie eerst de hoogte van het recht vastgesteld die
nodig is om de schade voor de bedrijfstak van de Unie op te heffen.
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(124) De schade zou worden opgeheven indien de bedrijfstak van de Unie in staat zou zijn om zijn productiekosten te
dekken en een winst vóór belasting op de verkoop van het soortgelijke product op de markt van de Unie te
behalen die redelijkerwijs kan worden bereikt bij normale concurrentie door een bedrijfstak van dit type in de
sector, namelijk bij afwezigheid van invoer met dumping.
(125) De klager stelt dat de bedrijfstak bij afwezigheid van invoer met dumping een winstgevendheid van meer dan
12 % verwacht, aangezien de bedrijfstak in de jaren voorafgaand aan de beoordelingsperiode een dergelijk niveau
van winstgevendheid realiseerde. Opgemerkt moet worden dat in de jaren voorafgaand aan de beoordelings
periode de verkopen van de bedrijfstak van de Unie uitzonderlijk hoog waren dankzij een economische hausse in
de jaren in 2007-2008 en de stimulerende maatregelen van regeringen in de Unie in het jaar 2009 om de
effecten van de economische crisis tegen te gaan. Deze jaren kunnen derhalve niet worden beschouwd als
representatief voor de winstgevendheid van de bedrijfstak van de Unie. Ook stelt de klager dat de verwachting
van een winstgevendheid in de dubbele cijfers gerechtvaardigd is gezien het hoge niveau van de uitgaven aan
onderzoek en ontwikkeling (O&O). Uit het onderzoek kwam weinig bewijs voor een intense O&O-activiteit naar
voren — in 2011 waren de O&O-uitgaven gelijk aan minder dan 2 % van de omzet, en zelfs nog minder in het
onderzoektijdvak voor de producent in de Unie met de hoogste O&O-uitgaven.
(126) In eerdere onderzoeken met betrekking tot soortgelijke producten — bepaalde naadloze buizen en pijpen van
roestvrij staal (1) en bepaalde gelaste buizen en pijpen van ijzer of van niet-gelegeerd staal (2) werd vastgesteld dat
een winstmarge van 5 % een passend niveau was dat de bedrijfstak van de Unie in afwezigheid van schade veroor
zakende dumping had kunnen verwachten. Nodulaire gietijzeren pijpen en buizen lijken in veel opzichten op
naadloze stalen pijpen en gelaste pijpen van ijzer of van niet-gelegeerd staal — de grondstof ijzererts is verant
woordelijk voor een groot deel van de productiekosten en ze kunnen eveneens worden gebruikt voor het
transport van water. Daarom wordt een winstmarge van 5 % voorlopig ook voor de sector van nodulaire pijpen
redelijk geacht.
(127) De Commissie bepaalde vervolgens het schade opheffende prijsniveau aan de hand van een vergelijking van de
gewogen gemiddelde invoerprijs van de medewerkende producenten-exporteurs, zoals vastgesteld bij de
berekening van de prijsonderbieding, met de gewogen gemiddelde, geen schade veroorzakende prijs van het
soortgelijke product dat gedurende het onderzoektijdvak door de medewerkende producenten in de Unie op de
markt van de Unie werd verkocht. Het verschil dat deze vergelijking opleverde werd uitgedrukt als percentage van
de gewogen gemiddelde cif-waarde bij invoer.
7.2. Voorlopige maatregelen
(128) Er moeten voorlopige antidumpingmaatregelen worden ingesteld op de invoer van buizen en pijpen van nodulair
gietijzer (eveneens bekend als gietijzer met bolgrafiet) van oorsprong uit India, waarbij de regel van het laagste
recht van artikel 7, lid 2, van de basisverordening moet worden gevolgd. De Commissie heeft de schademarges en
de dumpingmarges vergeleken. Het bedrag van de rechten moet worden vastgesteld op het niveau van de
dumpingmarge, of van de schademarge indien deze lager is.
(129) Gelet op het voorgaande zijn de voorlopige antidumpingrechten, uitgedrukt in cif-prijs grens Unie, vóór inklaring,
als volgt:

