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PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE
GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

EUROPESE COMMISSIE
Bericht van inleiding van een antidumpingprocedure betreffende de invoer van geagglomereerde
stenen van oorsprong uit de Volksrepubliek China
(2013/C 183/12)
De Europese Commissie („de Commissie”) heeft een klacht ont
vangen op grond van artikel 5 van Verordening (EG) nr.
1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende
beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit lan
den die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1) („de
basisverordening”), volgens welke de bedrijfstak van de Unie
aanmerkelijke schade lijdt door de invoer met dumping van
geagglomereerde stenen van oorsprong uit de Volksrepubliek
China.

De aldus berekende dumpingmarges blijken voor het betrokken
land significant te zijn.

4. Bewering dat er sprake is van schade en oorzakelijk
verband
De klager heeft bewijsmateriaal voorgelegd waaruit blijkt dat de
invoer van het onderzochte product uit het betrokken land
zowel absoluut als qua marktaandeel is gestegen.

1. Klacht
Deze klacht werd op 14 mei 2013 ingediend door A.St.A Eu
rope („de klager”) namens producenten die meer dan 25 % van
de totale productie van geagglomereerde stenen in de Unie voor
hun rekening nemen.
2. Onderzocht product
Het onderzochte product betreft tegels en andere producten met
een plat oppervlak, blokken en platen van kunststeen met har
sen als bindmiddel, of van geagglomereerd steen en/of glas
en/of spiegelglas met harsen als bindmiddel („het onderzochte
product”).
3. Bewering dat er sprake is van dumping
Bij het product dat met dumping zou worden ingevoerd, gaat
het om het onderzochte product, van oorsprong uit de Volks
republiek China („het betrokken land”), momenteel ingedeeld
onder
de
GN-codes
ex 6810 11 90,
ex 6810 19 00,
ex 6810 91 00, ex 6810 99 00, ex 7016 10 00, ex 7016 90 40,
ex 7016 90 70 en ex 7020 00 80. Deze GN-codes worden
slechts ter informatie vermeld.
Aangezien de Volksrepubliek China ingevolge artikel 2, lid 7,
van de basisverordening niet als een land met een markteco
nomie wordt beschouwd, heeft de klager de normale waarde
voor de invoer uit de Volksrepubliek China vastgesteld op basis
van de prijs in een derde land met een markteconomie, namelijk
Turkije. De bewering dat het betrokken product met dumping
wordt ingevoerd, is gebaseerd op een vergelijking van de aldus
vastgestelde normale waarde met de prijs bij uitvoer (af fabriek)
van het onderzochte product wanneer het naar de Unie wordt
uitgevoerd.
(1) PB L 343 van 22.12.2009, blz. 51.

Uit het door de klager verstrekte voorlopige bewijsmateriaal
blijkt dat de hoeveelheden waarin en de prijzen waartegen het
onderzochte product werd ingevoerd, onder meer een negatieve
invloed hebben gehad op de prijzen en het verkoopvolume van
de bedrijfstak van de Unie, waardoor de bedrijfsresultaten en de
financiële situatie van de bedrijfstak van de Unie aanzienlijk zijn
verslechterd.

5. Onderzoektijdvak
Het tijdvak waarop het onderzoek naar dumping betrekking
heeft, loopt van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013. Volgens
artikel 6, lid 1, van de basisverordening dient het onderzoek
tijdvak normalerwijze onmiddellijk voor de inleiding van de
procedure te eindigen. In het onderhavige geval achtte de Com
missie het echter passender voor een onderzoektijdvak te op
teren dat samenvalt met de halfjaarlijkse verslagleggingstijdvak
ken, wat het indienen van gegevens door de ondernemingen en
daaraanvolgende controles zou vergemakkelijken. Om deze re
denen, en rekening houdend met het feit dat het onderhavige
onderzoek vrijwel eind juni 2013 wordt geopend, werd het
passend geacht de gegevens over het tijdvak van 1 juli 2012
tot en met 30 juni 2013 te gebruiken, en niet de gegevens van
de periode van 12 maanden die onmiddellijk aan de inleiding
van de procedure voorafgaat.

