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PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES
HANDELSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN
Meddelelse om indledning af en antisubsidieprocedure vedrørende importen af visse filamenter af
glasfibervarer med oprindelse i Folkerepublikken Kina
(2013/C 362/05)
Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) har modtaget en klage
i henhold til artikel 10 i Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 af
11. juni 2009 om beskyttelse mod subsidieret import fra lande,
der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1)
(»grundforordningen«), hvori det hævdes, at visse filamenter af
glasfibervarer med oprindelse i Folkerepublikken Kina impor
teres til subsidierede priser og derved forvolder EU-erhvervs
grenen væsentlig skade.

1. Klagen
Klagen blev indgivet den 28. oktober 2013 af European Glass
Fibre Producers Association (»APFE«) (»klageren«) på vegne af
producenter, der tegner sig for over 25 % af den samlede EUproduktion af visse filamenter af glasfibervarer.

2. Den undersøgte vare
Den vare, der er omfattet af undersøgelsen, er afhuggede glas
fibertråde, af en længde på 50 mm og derunder; glasfiberro
vings, undtagen glasfiberrovings, der er imprægneret og belagt
og har et glødetab på over 3 % (som fastsat i henhold til ISOstandard 1887); og måtter af glasfiberfilamenter, ekskl. måtter af
glasuld (»den undersøgte vare«).

3. Påstand om subsidiering
Den vare, der angiveligt subsidieres, er den undersøgte vare med
oprindelse i Folkerepublikken Kina (»det pågældende land«), som
i øjeblikket henhører under KN-kode 7019 11 00,
ex 7019 12 00 og 7019 31 10. KN-koderne angives kun til
orientering.

De umiddelbare beviser, som blev fremlagt af klageren, viser, at
producenterne af den pågældende vare med oprindelse i Folke
republikken Kina har nydt godt af en række subsidier fra rege
ringen i Folkerepublikken Kina.
(1) EUT L 188 af 18.7.2009, s. 93.

Subsidierne består bl.a. af præferencelåneordninger til glasfiber
industrien (f.eks. lavrentelån ydet af statsejede forretningsbanker
og politisk styrede banker, eksportkreditsubsidieprogrammer,
eksportgarantier, præferenceforsikringsordninger, finansielle
fordele som f.eks. adgang til offshore-holdingselskaber og rege
ringens tilbagebetaling af lån), tilskudsprogrammer både på
centralt regeringsniveau og på lavere regeringsniveauer (f.eks.
subsidier under ordningerne »Famous Brands« og »China
World Top Brands« og »Funds for Outward Expansion of Indu
stries in Guangdong Province«), statslig levering af varer og
tjenesteydelser mod utilstrækkeligt vederlag), direkte skattefri
tagelses- og skattenedsættelsesprogrammer (f.eks. indkomstskat
tefritagelser eller -nedsættelser under programmet »to år gratis
og tre år 50 %«, indkomstskattenedsættelser for virksomheder
med udenlandsk kapital baseret på geografisk placering, nedsæt
telse af eller fritagelser for lokal indkomstskat for produktive
virksomheder med udenlandsk kapital, indkomstskattenedsæt
telser for virksomheder med udenlandsk kapital, der køber
udstyr fremstillet i Kina, skattemæssig udligning for F&U i virk
somheder med udenlandsk kapital, præferencevirksomhedsskat
for virksomheder med udenlandsk kapital i industrier, der er
anerkendt inden for højteknologi og ny teknologi, skattenedsæt
telser for virksomheder inden for højteknologi og ny teknologi,
der deltager i bestemte projekter, præferenceindkomstskattepo
litik for virksomheder i den nordøstlige region, Guangdongprovinsens skatteprogrammer) og ordninger vedrørende indi
rekte skat og importtold (f.eks. momsfritagelse for anvendelse
af importeret udstyr, momsrabatter for virksomheder med uden
landsk kapital, der indkøber udstyr fremstillet i Kina, samt
moms- og toldfritagelser for køb af anlægsaktiver under
programmet for udvikling af udenrigshandelen), nedsatte
selskabsskattesatser og skattefritagelse af dividende mellem
kvalificerede kinesiske virksomheder. Kommissionen forbeholder
sig ret til at undersøge andre subsidier, som måtte komme frem
i løbet af undersøgelsen.

