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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής
Αργεντινής και Ινδονησίας
(2012/C 260/04)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («η Επιτροπή») έλαβε καταγγελία, σύμφωνα
με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμ
βουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των
εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους
χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («ο βασικός κανο
νισμός»), στην οποία υποστηρίζεται ότι το βιοντίζελ καταγωγής
Αργεντινής και Ινδονησίας, αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ και,
επομένως, προκαλεί σημαντική ζημία στον κλάδο παραγωγής της
Ένωσης.

Δεδομένου ότι και στις δύο οικείες χώρες, οι εγχώριες τιμές της
κύριας πρώτης ύλης για την παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος
φαίνεται να στρεβλώνονται λόγω της ύπαρξης ενός συστήματος
διαφοροποιημένων εξαγωγικών τελών, ο καταγγέλλων υπέβαλε επί
σης σύγκριση της κατασκευασμένης κανονικής αξίας (προσαρμο
σμένο κόστος παραγωγής, πώληση, γενικά και διοικητικά έξοδα
και κέρδος) με την τιμή εξαγωγής (σε επίπεδο εκ του εργοστασίου)
του υπό εξέταση προϊόντος, όταν πωλείται για εξαγωγή στην
Ένωση.

1. Καταγγελία

Και στις δύο βάσεις, τα περιθώρια ντάμπινγκ που υπολογίστηκαν
είναι σημαντικά για όλες τις οικείες χώρες.

Η καταγγελία υποβλήθηκε στις 17 Ιουλίου 2012 από το European
Biodiesel Board («ο καταγγέλλων») εξ ονόματος παραγωγών που
αντιπροσωπεύουν άνω του 25 %, της συνολικής παραγωγής βιοντί
ζελ της Ένωσης.
2. Υπό εξέταση προϊόν
Το υπό εξέταση προϊόν είναι μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων
και/ή παραφινικά πετρέλαια που προέρχονται από σύνθεση και/ή
υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης, σε καθαρή μορφή
ή εντός μείγματος («το υπό εξέταση προϊόν»).
3. Ισχυρισμός περί ντάμπινγκ
Το προϊόν για το οποίο υποστηρίζεται ότι αποτελεί αντικείμενο
ντάμπινγκ είναι το υπό εξέταση προϊόν καταγωγής Αργεντινής και
Ινδονησίας («οι οικείες χώρες»), που υπάγεται σήμερα στους κωδι
κούς ΣΟ ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95,
ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47,
2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97,
3826 00 10 και ex 3826 00 90. Οι εν λόγω κωδικοί ΣΟ παρέχο
νται μόνο για λόγους πληροφόρησης.
Ο ισχυρισμός περί ντάμπινγκ από τις οικείες χώρες βασίζεται σε
σύγκριση μεταξύ της εγχώριας τιμής και της τιμής εξαγωγής (σε
επίπεδο τιμών «εκ του εργοστασίου») του υπό εξέταση προϊόντος,
όταν πωλείται για εξαγωγή στην Ένωση.
(1) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