6. De procedure
Daar de Commissie na overleg met het Raadgevend Comité
heeft vastgesteld dat de klacht is ingediend door of namens
de bedrijfstak van de Unie en dat er voldoende bewijsmateriaal
is om een procedure in te leiden, opent zij hierbij een onder
zoek overeenkomstig artikel 5 van de basisverordening.
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Bij het onderzoek zal worden vastgesteld of het onderzochte
product van oorsprong uit het betrokken land met dumping
wordt ingevoerd en of hierdoor schade voor de bedrijfstak
van de Unie is ontstaan. Als de conclusies bevestigend zijn,
zal in het onderzoek worden nagegaan of het niet tegen het
belang van de Unie is maatregelen in te stellen.
6.1. De procedure voor het vaststellen van dumping
Producenten-exporteurs (1) van het onderzochte product uit het
betrokken land worden uitgenodigd aan het onderzoek van de
Commissie deel te nemen.
6.1.1. Procedure voor de selectie van te onderzoeken producenten-ex
porteurs in de Volksrepubliek China
a) S t e e k p r o e f
Mogelijk is een groot aantal producenten-exporteurs in het
betrokken land bij deze procedure betrokken. Om het on
derzoek toch binnen de wettelijke termijn te kunnen afron
den, kan de Commissie haar onderzoek tot een redelijk
aantal producenten-exporteurs beperken door een steek
proef samen te stellen. De steekproef zal overeenkomstig
artikel 17 van de basisverordening worden samengesteld.
Om de Commissie in staat te stellen te beslissen of een
steekproef noodzakelijk is en, zo ja, deze samen te stellen,
wordt alle producenten-exporteurs of hun vertegenwoordi
gers verzocht contact met de Commissie op te nemen. Zij
moeten contact opnemen binnen 15 dagen na de datum
van bekendmaking van dit bericht in het Publicatieblad van de
Europese Unie, tenzij anders aangegeven, en de Commissie de
in bijlage A bij dit bericht verlangde informatie over hun
onderneming(en) verstrekken.
Om informatie te verkrijgen die zij voor het samenstellen
van de steekproef van producenten-exporteurs nodig acht,
zal de Commissie bovendien contact opnemen met de au
toriteiten van de Volksrepubliek China en mogelijk ook met
haar bekende verenigingen van producenten-exporteurs.
Alle informatie die voor de samenstelling van de steekproef
van nut kan zijn, met uitzondering van de hierboven ver
melde informatie, moet, tenzij anders aangegeven, uiterlijk
21 dagen na de datum van bekendmaking van dit bericht in
het Publicatieblad van de Europese Unie worden ingediend.
Indien een steekproef noodzakelijk is, kunnen de producen
ten-exporteurs worden geselecteerd op basis van het groot
ste representatieve volume van hun uitvoer naar de Unie dat
binnen de beschikbare tijd redelijkerwijs kan worden onder
zocht. De Commissie zal alle haar bekende producentenexporteurs, de autoriteiten van de Volksrepubliek China en
(1) Onder producent-exporteur wordt verstaan een onderneming uit het
betrokken land die het onderzochte product vervaardigt en naar de
markt van de Unie uitvoert, hetzij rechtstreeks hetzij via derden, met
inbegrip van verbonden ondernemingen die betrokken zijn bij de
productie, binnenlandse verkoop of uitvoer van het onderzochte
product.
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de verenigingen van producenten-exporteurs — indien no
dig via de autoriteiten van de Volksrepubliek China — mee
delen welke ondernemingen voor de steekproef zijn geselec
teerd.

Om informatie te verkrijgen die zij voor haar onderzoek
met betrekking tot de producenten-exporteurs nodig acht,
zal de Commissie vragenlijsten toezenden aan de voor de
steekproef geselecteerde producenten-exporteurs, aan de
haar bekende verenigingen van producenten-exporteurs en
aan de autoriteiten van de Volksrepubliek China.

