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PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE
GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

EUROPESE COMMISSIE
Bericht van opening van een nieuw onderzoek bij het vervallen van de antidumpingmaatregelen die
van toepassing zijn op de invoer van ammoniumnitraat van oorsprong uit Rusland
(2013/C 200/09)
Na de bekendmaking van het bericht (1) dat de antidumping
maatregelen die van toepassing zijn op de invoer van ammoni
umnitraat van oorsprong uit Rusland op korte termijn zouden
vervallen, heeft de Europese Commissie („de Commissie”) een
verzoek om een nieuw onderzoek ontvangen op grond van
artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de
Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maat
regelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn
van de Europese Gemeenschap (2) („de basisverordening”).
1. Verzoek om een nieuw onderzoek
Het verzoek werd ingediend op 28 maart 2013 door een Euro
pese associatie van meststoffabrikanten, Fertilizers Europe („de
aanvrager”), namens EU-producenten die meer dan 25 % van de
productie van ammoniumnitraat in de Unie voor hun rekening
nemen.
2. Onderzocht product
Het nieuwe onderzoek heeft betrekking op vaste meststoffen
met een gehalte aan ammoniumnitraat van meer dan 80 ge
wichtspercenten, ingedeeld onder de GN-codes 3102 30 90,
3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00,
ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00
en ex 3105 90 91, van oorsprong uit Rusland (hierna genoemd
„het onderzochte product”).
3. Bestaande maatregelen
Momenteel geldt een definitief antidumpingrecht dat werd in
gesteld bij Verordening (EG) nr. 661/2008 van de Raad (3),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 989/2009 van de
Raad (4).

len waarschijnlijk zal leiden tot voortzetting van dumping en
herhaling van schade voor de bedrijfstak van de Unie.

4.1. Bewering dat voortzetting van dumping waarschijnlijk is
In de afwezigheid van betrouwbare informatie over binnen
landse prijzen voor Rusland („het betrokken land”) vanwege
het gebrek aan binnenlandse verkoop in het kader van normale
handelstransacties, is de bewering dat voortzetting van dumping
waarschijnlijk is gebaseerd op een vergelijking van de door be
rekening vastgestelde normale waarde en de fabricagekosten in
Rusland, met uitzondering van de inputprijs voor aardgas, welke
gebaseerd is op de gasprijs voor levering aan Waidhaus (DE),
aangepast aan de transportkosten, de verkoopkosten, de alge
mene kosten en administratiekosten (VAA-kosten) en normale
winst die gebaseerd zijn op gegevens van de Verenigde Staten
van Amerika, met de uitvoerprijs (af fabriek) van het onder
zochte product bij uitvoer naar de Unie.

Bovendien werd de door berekening vastgestelde normale
waarde ook vergeleken met de uitvoerprijs (af fabriek) van het
onderzochte product bij uitvoer naar Brazilië, de belangrijkste
afzetmarkt voor meststoffen uit Rusland, die zo’n 40 % van de
Russische export van het onderzochte product voor haar reke
ning neemt. Andere exportmarkten voor meststoffen uit Rus
land zijn volgens het verzoek Oekraïne, Peru, Zwitserland,
Ghana en Turkije, waarvan elk van die markten afzonderlijk
minder dan 10 % van de totale export van het onderzochte
product van oorsprong uit Rusland vertegenwoordigt. De Com
missie beschikt in dit stadium niet over verder onderzochte
prijzen naar andere exportmarkten.

