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V
(Bekendmakingen)

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE
GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

EUROPESE COMMISSIE
Bericht van inleiding van een antidumpingprocedure betreffende de invoer van mengsels van
ureum en ammoniumnitraat van oorsprong uit Rusland, Trinidad en Tobago en de Verenigde
Staten van Amerika
(2018/C 284/08)
De Europese Commissie („de Commissie”) heeft een klacht ontvangen op grond van artikel 5 van Verordening (EU)
2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen
invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (1) („de basisverordening”), volgens welke de
bedrijfstak van de Unie schade (2) lijdt door de invoer met dumping van mengsels van ureum en ammoniumnitraat
(„UAN”) van oorsprong uit Rusland, Trinidad en Tobago en de Verenigde Staten van Amerika.
1.

Klacht

De klacht werd op 29 juni 2018 ingediend door Fertilizers Europe („de klager”) namens producenten die meer dan 50 %
van de totale productie van mengsels van ureum en ammoniumnitraat in de Unie voor hun rekening nemen.
Een openbare versie van de klacht en de analyse van de mate van steun van de producenten in de Unie voor de klacht
zijn beschikbaar in het dossier dat door de belanghebbenden ingezien kan worden. Punt 5.6 van dit bericht bevat infor
matie over toegang tot het dossier voor belanghebbenden.
2.

Onderzocht product

Dit onderzoek heeft betrekking op mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater.
Belanghebbenden die informatie willen verstrekken over de productomschrijving, moeten dit uiterlijk tien dagen na de
datum van bekendmaking van dit bericht doen (3).
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 Rus
land, Trinidad en Tobago en de Verenigde Staten van Amerika („de betrokken landen”), momenteel ingedeeld onder GNcode 3102 80 00. De GN-code wordt slechts ter informatie vermeld.
De bewering dat er sprake is van dumping uit de Verenigde Staten van Amerika is gebaseerd op een vergelijking van de
binnenlandse prijs met de prijs bij uitvoer (af fabriek) van het onderzochte product bij uitvoer naar de Unie.
Bij gebrek aan betrouwbare gegevens over de binnenlandse prijzen voor Trinidad en Tobago is de bewering dat er sprake
is van dumping gebaseerd op een vergelijking van de door berekening vastgestelde normale waarde (de productiekosten,
de verkoopkosten, algemene kosten en administratiekosten (VAA-kosten) en de winst) met de prijs (af fabriek) van het
onderzochte product bij uitvoer naar de Unie.
(1) PB L 176 van 30.6.2016, blz. 2.
(2) De algemene term „schade” omvat aanmerkelijke schade alsmede de dreiging van aanmerkelijke schade of een aanmerkelijke vertra
ging bij de vestiging van een bedrijfstak als vermeld in artikel 3, lid 1, van de basisverordening.
(3) Verwijzingen naar de bekendmaking van dit bericht zijn verwijzingen naar de bekendmaking van dit bericht in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
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De bewering dat er sprake is van dumping uit Rusland is gebaseerd op zowel een vergelijking van de binnenlandse prijs
met de prijs bij uitvoer (af fabriek) van het onderzochte product bij uitvoer naar de Unie als een vergelijking van de
door berekening vastgestelde normale waarde (de productiekosten, de VAA-kosten en de winst, waarbij de kosten van
gas, de VAA-kosten en de winst zijn gecorrigeerd) met de prijs (af fabriek) van het onderzochte product bij uitvoer naar
de Unie. Beide vergelijkingen wijzen op dumping.
De aldus berekende dumpingmarges blijken voor alle betrokken landen aanzienlijk te zijn.
4.

Bewering dat er sprake is van schade/oorzakelijk verband en van verstoringen van de
grondstoffenmarkt

4.1.