Alle voor de steekproef geselecteerde producenten-expor
teurs moeten, tenzij anders aangegeven, uiterlijk 37 dagen
na de datum van kennisgeving van de samenstelling van de
steekproef een ingevulde vragenlijst indienen.

In de vragenlijst dienen zij informatie te verstrekken over
onder andere de structuur van hun onderneming(en), de
activiteiten van hun onderneming(en) met betrekking tot
het onderzochte product, de productiekosten, de verkoop
van het onderzochte product op de binnenlandse markt
van het betrokken land en de uitvoer van het onderzochte
product naar de Unie.

Onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 18 van
de basisverordening worden ondernemingen die hebben in
gestemd met hun mogelijke opname in de steekproef maar
uiteindelijk niet worden geselecteerd, geacht mee te werken
(„niet in de steekproef opgenomen medewerkende produ
centen-exporteurs”). Onverminderd punt b) zal het antidum
pingrecht dat eventueel wordt toegepast op de invoer van
niet in de steekproef opgenomen medewerkende producen
ten-exporteurs niet hoger zijn dan de gewogen gemiddelde
dumpingmarge die is vastgesteld voor de producenten-ex
porteurs in de steekproef (2).

b) I n d i v i d u e l e d u m p i n g m a r g e v o o r o n d e r 
nemingen die niet in de steekproef zijn
opgenomen
Niet in de steekproef opgenomen medewerkende producen
ten-exporteurs kunnen de Commissie uit hoofde van arti
kel 17, lid 3, van de basisverordening verzoeken om voor
hen een individuele dumpingmarge vast te stellen. De pro
ducenten-exporteurs die om een individuele dumpingmarge
willen verzoeken, moeten een vragenlijst aanvragen en deze,
tenzij anders aangegeven, uiterlijk 37 dagen na de datum
van kennisgeving van de samenstelling van de steekproef
naar behoren ingevuld terugzenden. De Commissie zal on
derzoeken of hun een individueel recht overeenkomstig ar
tikel 9, lid 5, van de basisverordening kan worden toege
kend De producenten in het land zonder markteconomie
die van mening zijn dat zij het onderzochte product op
(2) Ingevolge artikel 9, lid 6, van de basisverordening wordt geen re
kening gehouden met nihilmarges, minimale marges en marges die
onder de in artikel 18 van de basisverordening bedoelde omstandig
heden zijn vastgesteld.
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marktvoorwaarden produceren en verkopen, kunnen in dit
verband een naar behoren onderbouwde aanvraag om be
handeling als marktgerichte onderneming (BMO-aanvraag)
indienen, en deze naar behoren ingevuld terugsturen, bin
nen de in punt 6.1.2.2 vermelde termijnen. Producentenexporteurs die een individuele dumpingmarge aanvragen,
moeten zich er echter van bewust zijn dat de Commissie
kan besluiten geen individuele dumpingmarge vast te stellen,
bijvoorbeeld als het aantal producenten-exporteurs zo groot
is dat individuele onderzoeken te belastend zijn en een
tijdige afsluiting van het onderzoek in de weg staan.
6.1.2. Aanvullende procedure voor producenten-exporteurs in het be
trokken land zonder markteconomie
6.1.2.1. S e l e c t i e v a n e e n d e r d e l a n d m e t e e n
markteconomie
De normale waarde van de invoer uit de Volksrepubliek China
zal, met inachtneming van de bepalingen van punt 6.1.2.2,
overeenkomstig artikel 2, lid 7, onder a), van de basisverorde
ning worden vastgesteld op basis van de prijs of de berekende
waarde in een derde land met een markteconomie. De Com
missie zal daartoe een geschikt derde land met een markteco
nomie selecteren. De voorlopige keuze van de Commissie is op