4. Ισχυρισμός περί ζημίας και αιτιώδης συνάφεια
Ο καταγγέλλων υπέβαλε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εισαγω
γές του υπό εξέταση προϊόντος από τις οικείες χώρες αυξήθηκαν
συνολικά τόσο σε απόλυτες τιμές όσο και σε όρους μεριδίου της
αγοράς.
Τα αποδεικτικά εκ πρώτης όψεως στοιχεία που υπέβαλε ο καταγ
γέλλων καταδεικνύουν ότι ο όγκος και οι τιμές του εισαγόμενου
προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας έχουν, μεταξύ
άλλων συνεπειών, επηρεάσει αρνητικά το επίπεδο των τιμών και
το μερίδιο της αγοράς του κλάδου παραγωγής της Ένωσης, με
αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση των συνολικών επιδόσεων
και της οικονομικής κατάστασης του κλάδου παραγωγής της Ένω
σης.
5. Διαδικασία
Η Επιτροπή, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα, κατόπιν διαβουλεύ
σεων με τη συμβουλευτική επιτροπή, ότι η καταγγελία υποβλήθηκε
από τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης ή εξ ονόματός του και ότι
υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την
έναρξη διαδικασίας, αρχίζει τη διενέργεια έρευνας δυνάμει του
άρθρου 5 του βασικού κανονισμού.
Η έρευνα θα καθορίσει κατά πόσον το υπό εξέταση προϊόν κατα
γωγής των οικείων χωρών αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ και
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κατά πόσον το ντάμπινγκ αυτό προξένησε ζημία στον κλάδο παρα
γωγής της Ένωσης. Αν τα συμπεράσματα είναι καταφατικά, η
έρευνα θα εξετάσει αν η επιβολή των μέτρων θα είναι αντίθετη
προς το συμφέρον της Ένωσης.

οικείων χωρών, αν θεωρηθεί σκόπιμο, σε όλους τους γνωστούς
παραγωγούς-εξαγωγείς, στις αρχές των οικείων χωρών και στις
ενώσεις των παραγωγών-εξαγωγέων τις εταιρείες που επιλέχθη
καν να συμπεριληφθούν στο δείγμα.

5.1. Διαδικασία για τον προσδιορισμό του ντάμπινγκ

Η Επιτροπή, προκειμένου να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που
θεωρεί αναγκαίες για την έρευνά της όσον αφορά τους παρα
γωγούς-εξαγωγείς, θα αποστείλει ερωτηματολόγια στους παρα
γωγούς-εξαγωγείς που επελέγησαν να συμπεριληφθούν στο
δείγμα, σε τυχόν γνωστές ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων και
στις αρχές των οικείων χωρών.

Οι παραγωγοί-εξαγωγείς (1) του υπό εξέταση προϊόντος από τις
οικείες χώρες καλούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα της Επιτρο
πής.
5.1.1. Έρευνα στους παραγωγούς-εξαγωγείς
5.1.1.1. Δ ι α δ ι κ α σ ί α ε π ι λ ο γ ή ς ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ ο υ ς
παραγωγούς-εξαγωγείς που θα αποτελέ
σουν αντικείμενο έρευνας στις οικείες
χώρες
α) Δειγματοληψία
Λόγω του δυνητικά μεγάλου αριθμού παραγωγών-εξαγωγέων
στις οικείες χώρες οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία,
και προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα εντός των προβλε
πόμενων χρονικών ορίων, η Επιτροπή μπορεί να περιορίσει τους
παραγωγούς-εξαγωγείς που θα συμμετάσχουν στην έρευνα σε
έναν εύλογο αριθμό, επιλέγοντας ένα δείγμα (η διαδικασία αυτή
αναφέρεται επίσης ως «δειγματοληψία»). Η δειγματοληψία θα
διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.
Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι
αναγκαία η δειγματοληψία και, εφόσον είναι αναγκαία, να επι
λέξει ένα δείγμα, όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς ή οι εκπρόσωποί
τους που ενεργούν για λογαριασμό τους καλούνται να αναγ
γελθούν στην Επιτροπή. Τα εν λόγω μέρη οφείλουν να το
πράξουν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης
της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω
παϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, και να υπο
βάλουν στην Επιτροπή τις σχετικές με την εταιρεία ή τις εται
ρείες τους πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα Α της
παρούσας ανακοίνωσης.
Για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για
την επιλογή του δείγματος των παραγωγών-εξαγωγέων, η Επι
τροπή θα έλθει επίσης σε επαφή με τις αρχές των οικείων χωρών
και μπορεί να απευθυνθεί σε όλες τις γνωστές ενώσεις παραγω
γών-εξαγωγέων.
Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να υποβάλουν
άλλες σχετικές πληροφορίες για την επιλογή του δείγματος,
εκτός από τις πληροφορίες που απαιτούνται παραπάνω, πρέπει
να τηρήσουν την προθεσμία των 21 ημερών από τη δημοσίευση
της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω
παϊκής Ένωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
Αν είναι αναγκαίο να επιλεγεί δείγμα, οι παραγωγοί-εξαγωγείς
ενδέχεται να επιλεγούν βάσει του μεγαλύτερου αντιπροσωπευ
τικού όγκου εξαγωγών στην Ένωση, για τον οποίο μπορεί
λογικά να διεξαχθεί έρευνα στο χρονικό διάστημα που είναι
διαθέσιμο. Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει μέσω των αρχών των
(1) Παραγωγός-εξαγωγέας είναι οποιαδήποτε εταιρεία στις οικείες χώρες η
οποία παράγει και εξάγει το υπό εξέταση προϊόν στην αγορά της Ένω
σης, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε
από τις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες που συμμετέχουν στην παρα
γωγή, τις εγχώριες πωλήσεις ή τις εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος.

Όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς που επελέγησαν να συμπεριλη
φθούν στο δείγμα θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο
ερωτηματολόγιο εντός 37 ημερών από την ημερομηνία κοινο
ποίησης της επιλογής του δείγματος, εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά.
Το ερωτηματολόγιο θα περιέχει πληροφορίες, μεταξύ άλλων,
σχετικά με τη δομή της εταιρείας/των εταιρειών του παραγω
γού-εξαγωγέα, τις δραστηριότητες της εταιρείας/των εταιρειών
σχετικά με το υπό εξέταση προϊόν, το κόστος παραγωγής, τις
πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος στην εγχώρια αγορά της
ενδιαφερόμενης χώρας και τις πωλήσεις του υπό εξέταση προϊ
όντος στην Ένωση.
Με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης εφαρμογής του άρθρου 18
του βασικού κανονισμού, οι εταιρείες που είχαν συμφωνήσει να
συμπεριληφθούν ενδεχομένως στο δείγμα αλλά δεν επιλέχθηκαν
να συμπεριληφθούν σ’ αυτό, θεωρούνται συνεργασθείσες («συ
νεργασθέντες παραγωγοί-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμβάνο
νται στο δείγμα»). Με την επιφύλαξη του στοιχείου β) κατωτέ
ρω, ο δασμός αντιντάμπινγκ που μπορεί να εφαρμοστεί στις
εισαγωγές από τους συνεργασθέντες παραγωγούς-εξαγωγείς
που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα δεν θα υπερβαίνει το
σταθμισμένο μέσο περιθώριο ντάμπινγκ που καθορίστηκε για
τους παραγωγούς-εξαγωγείς που συμπεριλαμβάνονται στο δείγ
μα (2).
β) Ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ για τις εταιρείες που δεν συμπε
ριλαμβάνονται στο δείγμα
Οι συνεργασθέντες παραγωγοί-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμ
βάνονται στο δείγμα μπορούν να ζητήσουν, σύμφωνα με το
άρθρο 17 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, να καθορί
σει η Επιτροπή τα ατομικά τους περιθώρια ντάμπινγκ («ατομικό
περιθώριο ντάμπινγκ»). Οι παραγωγοί-εξαγωγείς που επιθυμούν
να ζητήσουν ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ πρέπει να ζητήσουν
ένα ερωτηματολόγιο και να το επιστρέψουν δεόντως συμπλη
ρωμένο εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην παρακάτω
πρόταση. Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο πρέπει να υποβλη
θεί εντός 37 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της
επιλογής του δείγματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
Ωστόσο, οι παραγωγοί-εξαγωγείς που ζητούν ατομικό περιθώριο
ντάμπινγκ πρέπει να γνωρίζουν ότι η Επιτροπή μπορεί εντούτοις
να αποφασίσει να μην καθορίσει γι’ αυτούς ατομικό περιθώριο
ντάμπινγκ αν, για παράδειγμα, ο αριθμός των παραγωγών-εξα
γωγέων είναι τόσο μεγάλος ώστε ένας τέτοιος καθορισμός να
καθίσταται υπερβολικά επαχθής και να παρεμποδίζει την
έγκαιρη ολοκλήρωση της έρευνας.
(2) Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού, δεν
λαμβάνονται υπόψη οποιαδήποτε περιθώρια, είτε είναι μηδενικά, είτε
ασήμαντα, είτε έχουν καθοριστεί στις περιπτώσεις που προβλέπει το
άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.
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5.1.2. Έρευνα στους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς (1) (2)
Οι μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς του υπό εξέταση προϊόντος από τις
οικείες χώρες προς την Ένωση καλούνται να συμμετάσχουν στην
παρούσα έρευνα.
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πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση, για τον οποίο
μπορεί λογικά να διεξαχθεί έρευνα στο χρονικό διάστημα που είναι
διαθέσιμο. Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει σε όλους τους γνωστούς μη
συνδεδεμένους εισαγωγείς και στις ενώσεις εισαγωγέων τις εταιρείες
που επιλέχθηκαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα.