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 de betrokken
landen zowel absoluut als qua marktaandeel is gestegen.
Uit het bewijsmateriaal dat de klager heeft verstrekt, blijkt dat de hoeveelheden waarin en de prijzen waartegen het
onderzochte product wordt ingevoerd, onder meer een ongunstige invloed hebben gehad op het prijspeil en het markt
aandeel van de bedrijfstak van de Unie, waardoor de bedrijfsresultaten en de financiële situatie van deze bedrijfstak aan
zienlijk zijn verslechterd.
4.2.

Bewering dat er sprake is van verstoringen van de grondstoffenmarkt

De klager heeft voldoende bewijsmateriaal voorgelegd waaruit blijkt dat er sprake is van verstoringen van de grondstof
fenmarkt in Rusland wat het onderzochte product betreft. Volgens het bewijsmateriaal in de klacht geldt voor gas, dat
goed is voor aanzienlijk meer dan 17 % van de productiekosten van het onderzochte product, een dubbele prijsstelling
in Rusland.
Derhalve zal overeenkomstig artikel 7, lid 2 bis, van de basisverordening onderzoek worden gedaan naar de vermeende
verstoringen teneinde te beoordelen of in voorkomend geval een recht lager dan de dumpingmarge toereikend zou zijn
om een einde te maken aan de schade. Mocht in de loop van het onderzoek worden vastgesteld dat er in Rusland sprake
is van andere verstoringen waarop artikel 7, lid 2 bis, van de basisverordening van toepassing is, dan kan het onderzoek
zich ook uitstrekken tot die verstoringen.
5.

Procedure

Daar de Commissie na kennisgeving aan de lidstaten heeft vastgesteld dat de klacht is ingediend door of namens de
bedrijfstak van de Unie en dat er voldoende bewijsmateriaal is om de inleiding van een procedure te rechtvaardigen,
opent zij hierbij een onderzoek op grond van artikel 5 van de basisverordening.
Bij het onderzoek zal worden vastgesteld of het onderzochte product van oorsprong uit de betrokken landen met dum
ping 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 instellen van maatregelen niet in strijd
zou zijn met het belang van de Unie in de zin van artikel 21 van de basisverordening. Wat Rusland betreft, zal in geval
van toepassing van artikel 7, lid 2 bis, van de basisverordening in het onderzoek een toets van het belang van de Unie
worden verricht zoals bepaald in artikel 7, lid 2 ter, van die verordening.
Zoals reeds meegedeeld (1), zijn met het zogeheten moderniseringspakket voor de handelsbeschermingsinstrumenten
(Verordening (EU) 2018/825 van het Europees Parlement en de Raad, die op 8 juni 2018 in werking is getreden (2))
onder meer de tevoren in het kader van antidumpingprocedures geldende tijdschema’s en uiterste termijn ingrijpend
gewijzigd. In het bijzonder zullen de onderzoeken vlotter worden uitgevoerd en zullen eventuele voorlopige maatregelen
maximaal twee maanden eerder dan voorheen worden ingesteld. De termijnen waarbinnen belanghebbenden, met name
in een vroeg stadium van het onderzoek, contact kunnen opnemen, worden ingekort. In het licht van die wijzigingen
acht de Commissie het gepast een meer gestructureerd tijdschema voor het uitvoeren van antidumpingonderzoeken op
te stellen teneinde te waarborgen dat de procedure binnen de voorgeschreven termijnen kan worden voltooid met volle
dige eerbiediging van het recht van verweer van de belanghebbenden. Het in dit bericht vastgestelde tijdschema voor het
onderzoek omvat specifieke instructies voor het indienen van informatie in de verschillende stadia van het onderzoek en
voor de organisatie van hoorzittingen. Tevens worden verzoeken om termijnverlenging aan strengere voorwaarden
gebonden.
5.1.