De umiddelbare beviser, som blev fremlagt af klageren, viser, at
ovennævnte ordninger er subsidier, eftersom de omfatter et
finansielt bidrag fra regeringen i Folkerepublikken Kina eller
andre regionale regeringer (inkl. offentlige organer), hvorved
modtagerne opnår en fordel. Det hævdes, at ordningerne er
betingede af eksportresultater og/eller anvendelsen af inden
landske varer frem for importerede varer og/eller er begrænset
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til visse sektorer og/eller virksomhedstyper og/eller steder, og at
de derfor er specifikke og udligningsberettigede.
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et rimeligt antal ved at udtage en stikprøve (denne proces
benævnes også »stikprøveudtagning«). Stikprøveudtagningen
vil foregå i overensstemmelse med grundforordningens
artikel 27.

4. Påstand om skade og årsagssammenhæng
Klageren har fremlagt bevis for, at importen af den undersøgte
vare fra det pågældende land er vokset både i absolutte tal og i
markedsandele.
De umiddelbare beviser, som klageren har fremlagt, godtgør, at
importmængden af og priserne på den undersøgte vare bl.a. har
haft negative virkninger for EU-erhvervsgrenens prisniveau og
markedsandel, hvilket har haft betydelige negative følger for EUerhvervsgrenens samlede resultater, finansielle situation og
beskæftigelse.

For at Kommissionen kan afgøre, om stikprøveudtagning er
nødvendig, og i bekræftende fald udtage en stikprøve,
anmodes alle eksporterende producenter eller deres repræ
sentanter hermed om at give sig til kende over for Kommis
sionen. Dette skal de gøre senest 15 dage efter offentliggø
relsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende,
medmindre andet er angivet, ved at indberette de oplys
ninger om deres virksomhed eller virksomheder til Kommis
sionen, som der anmodes om i bilag I til denne meddelelse.

5. Procedure
Kommissionen har efter høring af det rådgivende udvalg fast
slået, at klagen er indgivet af eller på vegne af EU-erhvervs
grenen, og at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige
indledningen af en procedure, og indleder hermed en undersø
gelse, jf. grundforordningens artikel 10.
Ved undersøgelsen vil det blive fastslået, om der ydes subsidier i
forbindelse med den undersøgte vare med oprindelse i det
pågældende land, og om den subsidierede import har forvoldt
EU-erhvervsgrenen skade. Hvis konklusionerne bekræfter dette,
vil det blive undersøgt, om indførelsen af foranstaltninger vil
være i strid med Unionens interesser.
Regeringen i Folkerepublikken Kina er blevet inviteret til hørin
ger.
5.1. Procedure for fastsættelse af subsidiering
Eksporterende producenter (1) af den undersøgte vare fra det
pågældende land og myndighederne i det pågældende land
opfordres til at deltage i Kommissionens undersøgelse.
5.1.1. Undersøgelse af de eksporterende producenter
5.1.1.1. P r o c e d u r e f o r u d v æ l g e l s e a f e k s p o r t e 
rende producenter, der skal under
søges i det pågældende land
a) Stikprøveudtagning
I betragtning af det potentielt store antal eksporterende
producenter i Folkerepublikken Kina, som er berørt af
denne procedure, og for at afslutte undersøgelsen inden for
den lovbestemte frist kan Kommissionen begrænse antallet af
eksporterende producenter, der skal indgå i undersøgelsen, til
(1) En eksporterende producent er en virksomhed i det pågældende
land, som producerer og eksporterer den undersøgte vare til EUmarkedet enten direkte eller gennem en tredjepart, herunder alle
dennes forretningsmæssigt forbundne virksomheder, der er beskæf
tiget med produktion, hjemmemarkedssalg eller eksport af den
undersøgte vare.

