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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15.7.2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Ιουλίου 2010
για την περάτωση της διαδικασίας κατά των επιδοτήσεων σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων
συνδετήρων και μερών αυτών από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Ινδίας και Μαλαισίας
(2010/393/ΕΕ)
χωρών ότι είχε λάβει δεόντως τεκμηριωμένη καταγγελία σύμ
φωνα με την οποία οι επιδοτούμενες εισαγωγές ορισμένων
συνδετήρων και μερών αυτών από ανοξείδωτο χάλυβα κατα
γωγής των εν λόγω χωρών προκαλούσαν σημαντική ζημία
στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης. Οι κυβερνήσεις των εν
λόγω χωρών κλήθηκαν χωριστά σε διαβουλεύσεις με σκοπό
να διευκρινιστεί η κατάσταση όσον αφορά το περιεχόμενο
της καταγγελίας και να επιτευχθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση.
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων δεν κατέστη δυνατή η
επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής λύσης.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου, της 11ης
Ιουνίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν
αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊ
κής Κοινότητας (1) (εφεξής ο «βασικός κανονισμός»), και ιδίως το
άρθρο 14,

(5)

Η Επιτροπή, ύστερα από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευ
τική επιτροπή, με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επί
σημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2), κίνησε διαδι
κασία κατά των επιδοτήσεων σχετικά με τις εισαγωγές στην
Ένωση ορισμένων συνδετήρων και μερών αυτών από ανοξεί
δωτο χάλυβα καταγωγής των εν λόγω χωρών, που επί του
παρόντος υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 7318 12 10,
7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 και
7318 15 70.

(6)

Την ίδια ημέρα η Επιτροπή κίνησε διαδικασία αντιντάμπινγκ
σχετικά με τις εισαγωγές στην Ένωση ορισμένων συνδετήρων
και μερών αυτών από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής των εν
λόγω χωρών (3).

(7)

Η Επιτροπή έστειλε ερωτηματολόγια στον κλάδο παραγωγής
της Ένωσης και σε όλες τις γνωστές ενώσεις παραγωγών
στην Ένωση, στους παραγωγούς-εξαγωγείς στις εν λόγω
χώρες, σε όλες τις ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων, στους
εισαγωγείς, σε όλες τις γνωστές ενώσεις εισαγωγέων και
στις αρχές των ενδιαφερόμενων χωρών. Οι ενδιαφερόμενοι
είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν γραπτώς τις απόψεις τους
και να ζητήσουν ακρόαση εντός της προθεσμίας που οριζό
ταν στην ανακοίνωση.

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(1)

(2)

(3)

(4)

Στις 30 Ιουνίου 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («η Επιτροπή»)
έλαβε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία οι εισαγωγές ορι
σμένων συνδετήρων και μερών αυτών από ανοξείδωτο
χάλυβα καταγωγής Ινδίας και Μαλαισίας αποτελούν αντικεί
μενο ζημιογόνων επιδοτήσεων (οι «ενδιαφερόμενες χώρες»).

Η καταγγελία υποβλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Βιομηχανικό
Ινστιτούτο Συνδετήρων (EIFI) εξ ονόματος των παραγωγών
που αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος, στη συγκεκριμένη περί
πτωση πάνω από το 25 % της συνολικής παραγωγής της
Ένωσης, ορισμένων συνδετήρων και μερών αυτών από ανο
ξείδωτο χάλυβα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 και
το άρθρο 10 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού.

Η καταγγελία περιείχε αποδεικτικά εκ πρώτης όψεως στοι
χεία ως προς την ύπαρξη επιδοτήσεων και την εξ αυτών
προκαλούμενη σημαντική ζημία, τα οποία κρίθηκαν επαρκή
για να δικαιολογήσουν την έναρξη διαδικασίας κατά των
επιδοτήσεων.

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας και σύμφωνα με το
άρθρο 10 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού, η Επι
τροπή γνωστοποίησε στις κυβερνήσεις των ενδιαφερόμενων

(1) ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 93.

B. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(8)

Με επιστολή της 1ης Απριλίου 2010 στην Επιτροπή το EIFI
απέσυρε επισήμως την καταγγελία.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του βασικού
κανονισμού, η διαδικασία είναι δυνατόν να περατωθεί όταν
αποσύρεται η καταγγελία, εκτός αν η περάτωση δεν είναι
προς το συμφέρον της Ένωσης.

(2) ΕΕ C 190 της 13.8.2009, σ. 32.
(3) ΕΕ C 190 της 13.8.2009, σ. 27.
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(10)

(11)
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή έκρινε σκόπιμη την περάτωση της παρούσας
διαδικασίας, δεδομένου ότι η έρευνα δεν έφερε στο φως
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η περάτωση αυτή δεν
θα ήταν προς το συμφέρον της Ένωσης. Τα ενδιαφερόμενα
μέρη ενημερώθηκαν σχετικά και τους παρασχέθηκε η ευκαι
ρία να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. Δεν ελήφθησαν
παρατηρήσεις που να υποδεικνύουν ότι η περάτωση αυτή
δεν θα ήταν προς το συμφέρον της Ένωσης.
Η Επιτροπή, επομένως, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η
διαδικασία κατά των επιδοτήσεων σχετικά με τις εισαγωγές
στην ένωση ορισμένων συνδετήρων και μερών αυτών από
ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής των εν λόγω χωρών πρέπει
να περατωθεί,
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γωγής Ινδίας και Μαλαισίας, που επί του παρόντος υπάγονται στους
ΣΟ κωδικούς 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30,
7318 15 51, 7318 15 61 και 7318 15 70, περατώνεται με την
παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευ
σής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2010.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η διαδικασία κατά των επιδοτήσεων σχετικά με τις εισαγωγές ορι
σμένων συνδετήρων και μερών αυτών από ανοξείδωτο χάλυβα κατα

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