Land

India

Dumpingmarge

Schademarge

Voorlopig antidum
pingrecht

Jindal Saw Ltd

31,2 %

68 %

31,2 %

Electrosteel Casting Ltd

15,3 %

59 %

15,3 %

Onderneming

(130) De bij deze verordening voor bepaalde ondernemingen vastgestelde individuele antidumpingrechten zijn
gebaseerd op de bevindingen van dit onderzoek. Zij weerspiegelen dan ook de situatie die bij het onderzoek voor
die ondernemingen werd geconstateerd. Deze rechten zijn uitsluitend van toepassing op de invoer van het
betrokken product van oorsprong uit het betrokken land, d.w.z. India, en vervaardigd door de genoemde rechts
personen. Op de invoer van het betrokken product dat is vervaardigd door andere ondernemingen die in het
dispositief van deze verordening niet specifiek worden genoemd, met inbegrip van entiteiten die met de specifiek
genoemde ondernemingen zijn verbonden, is het recht van toepassing dat voor „alle andere ondernemingen”
geldt. Zij mogen niet worden onderworpen aan de individuele antidumpingrechten.
(1) PB L 336 van 20.12.2011, blz. 6.
(2) PB L 343 van 19.12.2008, blz. 1.

19.9.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 244/43

(131) Een onderneming die haar naam wijzigt, mag vragen deze individuele antidumpingrechten te blijven toepassen.
Dit verzoek moet worden ingediend bij de Commissie (1). Het verzoek moet alle relevante informatie bevatten
waaruit blijkt dat de wijziging geen invloed heeft op het recht van de onderneming om het recht te genieten dat
op haar van toepassing is. Wanneer de naamswijziging van de onderneming niet van invloed is op haar recht om
in aanmerking te komen voor het recht dat op haar van toepassing is, zal een bericht over de naamswijziging
worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
(132) Om het risico op ontwijking als gevolg van het grote verschil in rechten zo veel mogelijk te beperken, zijn
speciale maatregelen nodig om de toepassing van de individuele antidumpingrechten te garanderen. De bedrijven
met individuele antidumpingrechten moeten een geldige handelsfactuur presenteren aan de douaneautoriteiten
van de lidstaten. De factuur moet voldoen aan de voorschriften van artikel 1, lid 3, van deze verordening. Invoer
die niet van een dergelijke factuur vergezeld gaat, wordt onderworpen aan het antidumpingrecht dat van
toepassing is op „alle andere ondernemingen”.
(133) Om een goede toepassing van het antidumpingrecht te garanderen, moet het voor alle andere ondernemingen
vastgestelde antidumpingrecht niet alleen gelden voor de niet-medewerkende producenten-exporteurs in dit
onderzoek, maar ook voor producenten die in het onderzoektijdvak geen producten naar de Unie hebben
uitgevoerd.

8. SLOTBEPALINGEN
(134) Met het oog op een behoorlijk bestuur nodigt de Commissie de belanghebbenden uit schriftelijk te reageren en/of
binnen een vaste termijn een hoorzitting met de Commissie en/of de raadadviseur-auditeur in handelsprocedures
aan te vragen.
(135) De bevindingen betreffende de instelling van voorlopige rechten zijn voorlopig en kunnen in het definitieve
stadium van het onderzoek worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Er wordt een voorlopig antidumpingrecht ingesteld op buizen en pijpen van nodulair gietijzer (eveneens bekend als
gietijzer met bolgrafiet) van oorsprong uit India, momenteel ingedeeld onder de GN-codes ex 7303 00 10 en
ex 7303 00 90 (Taric-codes 7303 00 10 10, 7303 00 90 10).
2.
Het voorlopige antidumpingrecht dat van toepassing is op de nettoprijs, franco grens Unie, vóór inklaring, van het
in lid 1 omschreven en door de hieronder vermelde ondernemingen vervaardigde product is als volgt:
Onderneming