Λόγω του δυνητικά μεγάλου αριθμού μη συνδεδεμένων εισαγωγέων
οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και με σκοπό να
ολοκληρωθεί η έρευνα εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων,
η Επιτροπή μπορεί να περιορίσει τους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς
που θα συμμετάσχουν στην έρευνα σε έναν εύλογο αριθμό, επιλέ
γοντας ένα δείγμα (η εν λόγω διαδικασία αναφέρεται επίσης ως
«δειγματοληψία»). Η δειγματοληψία θα διενεργηθεί σύμφωνα με
το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που κρίνει ανα
γκαίες για την έρευνά της, θα στείλει ερωτηματολόγια στους μη
συνδεδεμένους εισαγωγείς που συμμετέχουν στο δείγμα και σε κάθε
γνωστή ένωση εισαγωγέων. Τα μέρη αυτά πρέπει να υποβάλουν ένα
συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέσα σε 37 ημέρες από την ημε
ρομηνία κοινοποίησης του δείγματος που επιλέχθηκε, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά.

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι ανα
γκαία η δειγματοληψία και, εφόσον είναι αναγκαία, να επιλέξει ένα
δείγμα, όλοι οι μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς ή οι εκπρόσωποί τους
που ενεργούν για λογαριασμό τους, καλούνται να αναγγελθούν
στην Επιτροπή. Τα εν λόγω μέρη οφείλουν να αναγγελθούν εντός
15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανα
κοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός
αν προβλέπεται διαφορετικά, και να υποβάλουν στην Επιτροπή τις
σχετικές με την εταιρεία ή τις εταιρείες τους πληροφορίες που
αναφέρονται στο παράρτημα Β της παρούσας ανακοίνωσης.

Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο θα περιέχει πληροφορίες,
μεταξύ άλλων, για τη δομή της εταιρείας ή των εταιρειών τους,
τις δραστηριότητες της εταιρείας ή των εταιρειών σχετικά με το υπό
εξέταση προϊόν και τις πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος.