Kommissionen vil desuden kontakte myndighederne i det
pågældende land og vil kunne kontakte alle kendte sammen
slutninger af eksporterende producenter for at indhente de
oplysninger, som den anser for nødvendige for at udtage
stikprøven af eksporterende producenter.

Alle interesserede parter, der ønsker at indgive oplysninger,
som er relevante for stikprøveudtagningen, med undtagelse
af de oplysninger, der anmodes om ovenfor, skal gøre dette
senest 21 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i
Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet.

Hvis det er nødvendigt at udtage en stikprøve, kan de
eksporterende producenter udtages ud fra den største repræ
sentative eksportmængde til Unionen, som med rimelighed
kan undersøges inden for den tid, der er til rådighed. Alle
kendte eksporterende producenter, myndighederne i det
pågældende land og sammenslutninger af eksporterende
producenter vil i givet fald blive underrettet af Kommis
sionen gennem myndighederne i det pågældende land om,
hvilke virksomheder der er blevet udvalgt til at indgå i stik
prøven.

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for
nødvendige til sin undersøgelse af de eksporterende
producenter, vil den sende spørgeskemaer til de eksporte
rende producenter, der er udtaget til stikprøven, til alle
kendte sammenslutninger af eksporterende producenter
samt til myndighederne i det pågældende land.

Alle de eksporterende producenter, der er blevet udtaget til
at indgå i stikprøven, og myndighederne i det pågældende
land skal indsende et udfyldt spørgeskema senest 37 dage
efter meddelelsen om, at der vil blive udtaget stikprøver,
medmindre andet er angivet.
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I spørgeskemaet til de eksporterende producenter anmodes
der bl.a. om oplysninger om strukturen i den eksporterende
producents virksomhed eller virksomheder, aktiviteterne i
virksomheden eller virksomhederne i forbindelse med den
undersøgte vare, virksomhedens eller virksomhedernes
samlede salg af den undersøgte vare, den økonomiske
støtte og fordelen ved de påståede subsidier eller subsidie
programmer og andre lignende eller nært tilknyttede
foranstaltninger i forbindelse med disse programmer.

I spørgeskemaet til myndighederne anmodes der bl.a. om
oplysninger om de påståede subsidier eller subsidieprogram
mer, om de myndigheder, der har ansvaret for disse
programmer, og om deres funktionsmåde, retsgrundlag, støt
teberettigelseskriterier og andre betingelser og vilkår samt
om modtagere, støttebeløb og fordel.

Virksomheder, der var indforstået med eventuelt at indgå i
stikprøven, men som ikke blev udtaget til at indgå heri, vil
blive betragtet som samarbejdsvillige (»samarbejdsvillige
eksporterende producenter, der ikke indgår i stikprøven«),
jf. dog grundforordningens artikel 28. Den udligningstold,
der kan finde anvendelse på importen fra de samarbejdsvil
lige eksporterende producenter, som ikke indgår i stikprø
ven, overstiger ikke den vejede gennemsnitlige subsidiemar
gen, der er fastsat for de eksporterende producenter i stik
prøven (1), jf. dog litra b) nedenfor.

b) Individuel subsidiemargen for virksomheder, der ikke indgår
i stikprøven
Samarbejdsvillige eksporterende producenter, der ikke indgår
i stikprøven, kan i henhold til grundforordningens artikel 27,
stk. 3, anmode om, at Kommissionen fastsætter en individuel
subsidiemargen for dem. De eksporterende producenter, som
ønsker at anmode om en individuel subsidiemargen, skal
anmode om et spørgeskema og indsende dette behørigt
udfyldt senest 37 dage efter meddelelsen om, at der vil
blive anvendt stikprøver, medmindre andet er aftalt.