Voorlopig antidumpingrecht

Aanvullende Taric-code

Jindal Saw Ltd

31,2 %

C054

Electrosteel Casting Ltd

15,3 %

C055

Alle andere ondernemingen

31,2 %

C999

3.
De toepassing van het individuele antidumpingrecht dat is vastgesteld voor de in lid 2 vermelde ondernemingen is
afhankelijk van de overlegging aan de douaneautoriteiten van de lidstaten van een geldige handelsfactuur die een als
volgt luidende, door een medewerker van de onderneming die de handelsfactuur heeft opgesteld, als geïdentificeerd door
zijn of haar naam en functie, gedateerde en ondertekende verklaring bevat: „Ik, ondergetekende, verklaar dat de (hoeveelheid)
buizen en pijpen van nodulair gietijzer (eveneens bekend als gietijzer met bolgrafiet) die naar de Europese Unie wordt uitgevoerd en
waarop deze factuur betrekking heeft, is vervaardigd door (naam en adres van de onderneming) (aanvullende Taric-code) in India. Ik
verklaar dat de in deze factuur verstrekte informatie juist en volledig is.” Als een dergelijke factuur niet wordt overgelegd, wordt
het antidumpingrecht dat voor „alle andere ondernemingen” geldt, toegepast.
(1) Europese Commissie, directoraat-generaal Handel, directoraat H, Wetstraat 170, 1040 Brussel, België.
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4.
Bij het in het vrije verkeer brengen in de Unie van het in lid 1 genoemde product wordt een zekerheid gesteld die
gelijk is aan het bedrag van het voorlopige recht.
5.

Tenzij anders vermeld, zijn de geldende bepalingen inzake douanerechten van toepassing.
Artikel 2

1.

Binnen 25 kalenderdagen na de datum van inwerkingtreding van deze verordening kunnen belanghebbenden:

a) verzoeken om mededeling van de belangrijkste feiten en overwegingen op grond waarvan deze verordening werd
vastgesteld;
b) hun schriftelijke opmerkingen indienen bij de Commissie; en
c) een hoorzitting aanvragen met de Commissie en/of de raadadviseur-auditeur in handelsprocedures.
2.
Binnen 25 kalenderdagen na de datum van inwerkingtreding van deze verordening kunnen de partijen als bedoeld
in artikel 21, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 opmerkingen doen toekomen over de toepassing van de
voorlopige maatregelen.
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Artikel 1 is gedurende een periode van zes maanden van toepassing.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 september 2015.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1560 VAN DE COMMISSIE
van 18 september 2015
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 (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling
van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen
(EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1),
Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie 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:
(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbespre
kingen 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.

(2)

De forfaitaire invoerwaarde wordt elke dag berekend overeenkomstig artikel 136, lid 1, van Uitvoeringsveror
dening (EU) nr. 543/2011, met inachtneming van de variabele gegevens voor die dag. Bijgevolg moet deze
verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 136 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld
in de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag 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, 18 september 2015.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
(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 ( )

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MA

158,0

MK

49,2

TR

78,0

XS

48,7

ZZ

83,5

AR

98,4

0707 00 05

1

TR

126,8

ZZ

112,6

0709 93 10

TR

128,2

ZZ

128,2

0805 50 10

AR

140,7

BO

144,3

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 30 10, 0809 30 90

0809 40 05

CL

134,2

UY

138,2

ZA

129,0

ZZ

137,3

EG

170,8

TR

132,2

ZZ

151,5

AR

104,4

BR

70,7

CL

171,9

NZ

134,3

US

113,3

ZA

135,2

ZZ

121,6

AR

132,1

CL

148,3

CN

96,7

TR

120,0

ZA

106,4

ZZ

120,7

MK

68,9

TR

157,6

ZZ

113,3

BA

53,5

MK

53,6

XS

61,9

ZZ

56,3

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 1106/2012 van de Commissie van 27 november 2012 tot uitvoering van
Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse
handel met derde landen, wat de bijwerking van de nomenclatuur van landen en gebieden betreft (PB L 328 van 28.11.2012,
blz. 7). De code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1561 VAN DE COMMISSIE
van 18 september 2015
tot vaststelling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode
van 1 januari tot en met 31 maart 2016 bepaalde hoeveelheid in het kader van het bij Verordening
(EG) nr. 536/2007 geopende tariefcontingent voor vlees van pluimvee van oorsprong uit de
Verenigde Staten van Amerika
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling
van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen
(EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name
artikel 188, leden 2 en 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 536/2007 van de Commissie (2) is een jaarlijks tariefcontingent geopend voor de invoer
van producten van de sector vlees van pluimvee van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika.