Turkije gevallen. Belanghebbenden wordt hierbij verzocht hun
opmerkingen over de geschiktheid van deze keuze in te dienen
binnen tien dagen na de datum van bekendmaking van dit
bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie. Volgens de
informatie waarover de Commissie beschikt, zijn andere le
veranciers uit landen met een markteconomie de Verenigde
Staten van Amerika, Israel en Zuid-Korea. Om uiteindelijk het
meest geschikte derde land met een markteconomie te selecte
ren, neemt de Commissie contact op met de producenten in
deze landen en ook met de producenten in alle andere markt
economieën van derde landen waarvoor aanwijzingen bestaan
dat de productie van het onderzochte product er plaatsvindt.
6.1.2.2. B e h a n d e l i n g v a n p r o d u c e n t e n - e x p o r 
teurs in het betrokken land zonder
markteconomie
Overeenkomstig artikel 2, lid 7, onder b), van de basisverorde
ning kunnen individuele producenten-exporteurs in het betrok
ken land die van mening zijn dat zij het onderzochte product
onder marktvoorwaarden vervaardigen en verkopen, een naar
behoren onderbouwd verzoek om behandeling als markt
gerichte onderneming indienen („BMO-aanvraag”). Een BMO
wordt toegekend als uit de beoordeling van de BMO-aanvraag
blijkt dat aan de criteria van artikel 2, lid 7, onder c), van de
basisverordening (1) is voldaan. Overeenkomstig artikel 2, lid 7,
onder b), van de basisverordening wordt de dumpingmarge van
de producenten-exporteurs aan wie een BMO is toegekend, voor
zover mogelijk en onverminderd het gebruik van beschikbare
gegevens uit hoofde van artikel 18 van de basisverordening,
berekend op basis van hun eigen normale waarde en uitvoer
prijzen.
(1) De producenten-exporteurs moeten met name aantonen dat: i) be
sluiten van bedrijven en de door hen gemaakte kosten een reactie
zijn op marktsignalen, zonder staatsinmenging van betekenis; ii)
bedrijven beschikken over een duidelijke basisboekhouding die onder
controle staat van een onafhankelijke instantie in overeenstemming
met de internationale standaarden voor jaarrekeningen en die alle
terreinen bestrijkt; iii) er geen verstoringen van betekenis zijn die
nog voortvloeien uit het vroegere systeem zonder markteconomie;
iv) de faillissements- en eigendomswetten rechtszekerheid en stabili
teit bieden; v) omrekening van munteenheden tegen de marktkoers
geschiedt.
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Behandeling als marktgerichte onderneming (BMO)
De Commissie zal alle producenten-exporteurs in de Volksrepu
bliek China die voor de steekproef zijn geselecteerd BMO-aan
vraagformulieren toezenden, evenals aan alle niet in de steek
proef opgenomen medewerkende producenten-exporteurs die
een individuele dumpingmarge willen aanvragen, aan alle be
kende verenigingen van producenten-exporteurs en aan de au
toriteiten van de Volksrepubliek China. De Commissie zal enkel
de BMO-aanvraagformulieren beoordelen die zijn ingediend
door voor de steekproef geselecteerde producenten-exporteurs
en door niet voor de steekproef geselecteerde medewerkende
producenten-exporteurs waarvan het verzoek om berekening
van een individuele dumpingmarge is aanvaard.
Alle producenten-exporteurs die een BMO willen aanvragen,
moeten, tenzij anders aangegeven, uiterlijk 21 dagen na de
datum van kennisgeving van de samenstelling van de steekproef
dan wel van de beslissing geen steekproef samen te stellen, een
ingevuld BMO-aanvraagformulier indienen.