Eksporterende producenter, der anmoder om en individuel
subsidiemargen, bør imidlertid være opmærksomme på, at
Kommissionen alligevel kan beslutte ikke at fastsætte en
individuel subsidiemargen for dem, hvis f.eks. antallet af
eksporterende producenter er så stort, at en sådan fastsæt
telse ville være urimeligt byrdefuld og hindre den rettidige
afslutning af undersøgelsen.
(1) I henhold til grundforordningens artikel 15, stk. 3, ses der bort fra
ethvert udligningsberettiget subsidiebeløb på nul og af minimal stør
relse og fra udligningsberettigede subsidier, der fastsættes under de
omstændigheder, som er omhandlet i grundforordningens artikel 28.
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5.1.2. Undersøgelse af ikke forretningsmæssigt forbundne importø
rer (2) (3)
Ikke forretningsmæssigt forbundne importører af den under
søgte vare fra Folkerepublikken Kina til Unionen opfordres til
at deltage i denne undersøgelse.

I betragtning af det potentielt store antal ikke forretningsmæs
sigt forbundne importører, som er berørt af denne procedure,
og for at afslutte undersøgelsen inden for den lovbestemte frist
kan Kommissionen begrænse antallet af ikke forretningsmæssigt
forbundne importører, der skal indgå i undersøgelsen, til et
rimeligt antal ved at udtage en stikprøve (denne proces
benævnes også »stikprøveudtagning«). Stikprøveudtagningen vil
foregå i overensstemmelse med grundforordningens artikel 27.

For at Kommissionen kan afgøre, om det er nødvendigt at
anvende stikprøver, og i bekræftende fald udtage en stikprøve,
anmodes alle ikke forretningsmæssigt forbundne importører
eller deres repræsentanter om at give sig til kende over for
Kommissionen. Dette skal de gøre senest 15 dage efter offent
liggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende,
medmindre andet er angivet, ved at indberette de oplysninger
om deres virksomhed/virksomheder, der anmodes om i bilag II
til denne meddelelse, til Kommissionen.

Kommissionen kan desuden kontakte alle kendte sammenslut
ninger af importører for at indhente de oplysninger, den anser
for nødvendige for at udtage stikprøven af ikke forretningsmæs
sigt forbundne importører.

Alle interesserede parter, der ønsker at indgive oplysninger, som
er relevante for stikprøveudtagningen, med undtagelse af de
oplysninger, der anmodes om ovenfor, skal gøre dette senest
21 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Euro
pæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet.
(2) Kun importører, der ikke er forretningsmæssigt forbundne med
eksporterende producenter, kan indgå i stikprøven. Importører,
som er forretningsmæssigt forbundne med eksporterende producen
ter, skal udfylde bilag 1 til spørgeskemaet for disse eksporterende
producenter. I henhold til artikel 143 i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til EF-told
kodeksen kan personer kun anses for at være forretningsmæssigt
forbundne: a) hvis den ene er medlem af direktionen eller bestyrelsen
for den andens virksomhed og omvendt, b) hvis de juridisk set anses
for interessenter eller kompagnoner, c) hvis de er arbejdsgiver og
arbejdstager, d) hvis en person direkte eller indirekte besidder,
kontrollerer eller råder over 5 % eller derover af den andens aktier
eller anparter med stemmeret, e) hvis den ene af dem direkte eller
indirekte kontrollerer den anden, f) hvis de begge direkte eller indi
rekte kontrolleres af en tredjemand, g) hvis de tilsammen direkte
eller indirekte kontrollerer en tredjemand, eller h) hvis de er
medlemmer af samme familie. Personer anses kun for at være
medlemmer af samme familie, hvis de står i et af følgende forhold
til hinanden: i) mand og hustru, ii) forældre og børn, iii) brødre og
søstre (hel- eller halvsøskende), iv) bedsteforældre og børnebørn, v)
onkel eller tante og nevø eller niece, vi) svigerforældre og svigersøn
eller svigerdatter, vii) svoger og svigerinder (EFT L 253 af
11.10.1993, s. 1). I denne sammenhæng betyder »person« enhver
fysisk eller juridisk person.
(3) De oplysninger, som ikke forretningsmæssigt forbundne importører
fremkommer med, kan også bruges i forbindelse med andre aspekter
af denne undersøgelse end fastsættelse af subsidiering.
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Hvis det er nødvendigt at udtage en stikprøve, kan importø
rerne udtages ud fra den største repræsentative salgsmængde af
den undersøgte vare i Unionen, som med rimelighed kan under
søges inden for den tid, der er til rådighed. Kommissionen vil
oplyse alle kendte ikke forretningsmæssigt forbundne impor
tører og importørsammenslutninger om, hvilke virksomheder
der er blevet udtaget til at indgå i stikprøven.