(2)

De hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 1 tot en met
7 september 2015 voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december 2015 zijn ingediend, zijn kleiner
dan de beschikbare hoeveelheden. Bijgevolg moeten de hoeveelheden waarvoor geen aanvragen zijn ingediend,
worden vastgesteld en toegevoegd aan de voor de volgende deelperiode vastgestelde hoeveelheid,

(3)

Met het oog op de efficiëntie van de maatregel dient deze verordening in werking te treden op de dag van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheden waarvoor geen invoercertificaataanvragen zijn ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 536/2007
en die aan de deelperiode van 1 januari tot en met 31 maart 2016 moeten worden toegevoegd, zijn vastgesteld in de
bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag 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, 18 september 2015.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
(2) Verordening (EG) nr. 536/2007 van de Commissie van 15 mei 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van een
aan de Verenigde Staten van Amerika toegewezen tariefcontingent voor vlees van pluimvee (PB L 128 van 16.5.2007, blz. 6).
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BIJLAGE

Volgnummer

Niet-aangevraagde hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 januari
tot en met 31 maart 2016 beschikbare hoeveelheden
(in kg)

09.4169

10 672 500
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1562 VAN DE COMMISSIE
van 18 september 2015
tot vaststelling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan voor de deelperiode van
1 januari tot en met 31 maart 2016 bepaalde hoeveelheden in het kader van de bij Verordening
(EG) nr. 539/2007 voor de sector eieren en ovoalbumine geopende tariefcontingenten
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling
van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen
(EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name
artikel 188, leden 2 en 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 539/2007 van de Commissie (2) zijn jaarlijkse tariefcontingenten geopend voor de invoer
van producten van de sector eieren en ovoalbumine.

(2)

De hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 1 tot en met
7 september 2015 voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december 2015 zijn ingediend, zijn kleiner
dan de beschikbare hoeveelheden. Bijgevolg moeten de hoeveelheden waarvoor geen aanvragen zijn ingediend,
worden vastgesteld en toegevoegd aan de voor de volgende deelperiode vastgestelde hoeveelheid.

(3)

Met het oog op de efficiëntie van de maatregel dient deze verordening in werking te treden op de dag van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheden waarvoor geen invoercertificaataanvragen zijn ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 539/2007
en die aan de deelperiode van 1 januari tot en met 31 maart 2016 moeten worden toegevoegd, zijn vastgesteld in de
bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag 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, 18 september 2015.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
(2) Verordening (EG) nr. 539/2007 van de Commissie van 15 mei 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van tarief
contingenten voor eieren en ovoalbumine (PB L 128 van 16.5.2007, blz. 19).
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BIJLAGE

Volgnummer

Niet-aangevraagde hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 januari
tot en met 31 maart 2016 beschikbare hoeveelheden
(in kg, equivalent eieren in de schaal)

09.4015

67 500 000

09.4401

1 815 000

09.4402

6 005 000
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1563 VAN DE COMMISSIE
van 18 september 2015
tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de hoeveelheden
waarop de aanvragen om rechten tot invoer betrekking hebben die van 1 tot en met 7 september
2015 zijn ingediend in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 413/2014 geopende
tariefcontingenten voor vlees van pluimvee van oorsprong uit Oekraïne
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling
van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen
(EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name
artikel 188, leden 1 en 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 413/2014 van de Commissie (2) zijn jaarlijkse tariefcontingenten geopend
voor de invoer van producten van de sector vlees van pluimvee van oorsprong uit Oekraïne.

(2)

De hoeveelheden waarop de aanvragen om rechten tot invoer betrekking hebben die van 1 tot en met
7 september 2015 voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december 2015 zijn ingediend, zijn voor het
volgnummer 09.4273 groter dan de beschikbare hoeveelheden. Bijgevolg moet worden bepaald in hoeverre
rechten tot invoer kunnen worden toegekend, door de op de gevraagde hoeveelheden toe te passen toewijzings
coëfficiënt vast te stellen, berekend overeenkomstig artikel 6, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de
Commissie (3), in combinatie met artikel 7, lid 2, van die verordening.