6.1.3. Onderzoek van de niet-verbonden importeurs (2) (3)
Niet-verbonden importeurs die het onderzochte product uit de
Volksrepubliek China in de Unie invoeren, wordt verzocht aan
het onderzoek deel te nemen.
Gezien het potentieel grote aantal bij deze procedure betrokken
niet-verbonden importeurs kan de Commissie, om het onder
zoek binnen de wettelijke termijn te kunnen afronden, haar
onderzoek tot een redelijk aantal niet-verbonden importeurs
beperken door een steekproef samen te stellen. De steekproef
zal overeenkomstig artikel 17 van de basisverordening worden
samengesteld.
Om de Commissie in staat te stellen te beslissen of een steek
proef noodzakelijk is en, zo ja, deze samen te stellen, wordt alle
niet-verbonden importeurs of hun vertegenwoordigers verzocht
(2) Uitsluitend importeurs die niet verbonden zijn met de producentenexporteurs mogen in de steekproef worden opgenomen. Importeurs
die met producenten-exporteurs verbonden zijn, moeten bijlage I bij
de vragenlijst voor deze producenten-exporteurs invullen. Overeen
komstig artikel 143 van Verordening (EG) nr. 2454/93 van de Com
missie houdende bepalingen ter uitvoering van het communautaire
douanewetboek worden personen slechts geacht te zijn verbonden
indien: a) zij functionaris of directeur zĳn van elkaars zaken; b) zĳ
door de wettelĳke bepalingen worden erkend als in zaken verbon
den; c) zij werkgever en werknemer zijn; d) enig persoon, hetzĳ
rechtstreeks of zĳdelings, 5 % of meer van het stemgerechtigde uit
staande kapitaal of aandelen van beiden bezit, controleert of houdt;
e) één van hen direct of indirect zeggenschap over de anderen heeft;
f) beiden, rechtstreeks of zijdelings, worden gecontroleerd door een
derde persoon; g) zij samen, direct of indirect, een derde persoon
controleren; of h) zij tot dezelfde familie behoren. Personen worden
slechts geacht leden te zijn van dezelfde familie indien zij op een van
de volgende wijzen met elkaar bloed- of aanverwant zijn: i) echt
genoot en echtgenote, ii) ouder en kind, iii) broers en zusters (of
halfbroers en halfzusters), iv) grootouder en kleinkind, v) oom of
tante en neef of nicht (oomzeggers), vi) schoonouder en schoon
dochter of schoonzoon, vii) zwagers en schoonzuster (PB L 253 van
11.10.1993, blz. 1). In deze context worden onder personen zowel
natuurlijke als rechtspersonen verstaan.
(3) Gegevens die door niet-verbonden importeurs zijn verstrekt, mogen
ook worden gebruikt voor andere aspecten van dit onderzoek dan
het vaststellen van dumping.
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contact met de Commissie op te nemen. Zij moeten dat —
tenzij anders aangegeven — uiterlijk 15 dagen na de bekend
making van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie
doen en de Commissie de in bijlage B bij dit bericht gevraagde
informatie over hun onderneming(en) verstrekken.
Om de informatie te verkrijgen die zij voor het samenstellen
van de steekproef van niet-verbonden importeurs nodig acht,
kan de Commissie ook contact opnemen met haar bekende
verenigingen van importeurs.
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uiterlijk 15 dagen na de datum van bekendmaking van dit
bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie contact
met de Commissie opnemen.
Belanghebbenden die andere informatie willen verstrekken die
voor de samenstelling van de steekproef van nut kan zijn,
moeten dit, tenzij anders aangegeven, uiterlijk 21 dagen na de
bekendmaking van dit bericht in het Publicatieblad van de Euro
pese Unie doen.