For at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige i
forbindelse med sin undersøgelse, vil Kommissionen sende
spørgeskemaer til de ikke forretningsmæssigt forbundne impor
tører, som indgår i stikprøven, og til alle kendte sammenslut
ninger af importører. Disse parter skal indsende et udfyldt spør
geskema senest 37 dage efter datoen for meddelelsen om stik
prøveudtagningen, medmindre andet er angivet.

Det udfyldte spørgeskema skal bl.a. indeholde oplysninger om
deres virksomheds/virksomheders struktur, virksomhedens/virk
somhedernes aktiviteter i forbindelse med den undersøgte vare
og salget af den undersøgte vare.

5.2. Procedure for fastsættelse af skade og undersøgelse af
EU-producenter
Fastsættelse af skade sker på grundlag af sikre beviser og
omfatter en objektiv undersøgelse af mængden af subsidieret
import, dennes indvirkning på priserne på EU-markedet og
den deraf følgende indvirkning af denne import på EU-erhvervs
grenen. For at fastslå, om EU-erhvervsgrenen er blevet forvoldt
væsentlig skade, opfordres EU-producenterne af den undersøgte
vare til at deltage i Kommissionens undersøgelse.

5.2.1. Undersøgelse af EU-producenter
I betragtning af det store antal EU-producenter, som er berørt af
denne procedure, og for at afslutte undersøgelsen inden for den
lovbestemte frist har Kommissionen besluttet at begrænse
antallet af EU-producenter, der skal indgå i undersøgelsen, til
et rimeligt antal ved at udtage en stikprøve (denne proces
benævnes også »stikprøveudtagning«). Stikprøveudtagningen vil
foregå i overensstemmelse med grundforordningens artikel 27.

Kommissionen har foreløbigt udtaget en stikprøve af EUproducenter. Yderligere oplysninger findes i det dossier, der
stilles til rådighed for interesserede parter. Interesserede parter
opfordres til at konsultere dossieret (ved at kontakte Kommis
sionen ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 5.6.). Andre
EU-producenter eller deres repræsentanter, som er af den opfat
telse, at der er særlige grunde til, at de bør indgå i stikprøven,
skal kontakte Kommissionen senest 15 dage efter offentliggø
relsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende. Alle
interesserede parter, der ønsker at afgive andre relevante oplys
ninger vedrørende stikprøveudtagningen, skal gøre dette senest
21 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Euro
pæiske Unions Tidende, medmindre andet er angivet.

Kommissionen underretter alle kendte EU-producenter og/eller
EU-producentsammenslutninger om, hvilke virksomheder der er
endeligt udtaget til at indgå i stikprøven.
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For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for
nødvendige til sin undersøgelse, vil den sende spørgeskemaer til
de EU-producenter, som indgår i stikprøven, og til alle kendte
sammenslutninger af EU-producenter. Disse parter skal indsende
et udfyldt spørgeskema senest 37 dage efter datoen for medde
lelsen om stikprøveudtagningen, medmindre andet er angivet.

Spørgeskemaet skal bl.a. indeholde oplysninger om deres virk
somheds/virksomheders struktur og den finansielle og
økonomiske situation i virksomheden/virksomhederne.