(3)

Met het oog op de efficiëntie van de maatregel dient deze verordening in werking te treden op de dag van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Op de hoeveelheden waarop de aanvragen om rechten tot invoer betrekking hebben die op grond van Uitvoeringsveror
dening (EU) nr. 413/2014 voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december 2015 zijn ingediend, wordt de in
de bijlage bij de onderhavige verordening vastgestelde toewijzingscoëfficiënt toegepast.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag 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, 18 september 2015.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
(2) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 413/2014 van de Commissie van 23 april 2014 betreffende de opening en de wijze van beheer van
tariefcontingenten van de Unie voor de invoer van pluimveevlees van oorsprong uit Oekraïne (PB L 121 van 24.4.2014, blz. 37).
(3) Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer
van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (PB L 238 van
1.9.2006, blz. 13).
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BIJLAGE

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt — Voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december 2015 ingediende
aanvragen
(in %)

09.4273

2,712456

09.4274

—
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1564 VAN DE COMMISSIE
van 18 september 2015
tot bepaling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode
van 1 januari tot en met 31 maart 2016 vastgestelde hoeveelheid in het kader van de
tariefcontingenten die in de sector varkensvlees zijn geopend bij Verordening (EG) nr. 442/2009
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling
van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen
(EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name
artikel 188, leden 2 en 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 442/2009 van de Commissie (2) zijn jaarlijkse tariefcontingenten geopend voor de invoer
van producten van de sector varkensvlees. De in bijlage I, deel B, van genoemde verordening opgenomen
contingenten worden beheerd volgens de methode van het gelijktijdige onderzoek.

(2)

De hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 1 tot en met 7 september
2015 voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december 2015 zijn ingediend, zijn kleiner dan de
beschikbare hoeveelheden. Bijgevolg dienen de hoeveelheden waarvoor geen aanvragen zijn ingediend, te worden
vastgesteld en te worden toegevoegd aan de voor de volgende deelperiode vastgestelde hoeveelheid.

(3)

Met het oog op de efficiëntie van de maatregel dient deze verordening in werking te treden op de dag van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheden waarvoor geen invoercertificaataanvragen zijn ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 442/2009
en die aan de deelperiode van 1 januari tot en met 31 maart 2016 moeten worden toegevoegd, zijn opgenomen in de
bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag 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, 18 september 2015.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling

(1) PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
(2) Verordening (EG) nr. 442/2009 van de Commissie van 27 mei 2009 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van
communautaire tariefcontingenten in de sector varkensvlees (PB L 129 van 28.5.2009, blz. 13).
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BIJLAGE

Volgnummer

Niet-aangevraagde hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 januari
tot en met 31 maart 2016 beschikbare hoeveelheden
(in kg)

09.4038

17 097 500

09.4170

2 461 000

09.4204

2 312 000
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BESLUITEN
BESLUIT (EU) 2015/1565 VAN DE RAAD
van 14 september 2015
houdende goedkeuring, namens de Europese Unie, van de verklaring inzake de toekenning van
vangstmogelijkheden in de wateren van de EU aan vissersvaartuigen die de vlag van de
Bolivariaanse Republiek Venezuela voeren in de exclusieve economische zone voor de kust van
Frans-Guyana
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 2, juncto artikel 218,
lid 6, onder a), punt v),
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Onder voorwaarde dat zij zich zouden houden aan de toepasselijke juridisch bindende handelingen van de Unie
betreffende de instandhouding en het beheer van visbestanden, zijn vissersvaartuigen die de vlag van de Boliva
riaanse Republiek van Venezuela voerden, vele tientallen jaren lang actief geweest in de wateren van de Unie in de
exclusieve economische zone voor de kust van Frans-Guyana.