Alle informatie die voor de samenstelling van de steekproef van
nut kan zijn, met uitzondering van de hierboven vermelde in
formatie, moet, tenzij anders aangegeven, uiterlijk 21 dagen na
de datum van bekendmaking van dit bericht in het Publicatieblad
van de Europese Unie worden ingediend.

De Commissie zal alle haar bekende producenten in de Unie
en/of verenigingen van producenten in de Unie meedelen welke
ondernemingen uiteindelijk voor de steekproef zijn geselecteerd.

Indien een steekproef noodzakelijk is, kunnen de importeurs
worden geselecteerd op basis van het grootste representatieve
volume van hun verkoop van het onderzochte product in de
Unie dat binnen de beschikbare tijd redelijkerwijs kan worden
onderzocht. De Commissie zal alle haar bekende niet-verbonden
importeurs en verenigingen van importeurs meedelen welke
ondernemingen voor de steekproef zijn geselecteerd.

Om de informatie te verkrijgen die zij voor haar onderzoek
nodig acht, zal de Commissie vragenlijsten toezenden aan de
in de steekproef opgenomen producenten in de Unie en aan alle
haar bekende verenigingen van producenten in de Unie. Deze
partijen moeten de ingevulde vragenlijst, tenzij anders aange
geven, uiterlijk 37 dagen na de datum van kennisgeving van
de samenstelling van de steekproef indienen.

Om de informatie te verkrijgen die zij voor haar onderzoek
nodig acht, zal de Commissie vragenlijsten toezenden aan de
in de steekproef opgenomen niet-verbonden importeurs en aan
alle haar bekende verenigingen van importeurs. Deze partijen
moeten de ingevulde vragenlijst, tenzij anders aangegeven, ui
terlijk 37 dagen na de datum van kennisgeving van de samen
stelling van de steekproef indienen.
In de vragenlijst dienen zij informatie te verstrekken over onder
andere de structuur van hun onderneming(en), de activiteiten
van hun onderneming(en) met betrekking tot het onderzochte
product en de verkoop van het onderzochte product.
6.2. Procedure voor het vaststellen van schade en voor het
onderzoek van de producenten in de Unie
De vaststelling van de schade is gebaseerd op positief bewijs
materiaal en houdt een objectief onderzoek in van de omvang
van de invoer met dumping, de gevolgen daarvan voor de
prijzen in de Unie en de gevolgen van deze invoer voor de
bedrijfstak van de Unie. Teneinde vast te stellen of de bedrijfstak
van de Unie aanmerkelijke schade heeft geleden, wordt de pro
ducenten van het onderzochte product in de Unie verzocht aan
het onderzoek van de Commissie mee te werken.
Gezien het grote aantal bij deze procedure betrokken producen
ten in de Unie heeft de Commissie, om het onderzoek binnen
de wettelijke termijn te kunnen afronden, besloten haar onder
zoek tot een redelijk aantal producenten in de Unie te beperken
door een steekproef samen te stellen. De steekproef wordt over
eenkomstig artikel 17 van de basisverordening samengesteld.
Belanghebbenden kunnen nadere informatie over de samen
gestelde steekproef binnen 7 dagen na de bekendmaking van
dit bericht in het dossier vinden. Om dit dossier te raadplegen,
kunnen zij contact opnemen met de Commissie (de contact
gegevens van de Commissie zijn opgenomen in punt 5.6). An
dere producenten in de Unie, of hun vertegenwoordigers, die
vinden dat er redenen zijn waarom zij in de steekproef zouden
moeten worden opgenomen, moeten, tenzij anders bepaald,