Onderzoektijdvak en beoordelingsperiode

Het onderzoek naar dumping en schade heeft betrekking op de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 („het
onderzoektijdvak”). Het onderzoek naar ontwikkelingen die relevant zijn voor de schadebeoordeling heeft betrekking op
de periode van 1 januari 2015 tot het einde van het onderzoektijdvak („de beoordelingsperiode”).
(1) „Short overview of the deadlines and timelines in the investigative process”, te vinden op de website van DG Handel
(http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf).
(2) Verordening (EU) 2018/825 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036
betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening
(EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (PB L 143
van 7.6.2018, blz. 1).
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Opmerkingen over de klacht en de opening van het onderzoek

Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over de klacht (onder meer in verband met schade en oorzakelijk
verband) of over aspecten in verband met de opening van het onderzoek (onder meer over de mate van steun voor de
klacht), moeten dit uiterlijk 37 dagen na de datum van bekendmaking van dit bericht doen.
Verzoeken om te worden gehoord met betrekking tot de opening van het onderzoek moeten uiterlijk 15 dagen na de
datum van bekendmaking van dit bericht worden ingediend.
5.3.

Procedure voor het vaststellen van dumping

Producenten-exporteurs (1) van het onderzochte product uit de betrokken landen wordt verzocht aan het onderzoek van
de Commissie mee te werken.
5.3.1.

Onderzoek van producenten-exporteurs

5.3.1.1. P roc ed u r e v o o r d e s e l e c t i e v a n t e on de rz oek e n pr odu ce n t en - ex port e ur s i n d e b e t rok k e n
la n de n
a)

Samenstelling van de steekproef
Gezien het mogelijk grote aantal bij deze procedure betrokken producenten-exporteurs in de betrokken landen
kan de Commissie, om het onderzoek binnen de wettelijke termijn te kunnen afronden, haar onderzoek tot een
redelijk aantal producenten-exporteurs beperken door een steekproef samen te stellen. De steekproef zal over
eenkomstig 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 vertegenwoordigers verzocht de Commissie uiterlijk zeven
dagen na de datum van bekendmaking van dit bericht de in bijlage I bij dit bericht verlangde informatie over
hun ondernemingen te verstrekken.
Om de informatie te verkrijgen die zij voor het samenstellen van de steekproef van producenten-exporteurs
nodig acht, heeft de Commissie bovendien contact opgenomen met de autoriteiten van de betrokken landen en
neemt zij eventueel ook contact op met haar bekende verenigingen van producenten-exporteurs.
Indien een steekproef noodzakelijk is, kunnen de producenten-exporteurs worden geselecteerd op basis van het
grootste representatieve 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 alsmede de verenigingen van producenten-exporteurs, indien nodig via de autoriteiten van de
betrokken landen, meedelen welke ondernemingen voor de steekproef zijn geselecteerd.
Zodra de Commissie de noodzakelijke informatie heeft ontvangen om een steekproef van producenten-expor
teurs samen te stellen, deelt zij de betrokken partijen mee of zij in de steekproef zijn opgenomen. De in de
steekproef opgenomen producenten-exporteurs moeten de ingevulde vragenlijst, tenzij anders aangegeven, uiter
lijk dertig dagen na de datum van kennisgeving van het besluit over hun opname in de steekproef indienen.
De Commissie zal een opmerking inzake de samenstelling van de steekproef toevoegen aan het dossier voor
inzage door belanghebbenden. Opmerkingen over de steekproef moeten uiterlijk drie dagen na de datum van
kennisgeving van het besluit over de steekproef worden ingediend.
Een exemplaar van de vragenlijst voor producenten-exporteurs is beschikbaar in het dossier voor inzage door
belanghebbenden en op de website van DG Handel (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361).
De vragenlijst zal ook beschikbaar worden gesteld aan de bekende verenigingen van producenten-exporteurs en
aan de autoriteiten van die landen.
Producenten-exporteurs die bijlage I binnen de vastgestelde termijn hebben ingevuld en hebben ingestemd met
opname in de steekproef maar uiteindelijk niet worden geselecteerd, worden onverminderd de mogelijke toepas
sing van artikel 18 van de basisverordening geacht mee te werken („niet in de steekproef opgenomen medewer
kende producenten-exporteurs”). Onverminderd punt 5.3.1, onder b), zal het antidumpingrecht dat wordt toe
gepast op de invoer van de niet in de steekproef opgenomen medewerkende producenten-exporteurs niet hoger
zijn dan de gewogen gemiddelde dumpingmarge die is vastgesteld voor de producenten-exporteurs in de
steekproef (2).