5.3. Procedure for vurdering af Unionens interesser
Hvis det kan godtgøres, at der forekommer subsidiering med
deraf følgende skade, vil der i henhold til grundforordningens
artikel 31 blive truffet afgørelse om, hvorvidt det vil være i strid
med Unionens interesser at indføre antisubsidieforanstaltninger.
EU-producenter, importører og deres repræsentative sammen
slutninger, brugere og deres repræsentative sammenslutninger
og repræsentative forbrugerorganisationer opfordres til at give
sig til kende senest 15 dage efter offentliggørelsen af denne
meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet
er angivet. For at deltage i undersøgelsen skal de repræsentative
forbrugerorganisationer inden for den samme tidsfrist godtgøre,
at der er en objektiv forbindelse mellem deres aktiviteter og den
undersøgte vare.

Parter, der giver sig til kende inden for ovenstående tidsfrist, kan
indgive oplysninger til Kommissionen om Unionens interesser
senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne
meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, medmindre andet
er angivet. Oplysningerne kan enten indgives uformelt eller ved
at udfylde et spørgeskema, der er udarbejdet af Kommissionen. I
alle tilfælde vil oplysninger indgivet i henhold til artikel 31 kun
blive taget i betragtning, hvis de er underbygget med faktuelle
beviser på indgivelsestidspunktet.

5.4. Andre skriftlige bemærkninger
I henhold til bestemmelserne i denne meddelelse opfordres alle
interesserede parter til at tilkendegive deres synspunkter, indgive
oplysninger og fremlægge dokumentation herfor. Medmindre
andet er angivet, skal disse oplysninger med tilhørende doku
mentation være Kommissionen i hænde senest 37 dage efter
datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæ
iske Unions Tidende.

5.5. Mulighed for at blive hørt af Kommissionens undersøgel
sestjenester
Alle interesserede parter kan anmode om at blive hørt af
Kommissionens undersøgelsestjenester. Enhver anmodning om
at blive hørt skal indgives skriftligt og begrundes. For så vidt
angår høringer om spørgsmål vedrørende den indledende fase af
undersøgelsen, skal anmodningen indgives senest 15 dage efter
datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæ
iske Unions Tidende. Derefter skal en anmodning om at blive hørt
fremsættes inden for de særlige frister, som Kommissionen fast
sætter i sin kommunikation med parterne.
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5.6. Vejledning om indgivelse af skriftlige bemærkninger og
indsendelse af udfyldte spørgeskemaer og korrespondance
Alle skriftlige bemærkninger, herunder de oplysninger, der
anmodes om i denne meddelelse, udfyldte spørgeskemaer og
korrespondance fra interesserede parter, for hvilke der
anmodes om fortrolig behandling, skal forsynes med påteg
ningen »Limited« (1).
Interesserede parter, der indgiver oplysninger forsynet med
påtegningen "Limited" (»fortrolig udgave«), anmodes om at
indgive ikke fortrolige sammendrag heraf, som forsynes med
påtegningen »For inspection by interested parties« (»stilles til
rådighed for interesserede parter«), jf. grundforordningens
artikel 29, stk. 2. Disse sammendrag skal være tilstrækkeligt
detaljerede til at sikre en rimelig forståelse af de fortrolige oplys
ningers egentlige indhold. Hvis en interesseret part indgiver
fortrolige oplysninger uden at indgive et ikke fortroligt
sammendrag, der med hensyn til form og indhold opfylder
kravene, kan der ses bort fra sådanne fortrolige oplysninger.
Interesserede parter anmodes om at indgive alle deres bemærk
ninger og anmodninger i elektronisk form (ikke fortrolige
bemærkninger via e-mail, fortrolige bemærkninger på cdr/dvd) med angivelse af navn, adresse, e-mailadresse, telefonog faxnummer. Fuldmagter og underskrevne certifikater, der
ledsager besvarelser af spørgeskemaer, og alle opdateringer
heraf skal dog indgives på papir, dvs. pr. post eller ved afleve
ring på nedenstående adresse. Hvis en interesseret part ikke kan
indgive sine bemærkninger og anmodninger i elektronisk form,
skal den pågældende omgående kontakte Kommissionen, jf.
grundforordningens artikel 28, stk. 2. Interesserede parter kan
finde yderligere oplysninger om korrespondance med Kommis
sionen på de relevante sider på webstedet for Generaldirekto
ratet for Handel: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/
trade-defence
Kommissionens adresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Handel
Direktorat H
Kontor: N105 08/020
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax +32 22993704
E-mailadresse for bemærkninger vedrørende undersøgelsens
afsnit om subsidier (eksporterende producenter i Folkerepub
likken Kina):
trade-as-fgf-subsidy@ec.europa.eu
E-mailadresse for bemærkninger vedrørende undersøgelsens
afsnit om skade (EU-producenter, importører og brugere):
trade-as-fgf-injury@ec.europa.eu
(1) Et dokument med påtegningen »Limited« er et fortroligt dokument
i henhold til artikel 29 i Rådets forordning (EF) nr. 597/2009
(EUT L 188 af 18.7.2009, s. 93) og artikel 12 i WTO-aftalen om
subsidier og udligningsforanstaltninger. Det er også beskyttet i
henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).
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6. Manglende samarbejdsvilje
Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til
nødvendige oplysninger, undlader at meddele dem inden for
de fastsatte frister eller lægger væsentlige hindringer i vejen
for undersøgelsen, kan der træffes foreløbige eller endelige afgø
relser, positive eller negative på grundlag af de foreliggende
faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 28.