In de vragenlijst dient informatie te worden verstrekt over onder
meer de structuur van hun onderneming(en) en de financiële en
economische situatie van de onderneming(en).
6.3. Procedure voor het beoordelen van het belang van de
Unie
Indien wordt vastgesteld dat er inderdaad dumping plaatsvindt
en dat daardoor schade wordt veroorzaakt, zal uit hoofde van
artikel 21 van de basisverordening een beslissing worden ge
nomen over de vraag of de instelling van antidumpingmaat
regelen niet in strijd is met het belang van de Unie. Producenten
in de Unie, importeurs en hun representatieve verenigingen,
gebruikers en hun representatieve verenigingen, en representa
tieve consumentenorganisaties worden verzocht om contact op
te nemen binnen 15 dagen na de bekendmaking van dit bericht
in het Publicatieblad van de Europese Unie, tenzij anders aange
geven. Om aan het onderzoek mee te werken, moeten de re
presentatieve consumentenorganisaties binnen dezelfde termijn
aantonen dat er een objectieve band is tussen hun activiteiten en
het onderzochte product.
Partijen die binnen de genoemde termijn contact opnemen,
kunnen de Commissie binnen 37 dagen na de bekendmaking
van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie, tenzij
anders aangegeven, informatie verstrekken over het belang van
de Unie. Zij kunnen deze informatie vormvrij opstellen of een
vragenlijst van de Commissie invullen. Met informatie die op
grond van artikel 21 wordt verstrekt, wordt alleen rekening
gehouden indien daarbij tegelijkertijd het nodige bewijsmateriaal
is gevoegd.
6.4. Andere schriftelijke opmerkingen
Alle belanghebbenden wordt hierbij verzocht om onder de
voorwaarden van dit bericht hun standpunt kenbaar te maken
en informatie en bewijsmateriaal in te dienen. Tenzij anders
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aangegeven, moeten deze informatie en het bewijsmateriaal ui
terlijk 37 dagen na de bekendmaking van dit bericht in het
Publicatieblad van de Europese Unie in het bezit van de Commissie
zijn.
6.5. Mogelijkheid om door de onderzoeksdiensten van de Com
missie te worden gehoord
Alle belanghebbenden kunnen een verzoek indienen om door
de onderzoeksdiensten van de Commissie te worden gehoord.
Dit verzoek moet schriftelijk worden ingediend en met redenen
worden omkleed. Een verzoek om een hoorzitting over zaken
die betrekking hebben op het beginstadium van het onderzoek,
moet uiterlijk 15 dagen na de datum van bekendmaking van dit
bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie worden in
gediend. Daarna moet een verzoek om te worden gehoord,
worden ingediend binnen de specifieke termijnen die de Com
missie in haar correspondentie met de partijen vaststelt.
6.6. Instructies voor schriftelijke opmerkingen en de verzen
ding van ingevulde vragenlijsten en correspondentie
Alle schriftelijke opmerkingen (met inbegrip van de in dit be
richt gevraagde informatie), ingevulde vragenlijsten en corres
pondentie waarvoor om een vertrouwelijke behandeling wordt
verzocht, moeten zijn voorzien van de vermelding „Limited” (1).
Belanghebbenden die informatie met de vermelding „Limited”
verstrekken, moeten hiervan krachtens artikel 19, lid 2, van
de basisverordening een niet-vertrouwelijke samenvatting indie
nen, voorzien van de vermelding „For inspection by interested
parties”. Deze samenvatting moet gedetailleerd genoeg zijn om
een redelijk inzicht te verschaffen in de essentie van de als
vertrouwelijk verstrekte gegevens. Als een belanghebbende die
vertrouwelijke informatie verstrekt, geen niet-vertrouwelijke sa
menvatting daarvan verstrekt met de vereiste vorm en kwaliteit,
kan deze vertrouwelijke informatie buiten beschouwing worden
gelaten.
Belanghebbenden moeten alle opmerkingen en verzoeken elek
tronisch (niet-vertrouwelijke opmerkingen via e-mail, vertrouwe
lijke op cd-r/dvd) indienen onder opgave van hun naam, adres,
e-mailadres, telefoon- en faxnummers. Volmachten, onder
tekende verklaringen en actualiseringen daarvan bij BMO- en
IB-aanvraagformulieren of antwoorden op vragenlijsten moeten
echter op papier, d.w.z. per post of in persoon, op onderstaand
adres worden ingediend. Als een belanghebbende niet in staat is
zijn opmerkingen en verzoeken elektronisch in te dienen, moet
hij de Commissie daarvan overeenkomstig artikel 18, lid 2, van
de basisverordening onmiddellijk op de hoogte brengen. Nadere
informatie over de correspondentie met de Commissie vinden
belanghebbenden op de volgende pagina van de website van het