4. Motivering van het nieuwe onderzoek
Het verzoek is ingediend omdat het vervallen van de maatrege
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Op grond van deze vergelijkingen, die wijzen op dumping,
voert de indiener van het verzoek aan dat herhaling van dum
ping uit Rusland waarschijnlijk is. De berekeningen zijn geba
seerd op de uitvoerprijs, na aftrek van het antidumpingrecht. De
Commissie heeft bij de controle van de berekeningen in aan
merking genomen dat er een prijsverbintenis bestaat.
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4.2. Bewering dat waarschijnlijk opnieuw schade zal worden
veroorzaakt
Volgens de indiener van het verzoek is herhaling van schade
waarschijnlijk. In dit verband heeft de indiener bewijsmateriaal
overgelegd waaruit blijkt dat de invoer van het onderzochte
product uit het betrokken land in de Unie bij het vervallen
van de maatregelen waarschijnlijk in omvang zal toenemen
gezien de grote onbenutte capaciteit van de producenten-expor
teurs in Rusland die naar verluidt meer dan 15 % van de totale
capaciteit en ongeveer 30 % van de consumptie in de Unie
vertegenwoordigen.

Tevens wordt gesteld dat de invoer van het onderzochte pro
duct bij de uitvoer naar de Unie waarschijnlijk zal toenemen
vanwege de aanhoudend lage binnenlandse consumptie van het
in Rusland onderzochte product, de handhaving van maatrege
len voor de invoer van vergelijkbare producten door de Ver
enigde Staten van Amerika en Australië, en de toename van
lokaal aanbod van meststoffen op andere markten (o.a. Egypte,
Brazilië, Turkije, Peru, Ecuador, Colombia) waardoor deze in
hun eigen behoeften kunnen voorzien. Dit alles kan ertoe leiden
dat de uitvoer van het onderzochte product wordt verlegd naar
de EU.

De indiener van het verzoek beweert ten slotte dat het vooral
dankzij de antidumpingmaatregelen is dat de bedrijfstak van de
Unie geen schade meer lijdt. Indien de maatregelen vervallen en
het betrokken product weer in grote hoeveelheden tegen dum
pingprijzen uit het betrokken land wordt ingevoerd, zal de be
drijfstak van de Unie waarschijnlijk opnieuw schade lijden.

5. De procedure
Daar de Commissie na overleg in het Raadgevend Comité tot de
conclusie is gekomen dat er voldoende bewijsmateriaal is om
een procedure voor een nieuw onderzoek bij het vervallen van
maatregelen in te leiden, opent zij hierbij een nieuw onderzoek
op grond van artikel 11, lid 2, van de basisverordening.

5.1. Procedure om vast te stellen of voortzetting of herhaling
van dumping waarschijnlijk is
5.1.1. Onderzoek van de producenten-exporteurs
Mogelijk is een groot aantal producenten-exporteurs in Rusland
bij dit nieuwe onderzoek bij het vervallen van de maatregelen
betrokken. Om het onderzoek toch binnen de wettelijke termijn
te kunnen afronden, kan de Commissie haar onderzoek tot een
redelijk aantal producenten-exporteurs beperken door een steek
proef samen te stellen. De steekproef zal overeenkomstig arti
kel 17 van de basisverordening worden samengesteld.

Om de Commissie in staat te stellen te beslissen of een steek
proef noodzakelijk is en, indien dit het geval is, deze samen te
stellen, verzoekt de Commissie alle producenten-exporteurs of
hun vertegenwoordigers, inclusief degenen die niet hebben mee
gewerkt aan het onderzoek dat tot de onderzochte maatregelen
heeft geleid, contact met haar op te nemen. Zij moeten dat —
tenzij anders aangegeven — uiterlijk 15 dagen na de datum van
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bekendmaking van dit bericht in het Publicatieblad van de Euro
pese Unie doen en de in bijlage A bij dit bericht gevraagde
informatie over hun onderneming(en) verstrekken aan de Com
missie.

Om de informatie te verkrijgen die zij voor het samenstellen
van de steekproef van producenten-exporteurs nodig acht, zal
de Commissie bovendien contact opnemen met de autoriteiten
van het betrokken land en met de haar bekende verenigingen
van producenten-exporteurs.

Belanghebbenden die behalve de hierboven vermelde informatie
ook andere informatie willen verstrekken die voor de samen
stelling van de steekproef van nut kan zijn, moeten dit, tenzij
anders aangegeven, binnen 21 dagen na de bekendmaking van
dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie doen.