Για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για την
επιλογή του δείγματος μη συνδεδεμένων εισαγωγέων, η Επιτροπή
μπορεί επίσης να έλθει σε επαφή με κάθε γνωστή ένωση εισαγωγέ
ων.
Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να υποβάλουν άλλες
σχετικές πληροφορίες για την επιλογή του δείγματος, εκτός από τις
πληροφορίες που απαιτούνται παραπάνω, πρέπει να τηρήσουν την
προθεσμία των 21 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανα
κοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά.
Αν είναι αναγκαίο να επιλεγεί δείγμα, οι εισαγωγείς είναι δυνατόν
να επιλεγούν βάσει του μεγαλύτερου αντιπροσωπευτικού όγκου
(1) Μόνον οι εισαγωγείς που δεν συνδέονται με τους παραγωγούς-εξαγωγείς
μπορούν να συμμετέχουν στο δείγμα. Οι εισαγωγείς που είναι συνδεδε
μένοι με παραγωγούς-εξαγωγείς υποχρεούνται να συμπληρώσουν το
παράρτημα 1 του ερωτηματολογίου για τους εν λόγω παραγωγούς-εξα
γωγείς. Σύμφωνα με το άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93 της Επιτροπής για την εφαρμογή του κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα, πρόσωπα θεωρούνται ως συνδεόμενα μόνον αν: α) το ένα μετέχει
στη διεύθυνση ή στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης του άλλου
και αντιστρόφως· β) έχουν από νομική άποψη την ιδιότητα των εταίρων
7 γ) το ένα είναι εργοδότης του άλλου· δ) ένα οποιοδήποτε πρόσωπο
έχει στην κυριότητά του, ελέγχει ή κατέχει άμεσα ή έμμεσα 5 % ή
περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων με δικαίωμα ψήφου, του ενός
και του άλλου· ε) το ένα από αυτά ελέγχει το άλλο άμεσα ή έμμεσα·
στ) και τα δύο ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από ένα τρίτο πρόσωπο· ζ)
και τα δύο μαζί ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ένα τρίτο πρόσωπο· ή η) είναι
μέλη της ίδιας οικογένειας. Πρόσωπα θεωρούνται ως μέλη της ίδιας
οικογένειας μόνον αν συνδέονται μεταξύ τους με μία από τις σχέσεις
που αναφέρονται στη συνέχεια: i) σύζυγοι, ii) πρώτου βαθμού ανιόντες
και κατιόντες, σε ευθεία γραμμή, iii) αδελφοί ή αδελφές (αμφιθαλείς ή
ετεροθαλείς), iv) δευτέρου βαθμού ανιόντες και κατιόντες, σε ευθεία
γραμμή, v) θείος ή θεία και ανηψιός ή ανηψιά, vi) γονείς του ετέρου
των συζύγων και γαμπρός ή νύφη, vii) αδελφοί ή αδελφές του ή της
συζύγου. (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1). Σ’ αυτό το πλαίσιο ως
«πρόσωπο» νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
(2) Τα στοιχεία που παρέχουν οι μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς μπορούν επί
σης να χρησιμοποιηθούν για άλλες πτυχές αυτής της έρευνας εκτός από
τον προσδιορισμό του ντάμπινγκ.