Konstateres det, at en interesseret part har meddelt urigtige eller
vildledende oplysninger, kan der ses bort fra disse oplysninger,
og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger.

Hvis en interesseret part helt eller delvist undlader at
samarbejde, og resultatet af undersøgelsen derfor baseres på
de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens
artikel 28, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part,
end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

7. Høringskonsulent
Interesserede parter kan anmode om, at høringskonsulenten fra
Generaldirektoratet for Handel griber ind. Høringskonsulenten
optræder som formidler mellem de interesserede parter og
Kommissionens undersøgelsestjenester. Høringskonsulenten
gennemgår anmodninger om aktindsigt, tvister med hensyn til
oplysningernes fortrolighed, anmodninger om forlængelse af
frister og anmodninger fra tredjeparter om at blive hørt.
Høringskonsulenten kan arrangere en høring med en individuel
interesseret part og mægle for at sikre, at de interesserede
parters ret til at forsvare sig udøves fuldt ud.

En anmodning om en høring med høringskonsulenten skal
indgives skriftligt og begrundes. For så vidt angår høringer
om spørgsmål vedrørende den indledende fase af undersøgelsen,
skal anmodningen indgives senest 15 dage efter datoen for
offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions
Tidende. Derefter skal en anmodning om at blive hørt fremsættes
inden for de særlige frister, som Kommissionen fastsætter i sin
kommunikation med parterne.

Høringskonsulenten vil også skabe mulighed for en høring med
parterne, hvor der bliver lejlighed til at fremsætte andre syns
punkter og fremføre modargumenter i spørgsmål vedrørende
bl.a. subsidiering, skade, årsagssammenhæng og Unionens inter
esser. En sådan høring vil som regel finde sted senest i slut
ningen af den fjerde uge efter fremlæggelsen af de foreløbige
konklusioner.

Interesserede parter kan finde yderligere oplysninger og kontakt
oplysninger på høringskonsulentens websider på webstedet for
Generaldirektoratet for Handel http://ec.europa.eu/commission_
2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/
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8. Tidsplan for undersøgelsen
Undersøgelsen afsluttes senest 13 måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den
Europæiske Unions Tidende, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 9. I henhold til grundforordningens
artikel 12, stk. 1, kan der ikke træffes midlertidige foranstaltninger senere end ni måneder efter offentlig
gørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.
9. Behandling af personoplysninger
Personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstem
melse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri
udveksling af sådanne oplysninger (1).

(1) EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.
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