Indien een steekproef noodzakelijk is, kunnen de producentenexporteurs worden geselecteerd op basis van het grootste re
presentatieve volume van hun uitvoer naar de Unie dat binnen
de beschikbare tijd redelijkerwijs kan worden onderzocht. De
Commissie zal alle haar bekende producenten-exporteurs, de
autoriteiten van de betrokken landen en de verenigingen van
producenten-exporteurs meedelen — indien nodig via de auto
riteiten van de betrokken landen — welke ondernemingen voor
de steekproef zijn geselecteerd.

Om de informatie te verkrijgen die zij voor haar onderzoek met
betrekking tot producenten-exporteurs nodig acht, zal de Com
missie een vragenlijst toezenden aan de producenten-exporteurs
die zijn geselecteerd om in de steekproef te worden opgenomen,
aan de haar bekende verenigingen van producenten-exporteurs
en aan de autoriteiten van het betrokken land.

Alle voor de steekproef geselecteerde producenten-exporteurs,
en de haar bekende verenigingen van producenten-exporteurs,
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 ingestemd
met hun mogelijke opname in de steekproef maar uiteindelijk
niet worden geselecteerd, geacht mee te werken (hierna ge
noemd „niet in de steekproef opgenomen medewerkende pro
ducenten-exporteurs”).
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5.1.2. Onderzoek van de niet-verbonden importeurs (1) (2)
Niet-verbonden importeurs van het onderzochte product uit de
betrokken landen naar de Unie worden uitgenodigd aan het
onderzoek deel te nemen.
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dat binnen de beschikbare tijd redelijkerwijs kan worden onder
zocht. De Commissie zal alle haar bekende niet-verbonden im
porteurs en verenigingen van importeurs meedelen welke on
dernemingen voor de steekproef zijn geselecteerd.

Gezien het mogelijk grote aantal bij dit nieuwe onderzoek be
trokken niet-verbonden importeurs kan de Commissie, om het
onderzoek binnen de wettelijke termijn te kunnen afronden,
haar onderzoek tot een redelijk aantal niet-verbonden impor
teurs beperken door een steekproef samen te stellen. De steek
proef zal overeenkomstig artikel 17 van de basisverordening
worden samengesteld.

Om de informatie te verkrijgen die zij voor haar onderzoek
nodig acht, zal de Commissie een vragenlijst toezenden aan
de in de steekproef opgenomen niet-verbonden importeurs en
aan alle haar bekende verenigingen van importeurs. Deze par
tijen moeten de ingevulde vragenlijst, tenzij anders aangegeven,
uiterlijk 37 dagen na de datum van kennisgeving van de samen
stelling van de steekproef indienen.

Om de Commissie in staat te stellen te beslissen of een steek
proef noodzakelijk is en, zo ja, deze samen te stellen, verzoekt
de Commissie alle producenten-exporteurs of hun vertegen
woordigers, inclusief degenen die niet hebben meegewerkt aan
het onderzoek dat tot de onderzochte maatregelen heeft geleid,
contact met haar op te nemen. Zij moeten contact opnemen
binnen 15 dagen na de datum van bekendmaking van dit be
richt in het Publicatieblad van de Europese Unie, tenzij anders
aangegeven, en de Commissie de in bijlage B bij dit bericht
verlangde informatie over hun onderneming(en) verstrekken.

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.