5.2. Διαδικασία για τον προσδιορισμό της ζημίας και
έρευνα στους παραγωγούς της Ένωσης
Ο προσδιορισμός της ζημίας στηρίζεται σε θετικά αποδεικτικά στοι
χεία και προϋποθέτει αντικειμενική εξέταση του όγκου των εισαγω
γών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, της επίδρασής τους στις
τιμές της αγοράς της Ένωσης και της επακόλουθης επίπτωσης
αυτών των εισαγωγών στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης. Προκει
μένου να τεκμηριωθεί κατά πόσον ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης
υπέστη σημαντική ζημία, οι παραγωγοί της Ένωσης του υπό εξέ
ταση προϊόντος καλούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα της Επι
τροπής.
Λόγω του μεγάλου αριθμού των παραγωγών της Ένωσης που
εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και προκειμένου να ολοκληρω
θεί η έρευνα εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, η Επιτροπή
αποφάσισε να περιορίσει τους παραγωγούς της Ένωσης που θα
συμμετάσχουν στην έρευνα σε έναν εύλογο αριθμό, επιλέγοντας
ένα δείγμα (η εν λόγω διαδικασία αναφέρεται επίσης ως «δειγματο
ληψία»). Η δειγματοληψία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το
άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.
Η Επιτροπή επέλεξε προσωρινά ένα δείγμα παραγωγών της Ένωσης.
Λεπτομέρειες αναφέρονται στον φάκελο προς εξέταση από τα ενδια
φερόμενα μέρη. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται με την παρούσα
ανακοίνωση να συμβουλευτούν τον φάκελο (συγκεκριμένα, πρέπει
να έλθουν σε επαφή με την Επιτροπή στη διεύθυνση που αναφέρε
ται κατωτέρω στο τμήμα 5.6). Άλλοι παραγωγοί της Ένωσης, ή
αντιπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους, οι οποίοι
εκτιμούν ότι υπάρχουν λόγοι για να συμπεριληφθούν στο δείγμα,
πρέπει να επικοινωνήσουν με την Επιτροπή εντός 15 ημερών από
την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επί
σημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να υποβάλουν οποι
αδήποτε σχετική πληροφορία για την επιλογή του δείγματος πρέπει
να το πράξουν εντός 21 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας
ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.
Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει σε όλους τους γνωστούς παραγωγούς
και/ή ενώσεις παραγωγών της Ένωσης την τελική επιλογή των εται
ρειών που θα συμπεριληφθούν στο δείγμα.
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Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τα στοιχεία που κρίνει αναγκαία
για την έρευνα, αποστέλλει ερωτηματολόγια στους παραγωγούς της
Ένωσης που συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα και σε γνωστές ενώ
σεις παραγωγών της Ένωσης. Τα μέρη αυτά πρέπει να υποβάλουν
συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο εντός 37 ημερών από την ημερο
μηνία κοινοποίησης του δείγματος που επιλέχθηκε, εκτός αν ορίζε
ται διαφορετικά.

15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανα
κοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατό
πιν, η αίτηση ακρόασης πρέπει να υποβληθεί εντός των συγκεκρι
μένων προθεσμιών που θα ορίσει η Επιτροπή κατά την επικοινωνία
της με τα μέρη.

Το ερωτηματολόγιο θα ζητά πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για τη
δομή και τη δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση της εται
ρείας ή των εταιρειών τους.

Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληρο
φοριών που ζητούνται στην παρούσα ανακοίνωση, καθώς και τα
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και η αλληλογραφία των ενδιαφε
ρόμενων μερών, τα οποία διαβιβάζονται εμπιστευτικώς, πρέπει να
φέρουν την ένδειξη «Limited» (περιορισμένης έκδοσης) (1).

5.3. Διαδικασία για την εκτίμηση του συμφέροντος της
Ένωσης

Τα ενδιαφερόμενα μέρη που υποβάλλουν εμπιστευτικές πληροφο
ρίες («Limited») οφείλουν να προσκομίσουν, σύμφωνα με το άρθρο
19 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, περιλήψεις μη εμπι
στευτικού χαρακτήρα, οι οποίες να φέρουν την ένδειξη «For inspec
tion by interested parties» (Για επιθεώρηση από τα ενδιαφερόμενα
μέρη). Οι εν λόγω περιλήψεις θα πρέπει να είναι αρκετά λεπτομε
ρείς, ώστε να επιτρέπουν την κατανόηση, σε ικανοποιητικό βαθμό,
της ουσίας της πληροφορίας που υποβάλλεται εμπιστευτικά. Αν ένα
ενδιαφερόμενο μέρος που υποβάλλει εμπιστευτικές πληροφορίες δεν
προσκομίσει περίληψη μη εμπιστευτικού χαρακτήρα στην απαιτού
μενη μορφή και ποιότητα, οι εν λόγω εμπιστευτικές πληροφορίες
μπορεί να μην ληφθούν υπόψη.