(2)

De verwerkende industrie die in Frans-Guyana is gevestigd, is afhankelijk van de aanlandingen van die vissersvaar
tuigen en daarom moet de continuïteit van deze activiteiten worden gewaarborgd.

(3)

Dit besluit dient Besluit 2012/19/EU van de Raad (1), dat nietig is verklaard door het arrest van het Hof van
Justitie van 26 november 2014 (2), te vervangen; volgens genoemd arrest blijven de gevolgen van besluit
2012/19/EU gehandhaafd tot aan de inwerkingtreding, binnen een redelijke termijn, van een nieuw besluit.
Aangezien de verklaring reeds is meegedeeld aan de Bolivariaanse Republiek van Venezuela, hoeft die niet
opnieuw te worden meegedeeld,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De tot de Bolivariaanse Republiek Venezuela gerichte verklaring inzake de toekenning van vangstmogelijkheden in de
wateren van de EU aan vissersvaartuigen die de vlag van de Bolivariaanse Republiek Venezuela voeren in de exclusieve
economische zone voor de kust van Frans-Guyana (hierna „de verklaring” genoemd), wordt namens de Europese Unie
goedgekeurd.
De tekst van de verklaring is aan dit besluit gehecht.
(1) Besluit 2012/19/EU van de Raad van 16 december 2011 houdende goedkeuring, namens de Europese Unie, van een verklaring inzake de
toekenning van vangstmogelijkheden in wateren van de EU aan vissersvaartuigen die de vlag van de Bolivariaanse Republiek Venezuela
voeren in de exclusieve economische zone voor de kust van Frans Guyana (PB L 6 van 10.1.2012, blz. 8).
(2) Gevoegde zaken C-103-12 en C-165/12, Europees Parlement en Commissie tegen Raad.
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Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Gedaan te Brussel, 14 september 2015.
Voor de Raad
De voorzitter
J. ASSELBORN
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Verklaring inzake de toekenning van vangstmogelijkheden in de wateren van de EU aan
vissersvaartuigen die de vlag van de Bolivariaanse Republiek Venezuela voeren in de exclusieve
economische zone voor de kust van Frans-Guyana
1. De Europese Unie geeft voor een beperkt aantal vissersvaartuigen die de vlag van de Bolivariaanse Republiek
Venezuela voeren, vismachtigingen af om te vissen in het deel van de exclusieve economische zone voor de kust van
Frans-Guyana buiten 12 zeemijlen gemeten vanaf de basislijnen, mits daarbij aan de in deze verklaring vervatte
voorwaarden wordt voldaan.
2. Overeenkomstig artikel 22 van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad van 29 september 2008 betreffende
machtigingen voor visserijactiviteiten van communautaire vissersvaartuigen buiten de communautaire wateren en de
toegang van vaartuigen van derde landen tot de communautaire wateren (1), moeten gemachtigde vissersvaartuigen
die de vlag van de Bolivariaanse Republiek Venezuela voeren, wanneer zij in het in lid 1 bedoelde gebied vissen,
voldoen aan de bepalingen van het gemeenschappelijke visserijbeleid van de Europese Unie inzake instandhoudingsen controlemaatregelen en aan de andere bepalingen van de Europese Unie inzake de visserij in dat gebied.
3. Meer in het bijzonder moeten gemachtigde vissersvaartuigen die de vlag van de Bolivariaanse Republiek Venezuela
voeren, voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van de Europese Unie, waarin onder meer is bepaald welke
visbestanden mogen worden bevist, wat het maximumaantal gemachtigde vissersvaartuigen is en welk aandeel van de
vangsten in de havens van Frans-Guyana moet worden aangeland.
4. Behalve dat zij machtigingen die verstrekt zijn aan individuele vissersvaartuigen die de vlag van de Bolivariaanse
Republiek Venezuela voeren, kan intrekken wanneer deze de toepasselijke wet- of regelgeving van de Europese Unie
niet naleven, kan de Europese Unie te allen tijde middels een unilaterale verklaring de in deze verklaring uitgedrukte
specifieke verbintenis om vangstmogelijkheden toe te staan, intrekken.

(1) PB L 286 van 29.10.2008, blz. 33.