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.
Belanghebbenden die behalve de hierboven vermelde informatie
ook andere informatie willen verstrekken die voor de samen
stelling van de steekproef van nut kan zijn, moeten dit, tenzij
anders aangegeven, binnen 21 dagen na de bekendmaking van
dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie doen.
Indien een steekproef noodzakelijk is, kunnen de importeurs
worden geselecteerd op basis van het grootste representatieve
volume van hun verkoop van het betrokken product in de Unie
(1) 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 (EEG) nr. 2454/93 van de
Commissie houdende bepalingen ter uitvoering van het communau
taire douanewetboek worden personen slechts geacht te zijn ver
bonden indien: a) zij functionaris of directeur zijn van elkaars zaken;
b) zij van rechtswege in zaken verbonden zijn; c) de één de werk
gever is van de ander; d) enig persoon direct of indirect 5 % of meer
van het stemgerechtigde uitstaande kapitaal of aandelen van beiden
bezit, controleert of houdt; e) één van hen direct of indirect zeggen
schap over de anderen heeft; f) een derde persoon direct of indirect
zeggenschap heeft over beiden; g) zij direct of indirect zeggenschap
hebben over een derde persoon; of h) zij tot dezelfde familie beho
ren. Personen worden slechts geacht leden te zijn van dezelfde fa
milie indien zij op een van de volgende wijzen met elkaar bloed- of
aanverwant zijn: i) echtgenoot 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, vi) schoonouder en
schoonzoon of -dochter, vii) zwagers en schoonzusters. (PB L 253
van 11.10.1993, blz. 1). In deze context worden onder personen
zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan.
(2) Gegevens die door niet-verbonden importeurs zijn verstrekt, mogen
ook worden gebruikt voor andere aspecten van het onderzoek dan
het vaststellen van dumping.

5.2. Procedure om vast te stellen of voortzetting of herhaling
van dumping waarschijnlijk is
5.2.1. Onderzoek van de producenten in de Unie
Teneinde vast te stellen of voortzetting of herhaling van schade
voor de bedrijfstak van de Unie waarschijnlijk is, worden de
producenten van het onderzochte product in de Unie uitgeno
digd aan het onderzoek van de Commissie mee te werken.
Gezien het grote aantal bij dit nieuwe onderzoek betrokken
producenten in de Unie heeft de Commissie, om het onderzoek
binnen de wettelijke termijn te kunnen afronden, besloten haar
onderzoek tot een redelijk aantal producenten in de Unie te
beperken door een steekproef samen te stellen. De steekproef
wordt overeenkomstig artikel 17 van de basisverordening sa
mengesteld.
De Commissie heeft een voorlopige steekproef van producenten
in de Unie samengesteld. Belanghebbenden vinden nadere de
tails in het dossier. Om dit dossier te raadplegen, kunnen zij
contact opnemen met de Commissie (de contactgegevens van de
Commissie zijn opgenomen in punt 5.6). Andere producenten
in de Unie of hun vertegenwoordigers — inclusief degenen die
niet hebben meegewerkt aan het onderzoek dat tot de geldende
maatregelen heeft geleid — die vinden dat er redenen zijn
waarom zij in de steekproef zouden moeten worden opge
nomen, moeten uiterlijk 15 dagen na de datum van bekendma
king van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie
contact met de Commissie opnemen.
Belanghebbenden die nog andere informatie willen verstrekken
die voor de samenstelling van de steekproef van nut kan zijn,
moeten dit, tenzij anders aangegeven, binnen 21 dagen na de
bekendmaking van dit bericht in het Publicatieblad van de Euro
pese Unie doen.
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.
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Om de informatie te verkrijgen die zij voor haar onderzoek
nodig acht, zal de Commissie een vragenlijst 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
aangegeven, uiterlijk 37 dagen na de datum van kennisgeving
van de samenstelling van de steekproef indienen.
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).
5.3. Procedure voor het beoordelen van het belang van de
Unie
Indien wordt vastgesteld dat het waarschijnlijk is dat de dum
ping zal worden voortgezet of zich opnieuw zal voordoen en er
opnieuw schade zal worden veroorzaakt, zal uit hoofde van
artikel 21 van de basisverordening een beslissing genomen wor
den over de vraag of het handhaven van de 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 uitgenodigd om, tenzij
anders aangegeven, uiterlijk 15 dagen na de datum van bekend
making van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie
contact op te nemen. Om aan het onderzoek deel te nemen,
moeten de representatieve consumentenorganisaties binnen de
zelfde 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, tenzij anders aangegeven, uiterlijk 37
dagen na de datum van bekendmaking van dit bericht in het
Publicatieblad van de Europese Unie 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
hoe dan ook alleen rekening gehouden indien daarbij tegelijker
tijd het nodige bewijsmateriaal is gevoegd.
5.4. 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
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.
5.5. 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 hearing over zaken die
betrekking hebben op het beginstadium van het onderzoek,
moet binnen 15 dagen na de datum van bekendmaking van
dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie worden
ingediend. 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.
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5.6. 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 inlichtingen. Als een belanghebbende
die vertrouwelijke inlichtingen verstrekt, geen niet-vertrouwe
lijke samenvatting daarvan verstrekt met de vereiste vorm en
kwaliteit, kan deze informatie buiten beschouwing worden ge
laten.
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 die bij de ant
woorden op de vragenlijst worden gevoegd, 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 DG Handel: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/
trade-defence
Correspondentieadres van de Commissie:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Handel
Directoraat H
Kamer N105 08/020
1049 Brussel
BELGIË
Fax +32 22993704
E-mail: TRADE-R-AM-NITRATE-DUMPING@ec.europa.eu en
TRADE-R-AM-NITRATE-INJURY@ec.europa.eu
6. 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 conclusies worden getrokken
op basis van de beschikbare gegevens, zowel in positieve als in
negatieve zin.
(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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Wanneer blijkt dat een belanghebbende onjuiste of misleidende
inlichtingen heeft verstrekt, kunnen deze buiten beschouwing
worden gelaten en kan van de beschikbare gegevens gebruik
worden gemaakt.