Αν διαπιστωθεί η ύπαρξη πρακτικής ντάμπινγκ και ζημίας, θα απο
φασιστεί αν η θέσπιση μέτρων αντιντάμπινγκ δεν θα αντίκειται στο
συμφέρον της Ένωσης, βάσει του άρθρου 21 του βασικού κανονι
σμού. Οι παραγωγοί της Ένωσης, οι εισαγωγείς και οι αντιπροσω
πευτικές τους ενώσεις, οι χρήστες και οι αντιπροσωπευτικές τους
ενώσεις, καθώς και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις καταναλωτών
της Ένωσης καλούνται να αναγγελθούν εντός 15 ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφο
ρετικά. Για να συμμετάσχουν στην έρευνα, οι αντιπροσωπευτικές
οργανώσεις καταναλωτών πρέπει να αποδείξουν, εντός της ίδιας
προθεσμίας, ότι υπάρχει αντικειμενική σχέση μεταξύ των δραστη
ριοτήτων τους και του υπό εξέταση προϊόντος.

Τα μέρη που θα αναγγελθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας μπο
ρούν να υποβάλουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με το
συμφέρον της Ένωσης εντός 37 ημερών από την ημερομηνία δημο
σίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά. Οι εν
λόγω πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν είτε σε ελεύθερη
μορφή είτε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου που έχει καταρτί
σει η Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που υποβάλλονται
δυνάμει του άρθρου 21 θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον τεκμη
ριώνονται με πραγματικά στοιχεία κατά την υποβολή τους.

5.4. Άλλες γραπτές παρατηρήσεις
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας ανακοίνωσης,
καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να γνωστοποιήσουν τις από
ψεις τους, να υποβάλουν πληροφορίες και να προσκομίσουν απο
δεικτικά στοιχεία. Οι πληροφορίες και τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία
θα πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός 37 ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν προβλέπεται διαφο
ρετικά.

5.5. Δυνατότητα ακρόασης από τις υπηρεσίες ερευνών της
Επιτροπής
Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν ακρόαση από
τις υπηρεσίες ερευνών της Επιτροπής. Κάθε αίτηση ακρόασης θα
πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς και να εξηγούνται οι λόγοι υπο
βολής της. Για ακροάσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν το
αρχικό στάδιο της έρευνας, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται εντός

5.6. Οδηγίες για την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων και
την αποστολή συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και
αλληλογραφίας