directoraat-generaal Handel: http://ec.europa.eu/trade/tacklingunfair-trade/trade-defence
(1) Een „Limited”-document wordt als vertrouwelijk in de zin van arti
kel 19 van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad (PB L 343
van 22.12.2009, blz. 51) en artikel 6 van de WTO-Overeenkomst
betreffende de toepassing van artikel VI van de GATT 1994 (Anti
dumpingovereenkomst) beschouwd. Het is ook een beschermd docu
ment krachtens artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van
het Europees Parlement en de Raad (PB L 145 van 31.5.2001,
blz. 43).
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Correspondentieadres van de Commissie:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Handel
Directoraat H
Kamer N105 08/020
1049 Brussel
BELGIË
E-mail: TRADE-AD600-STONE-DUMPING@ec.europa.eu
TRADE-AD600-STONE-INJURY@ec.europa.eu
7. Niet-medewerking
Wanneer belanghebbenden geen toegang tot de nodige gege
vens verlenen, deze niet binnen de gestelde termijn verstrekken
of het onderzoek ernstig belemmeren, kunnen overeenkomstig
artikel 18 van de basisverordening voorlopige of definitieve
conclusies worden getrokken op basis van de beschikbare gege
vens, zowel in positieve als in negatieve zin.
Wanneer blijkt dat een belanghebbende onjuiste of misleidende
informatie heeft verstrekt, kan deze buiten beschouwing worden
gelaten en kan van de beschikbare gegevens gebruik worden
gemaakt.
Indien een belanghebbende geen of slechts gedeeltelijk mede
werking verleent en de conclusies daarom overeenkomstig ar
tikel 18 van de basisverordening op de beschikbare gegevens
worden gebaseerd, kan het resultaat voor deze belanghebbende
minder gunstig zijn dan wanneer hij wel medewerking had
verleend.
8. Hearing
Belanghebbenden kunnen erom vragen dat de raadadviseur-au
diteur voor het directoraat-generaal Handel wordt ingeschakeld.
De raadadviseur-auditeur fungeert als tussenpersoon tussen de
belanghebbenden en de onderzoeksdiensten van de Commissie.
Hij behandelt verzoeken om toegang tot het dossier, geschillen
over de vertrouwelijkheid van documenten, verzoeken om ter
mijnverlenging en verzoeken van derden om te worden ge
hoord. De raadadviseur-auditeur kan een hoorzitting met een
individuele belanghebbende beleggen en als bemiddelaar optre
den om te garanderen dat de belanghebbenden hun recht van
verweer ten volle kunnen uitoefenen.
Een verzoek om door de raadadviseur-auditeur te worden ge
hoord, moet schriftelijk worden ingediend en met redenen wor
den omkleed. Voor een onderhoud over kwesties in verband
met de initiële fase van het onderzoek dient het verzoek te
worden ingediend binnen 15 dagen na de datum van bekend
making van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Voor een verzoek betreffende de latere stadia van het onderzoek
gelden de specifieke termijnen die de Commissie in haar cor
respondentie met de partijen vermeldt.
De raadadviseur-auditeur kan ook een hoorzitting voor belang
hebbenden organiseren waar uiteenlopende standpunten en te
genargumenten naar voren kunnen worden gebracht met be
trekking tot kwesties in verband met onder andere dumping,
schade, oorzakelijk verband en belang van de Unie. Een derge
lijke hoorzitting vindt normaliter uiterlijk aan het einde van de
vierde week na de mededeling van de voorlopige bevindingen
plaats.
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Belanghebbenden die contact willen opnemen, vinden de nodige
gegevens en nadere informatie op de webpagina's van de raad
adviseur-auditeur op de website van DG Handel: http://ec.
europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.
htm
9. Tijdschema voor het onderzoek
Het onderzoek wordt overeenkomstig artikel 6, lid 9, van de
basisverordening binnen 15 maanden na de datum van bekend
making van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie
afgesloten. Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de basisverorde

28.6.2013

ning kunnen tot uiterlijk negen maanden na de bekendmaking
van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie voor
lopige maatregelen worden ingesteld.
10. Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens die in het kader van dit onderzoek worden
verzameld, zullen worden behandeld in overeenstemming met
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en
de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens door de com
munautaire instellingen en organen en betreffende het vrije ver
keer van die gegevens (1).

(1) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.
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