willen opnemen, vinden de nodige gegevens en nadere infor
matie op de webpagina's van de raadadviseur-auditeur op de
website van DG Handel: http://ec.europa.eu/trade/tacklingunfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

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. Tijdschema voor het onderzoek

7. Hearing
Belanghebbenden kunnen een verzoek tot interventie van de
raadadviseur-auditeur voor het directoraat-generaal Handel in
dienen. De raadadviseur-auditeur fungeert als tussenpersoon tus
sen de belanghebbenden en de onderzoeksdiensten van de
Commissie. Hij behandelt verzoeken om toegang tot het dossier,
geschillen over de vertrouwelijkheid van documenten, verzoeken
om termijnverlenging en verzoeken van derden om te worden
gehoord. De raadadviseur-auditeur kan een hoorzitting met een
individuele belanghebbende organiseren en als bemiddelaar op
treden 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. Een verzoek om een hearing over zaken die
betrekking hebben op het beginstadium van het onderzoek,
moet binnen 15 dagen na de datum van bekendmaking van
dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie worden
ingediend. Voor een verzoek betreffende de latere stadia van
het onderzoek gelden de specifieke termijnen die de Commissie
in haar correspondentie 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 de waar
schijnlijkheid van voortzetting of herhaling van dumping en
schade en het belang van de Unie. Belanghebbenden die contact

Het onderzoek wordt overeenkomstig artikel 11, lid 5, van de
basisverordening binnen 15 maanden na de datum van bekend
making van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie
afgesloten.
9. Verzoek om een nieuw onderzoek op grond van arti
kel 11, lid 3, van de basisverordening
Dit nieuwe onderzoek wordt bij het vervallen van de maatrege
len geopend op grond van artikel 11, lid 2, van de basisver
ordening. Overeenkomstig artikel 11, lid 6, van de basisverorde
ning kunnen de bestaande maatregelen naar aanleiding van de
bevindingen van het onderzoek worden ingetrokken of gehand
haafd, maar niet worden gewijzigd.
Belanghebbenden die van oordeel zijn dat de maatregelen op
nieuw moet worden onderzocht zodat deze kunnen worden
gewijzigd, kunnen een verzoek om een nieuw onderzoek indie
nen op grond van artikel 11, lid 3, van de basisverordening.
Zij moeten daartoe contact opnemen met de Commissie op het
bovenstaande adres. Een dergelijk onderzoek zal onafhankelijk
van het in dit bericht aangekondigde onderzoek worden uitge
voerd.
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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