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν όλες τις παρατη
ρήσεις και τα αιτήματά τους σε ηλεκτρονική μορφή (τις παρατηρή
σεις μη εμπιστευτικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και τις παρατηρήσεις εμπιστευτικού χαρακτήρα σε CD-R/DVD) και
πρέπει να αναφέρουν την επωνυμία τους, την ταχυδρομική τους
διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, καθώς
και τους αριθμούς τους τηλεφώνου και φαξ. Ωστόσο, κάθε εξου
σιοδότηση και υπογεγραμμένο πιστοποιητικό που συνοδεύει απα
ντήσεις σε ερωτηματολόγια ή επικαιροποιήσεις τους πρέπει να υπο
βάλλεται σε χαρτί, δηλ. με το ταχυδρομείο ή με επίδοση στη
διεύθυνση που ακολουθεί. Εάν ένα ενδιαφερόμενο μέρος δεν μπορεί
να υποβάλει τις παρατηρήσεις και τις αιτήσεις του σε ηλεκτρονική
μορφή, πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή, βάσει του
άρθρου 18 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Για περαιτέρω
πληροφορίες σχετικά με την αλληλογραφία με την Επιτροπή, τα
ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμβουλεύονται την κατάλληλη
σελίδα στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου:
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
Διεύθυνση αλληλογραφίας της Επιτροπής:
European Commission
Directorate-General for Trade
Directorate H
Office: N105 08/020
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Φαξ +32 22956505
E-mail: TRADE-AD593-BIODIESEL-DUMPING@EC.EUROPA.EU
TRADE-AD593-BIODIESEL-INJURY@EC.EUROPA.EU
(1) Έγγραφο που φέρει την ένδειξη «Limited» (περιορισμένης διανομής) είναι
απόρρητο, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1225/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51) και
με το άρθρο 6 της συμφωνίας του ΠΟΕ σχετικά με την εφαρμογή του
άρθρου VI της ΓΣΔΕ 1994 (συμφωνία αντιντάμπινγκ). Το έγγραφο αυτό
επίσης προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ
L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
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6. Άρνηση συνεργασίας
Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση σε απαραί
τητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός των προβλεπόμενων
προθεσμιών ή παρεμποδίζει σημαντικά την έρευνα, επιτρέπεται να
συνάγονται προσωρινά ή τελικά συμπεράσματα, είτε θετικά είτε
αρνητικά, με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, όπως προ
βλέπεται στο άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.
Εάν διαπιστωθεί ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος έχει προσκομίσει
ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαμβά
νονται υπόψη και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα
πραγματικά στοιχεία.
Εάν ένα ενδιαφερόμενο μέρος δεν συνεργάζεται ή συνεργάζεται
μόνον εν μέρει και, συνεπώς, τα συμπεράσματα βασίζονται στα
διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του
βασικού κανονισμού, το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι λιγότερο
ευνοϊκό για το εν λόγω μέρος από ό,τι θα ήταν εάν είχε συνεργα
στεί.
7. Σύμβουλος ακροάσεων
Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν την παρέμβαση του
συμβούλου ακροάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου. Ο σύμ
βουλος ακροάσεων ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ των ενδιαφερόμενων
μερών και των υπηρεσιών ερευνών της Επιτροπής. Ο σύμβουλος
ακροάσεων εξετάζει τις αιτήσεις πρόσβασης στο αρχείο, τις διαφο
ρές σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εγγράφων, τις
αιτήσεις για παράταση προθεσμιών και τις αιτήσεις για ακροάσεις
τρίτων μερών. Ο σύμβουλος ακροάσεων μπορεί να διοργανώσει
ακρόαση με ένα επιμέρους ενδιαφερόμενο μέρος και να μεσολαβή
σει ώστε να εξασφαλιστεί για τα ενδιαφερόμενα μέρη η πλήρης
άσκηση του δικαιώματος υπεράσπισής τους.
Μια αίτηση ακρόασης με τον σύμβουλο ακροάσεων θα πρέπει να
υποβάλλεται γραπτώς και να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής της. Για
ακροάσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν το αρχικό στάδιο της
έρευνας, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται εντός 15 ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη
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Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθως, μια αίτηση ακρό
ασης πρέπει να υποβάλλεται εντός των συγκεκριμένων προθεσμιών
που ορίζει η Επιτροπή κατά την επικοινωνία της με τα μέρη.
Ο σύμβουλος ακροάσεων θα παράσχει επίσης ευκαιρίες ακρόασης η
οποία θα επιτρέψει στα ενδιαφερόμενα μέρη να παρουσιάσουν διά
φορες απόψεις και να προβάλουν επιχειρήματα προς αντίκρουση
των ισχυρισμών για θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, το ντάμ
πινγκ, τη ζημία, την αιτιώδη συνάφεια και το συμφέρον της Ένωσης.
Μια τέτοια ακρόαση κατά κανόνα λαμβάνει χώρα το αργότερο στο
τέλος της τέταρτης εβδομάδας μετά την κοινοποίηση των προσω
ρινών πορισμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας, τα ενδια
φερόμενα μέρη μπορούν να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες του συμ
βούλου ακροάσεων στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Εμπορίου: http://ec.
europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.
htm
8. Χρονοδιάγραμμα της έρευνας
Η έρευνα θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 9
του βασικού κανονισμού εντός 15 μηνών από την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1
του βασικού κανονισμού, μπορούν να θεσπιστούν προσωρινά μέτρα
το αργότερο εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης
της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης.
9. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η επεξεργασία οποιωνδήποτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας θα πραγ
ματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδο
μένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα και τους
οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλο
φορία των δεδομένων αυτών (1).

(1) ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
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