L 244/58

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

19.9.2015

BESLUIT (EU, EURATOM) 2015/1566 VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN
DER LIDSTATEN
van 16 september 2015
houdende benoeming van vier rechters en een advocaat-generaal bij het Hof van Justitie
DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 19,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 253 en 255,
Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,
lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De ambtstermijn van veertien rechters en vier advocaten-generaal bij het Hof van Justitie verstrijkt op
6 oktober 2015. Bovendien is het aantal advocaten-generaal bij het Hof van Justitie met ingang van
7 oktober 2015 verhoogd tot 11, bij Besluit 2013/336/EU van de Raad (1). Er dienen nieuwe benoemingen te
geschieden voor de periode van 7 oktober 2015 tot en met 6 oktober 2021.

(2)

De heer Marko ILEŠIČ en mevrouw Camelia TOADER zijn voorgedragen voor een hernieuwing van hun
ambtstermijn als rechter bij het Hof van Justitie. De heer Eugene REGAN en de heer Michail VILARAS zijn
voorgedragen voor het ambt van rechter bij het Hof van Justitie. Voorts is de heer Manuel CAMPOS SÁNCHEZBORDONA voorgedragen voor het ambt van advocaat-generaal bij het Hof van Justitie.

(3)

Het comité dat is ingesteld bij artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft
advies uitgebracht over de geschiktheid van de heer Marko ILEŠIČ, mevrouw Camelia TOADER, de heer
Eugene REGAN en de heer Michail VILARAS voor het uitoefenen van de functie van rechter bij het Hof van Justitie,
en over de geschiktheid van de heer Manuel CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA voor het uitoefenen van de functie van
advocaat-generaal bij het Hof van Justitie,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Voor de periode van 7 oktober 2015 tot en met 6 oktober 2021 worden benoemd tot rechter bij het Hof van Justitie:
— de heer Marko ILEŠIČ,
— de heer Eugene REGAN,
— mevrouw Camelia TOADER,
— de heer Michail VILARAS.

Artikel 2
De heer Manuel CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA wordt voor de periode van 7 oktober 2015 tot en met 6 oktober 2021
benoemd tot advocaat-generaal bij het Hof van Justitie.
(1) Besluit 2013/336/EU van de Raad van 25 juni 2013 houdende verhoging van het aantal advocaten-generaal bij het Hof van Justitie van
de Europese Unie (PB L 179 van 29.6.2013, blz. 92).
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Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 16 september 2015.
De voorzitter
C. BRAUN
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 518/2014 van 5 maart 2014 tot wijziging van
de Gedelegeerde Verordeningen (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU)
nr. 1062/2010, (EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012, (EU) nr. 874/2012, (EU) nr. 665/2013, (EU)
nr. 811/2013 en (EU) nr. 812/2013 van de Commissie wat de etikettering van energiegerelateerde
producten op internet betreft
(Publicatieblad van de Europese Unie L 147 van 17 mei 2014)
Bladzijde 23, bijlage VIII:
in plaats van:

„De volgende bijlage VII wordt toegevoegd:
„BIJLAGE VII
Te verstrekken informatie in het geval van koop, huur of huurkoop via internet”;

te lezen:

„De volgende bijlage VIII wordt toegevoegd:
„BIJLAGE VIII
Te verstrekken informatie in het geval van koop, huur of huurkoop via internet”

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/880 van de Commissie van 4 juni 2015
betreffende de verlenging van de overgangsperioden in verband met de eigenvermogensvereisten
voor blootstellingen met betrekking tot centrale tegenpartijen in de Verordeningen (EU)
nr. 575/2013 en (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad
(Publicatieblad van de Europese Unie L 143 van 9 juni 2015)
Bladzijde 7, overweging 5:
in plaats van:

„Aan bestaande CTP's die in derde landen zijn gevestigd en die reeds om erkenning hebben verzocht, is
tot dusver nog geen dergelijke erkenning verleend.”;

te lezen:

„Voor bestaande CTP's die in derde landen zijn gevestigd en die reeds om erkenning hebben verzocht, is
het erkenningsproces aan de gang maar zal het op 15 juni 2015 nog niet zijn voltooid.”.
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