(1) Onder producent-exporteur wordt verstaan een onderneming uit de betrokken landen die het onderzochte product produceert 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. De definitie omvat zowel geïntegreerde UAN-pro
ducenten (ureum en ammoniumnitraat) als niet-geïntegreerde UAN-producenten.
(2) Ingevolge artikel 9, lid 6, van de basisverordening wordt geen rekening gehouden met nihilmarges, minimale marges of marges die
onder de in artikel 18 van de basisverordening bedoelde omstandigheden zijn vastgesteld.
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Individuele dumpingmarge voor niet in de steekproef opgenomen producenten-exporteurs
Overeenkomstig artikel 17, lid 3, van de basisverordening kunnen niet in de steekproef opgenomen medewer
kende producenten-exporteurs de Commissie verzoeken voor hen een individuele dumpingmarge vast te stellen.
Producenten-exporteurs die in aanmerking willen komen voor een individuele dumpingmarge, moeten de vra
genlijst invullen en deze, tenzij anders aangegeven, uiterlijk 30 dagen na de datum van kennisgeving van de
samenstelling van de steekproef naar behoren ingevuld terugzenden. Een exemplaar van de vragenlijst voor
producenten-exporteurs is beschikbaar in het dossier voor inzage door belanghebbenden en op de website van
DG Handel (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361).
De Commissie zal onderzoeken of aan niet in de steekproef opgenomen medewerkende producenten-expor
teurs een individueel recht overeenkomstig artikel 9, lid 5, van de basisverordening kan worden toegekend.
Niet in de steekproef opgenomen medewerkende producenten-exporteurs die een individuele dumpingmarge
aanvragen, moeten zich er echter van bewust zijn dat de Commissie kan besluiten geen individuele dumping
marge vast te stellen, bijvoorbeeld als het aantal niet in de steekproef opgenomen medewerkende producentenexporteurs zo groot is dat individuele onderzoeken te belastend zijn en aan een tijdige afsluiting van het onder
zoek in de weg staan.

5.3.2.

Onderzoek van niet-verbonden importeurs (1) (2)

Niet-verbonden importeurs die het onderzochte product uit de betrokken landen in de Unie invoeren, wordt verzocht
aan dit onderzoek mee te werken.
Gezien het mogelijk grote aantal bij deze procedure betrokken niet-verbonden importeurs kan de Commissie, om het
onderzoek 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 basisver
ordening 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 niet-verbonden importeurs of hun vertegenwoordigers verzocht de Commissie uiterlijk zeven dagen na de datum
van bekendmaking van dit bericht de in bijlage II bij dit bericht verlangde informatie over hun ondernemingen te
verstrekken.
Om de informatie te verkrijgen die zij voor het samenstellen van de steekproef van niet-verbonden importeurs nodig
acht, kan de Commissie bovendien contact opnemen met haar bekende verenigingen van importeurs.
Indien een steekproef noodzakelijk is, kunnen de importeurs worden geselecteerd op basis van het grootste representa
tieve volume van hun verkoop van het onderzochte product in de Unie dat binnen de beschikbare tijd redelijkerwijs kan
worden onderzocht.
Zodra de Commissie de noodzakelijke informatie heeft ontvangen om een steekproef samen te stellen, stelt zij de
betrokken partijen in kennis van haar besluit met betrekking tot de steekproef van importeurs. De Commissie zal tevens
een opmerking inzake de samenstelling van de steekproef toevoegen aan het dossier voor inzage door belanghebbenden.
Opmerkingen over de steekproef moeten uiterlijk drie dagen na de datum van kennisgeving van het besluit over de
steekproef worden ingediend.
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. Die partijen moeten de ingevulde vragenlijst, tenzij anders
aangegeven, uiterlijk dertig dagen na de datum van kennisgeving van het besluit over de steekproef indienen.
Een exemplaar van de vragenlijst voor importeurs is beschikbaar in het dossier voor inzage door belanghebbenden en
op de website van DG Handel (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361).
(1) Dit punt betreft uitsluitend importeurs die niet verbonden zijn met producenten-exporteurs. Importeurs die met producentenexporteurs verbonden zijn, moeten bijlage I bij dit bericht voor deze producenten-exporteurs invullen. Overeenkomstig artikel 127
van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften
voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het
douanewetboek van de Unie, worden twee personen geacht te zijn verbonden indien: a) zij functionaris of directeur zijn in de
onderneming van de andere persoon; b) zĳ door de wettelĳke bepalingen worden erkend als in zaken verbonden; c) zĳ werkgever en
werknemer zĳn; d) een derde partij 5 % of meer van het stemgerechtigde uitstaande kapitaal of de aandelen van beiden direct of
indirect bezit, houdt of daarover zeggenschap heeft; e) één van hen direct of indirect zeggenschap over de ander heeft; f) een derde
persoon direct of indirect zeggenschap over beiden heeft; g) beiden direct of indirect zeggenschap over een derde persoon hebben; of
h) zij tot dezelfde familie behoren (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 558). 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) echtgenoot en echtgenote, ii) ouder en kind,
iii) broer en zuster (of halfbroer en halfzuster), iv) grootouder en kleinkind, v) oom of tante en neef of nicht (oomzeggers),
vi) schoonouder en schoondochter of schoonzoon, vii) zwager en schoonzuster. Overeenkomstig artikel 5, punt 4, van Verordening
(EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie wordt onder „persoon”
verstaan een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een vereniging van personen die geen rechtspersoonlijkheid bezit, maar
krachtens het Unierecht of het nationale recht wel als handelingsbekwaam is erkend (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).
(2) 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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Procedure voor het vaststellen van schade en onderzoek van producenten in de Unie

De vaststelling van de schade is gebaseerd op positief bewijsmateriaal 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 schade heeft geleden, wordt de
producenten van het onderzochte product in de Unie (1) verzocht aan het onderzoek van de Commissie mee te werken.
Gezien het grote aantal 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 samengesteld.
De Commissie heeft een voorlopige steekproef van producenten in de Unie samengesteld. Belanghebbenden vinden
nadere details in het dossier. De belanghebbenden wordt verzocht om opmerkingen over de voorlopige steekproef. Daar
naast moeten andere producenten in de Unie of hun vertegenwoordigers, die vinden dat er redenen zijn waarom zij in
de steekproef zouden moeten worden opgenomen, uiterlijk zeven dagen na de datum van bekendmaking van dit bericht
contact met de Commissie opnemen. Alle opmerkingen over de voorlopige steekproef moeten, tenzij anders aangegeven,
uiterlijk zeven dagen na de datum van bekendmaking van dit bericht 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.
De in de steekproef opgenomen producenten in de Unie moeten de ingevulde vragenlijst, tenzij anders aangegeven,
uiterlijk dertig dagen na de datum van kennisgeving van het besluit over hun opname in de steekproef indienen.
Een exemplaar van de vragenlijst voor producenten in de Unie is beschikbaar in het dossier voor inzage door belangheb
benden en op de website van DG Handel (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2361).
5.5.

Procedure voor het beoordelen van het belang van de Unie

a)

Rusland

In geval van verstoringen van de grondstoffenmarkt als omschreven in artikel 7, lid 2 bis, van de basisverordening zal
de Commissie een toets van het belang van de Unie verrichten op grond van artikel 7, lid 2 ter, van die verordening.
Indien de Commissie bij het bepalen van het niveau van de rechten overeenkomstig artikel 7 van die verordening beslist
om artikel 7, lid 2, toe te passen, zal zij de toets van het belang van de Unie overeenkomstig artikel 21 verrichten.
Belanghebbenden wordt verzocht de Commissie alle relevante informatie te verstrekken die haar in staat stelt te bepalen
of het in het belang van de Unie is om het niveau van de maatregelen overeenkomstig artikel 7, lid 2 bis, van de basis
verordening vast te stellen. Met name wordt belanghebbenden verzocht alle informatie over de reservecapaciteit in het
betrokken land, de concurrentie om grondstoffen en de gevolgen voor de toeleveringsketens voor bedrijven in de Unie te
verstrekken. Bij het ontbreken van medewerking kan de Commissie concluderen dat het in het belang van de Unie is om
artikel 7, lid 2 bis, van de basisverordening toe te passen.
Indien de Commissie besluit om artikel 7, lid 2, van de basisverordening toe te passen, zal uit hoofde van artikel 21 een
beslissing worden genomen over de vraag of de instelling van antidumpingmaatregelen niet in strijd zou zijn met het
belang van de Unie. Producenten in de Unie, importeurs en hun representatieve verenigingen, gebruikers en hun repre
sentatieve verenigingen, vakbonden en representatieve consumentenorganisaties wordt verzocht de Commissie informa
tie te verstrekken over het belang van de Unie. Om aan het onderzoek mee te werken, moeten de representatieve consu
mentenorganisaties aantonen dat er een objectieve band is tussen hun activiteiten en het onderzochte product.
Informatie over de beoordeling van het belang van de Unie moet, tenzij anders aangegeven, uiterlijk 37 dagen na de
datum van bekendmaking van dit bericht worden ingediend. Deze informatie kan vormvrij worden opgesteld of er kan
een vragenlijst van de Commissie worden ingevuld. Met informatie die wordt verstrekt, wordt alleen rekening gehouden
indien daarbij tegelijkertijd het nodige bewijsmateriaal is gevoegd.
b)

Trinidad en Tobago en de Verenigde Staten van Amerika

Indien wordt vastgesteld dat er inderdaad invoer met dumping plaatsvindt en dat daardoor schade wordt veroorzaakt,
zal uit hoofde van artikel 21 van de basisverordening een beslissing worden genomen over de vraag of de instelling van
antidumpingmaatregelen niet in strijd zou zijn met het belang van de Unie. Producenten in de Unie, importeurs en hun
representatieve verenigingen, gebruikers en hun representatieve verenigingen, vakbonden alsmede representatieve consu
mentenorganisaties wordt verzocht de Commissie informatie te verstrekken over het belang van de Unie. Om aan het
onderzoek mee te werken, moeten de representatieve consumentenorganisaties aantonen dat er een objectieve band is
tussen hun activiteiten en het onderzochte product.
(1) De term „producenten in de Unie” omvat zowel geïntegreerde UAN-producenten (ureum en ammoniumnitraat) als niet-geïntegreerde
UAN-producenten.
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Informatie over de beoordeling van het belang van de Unie moet, tenzij anders aangegeven, uiterlijk 37 dagen na de
datum van bekendmaking van dit bericht worden ingediend. Deze informatie kan vormvrij worden opgesteld of er kan
een vragenlijst van de Commissie worden ingevuld. Met informatie die op grond van artikel 21 wordt verstrekt, wordt
alleen rekening gehouden indien daarbij tegelijkertijd het nodige bewijsmateriaal is gevoegd.
5.6.

Belanghebbenden

Om aan het onderzoek mee te werken, moeten belanghebbenden zoals producenten-exporteurs, producenten in de
Unie, importeurs en hun representatieve verenigingen, gebruikers en hun representatieve verenigingen, vakbonden en
representatieve consumentenorganisaties eerst aantonen dat er een objectieve band is tussen hun activiteiten en het
onderzochte product.
Producenten-exporteurs, producenten in de Unie alsmede importeurs en representatieve verenigingen die informatie heb
ben verstrekt in overeenstemming met de procedures zoals beschreven in de punten 5.3, 5.4 en 5.5, worden als belang
hebbenden beschouwd indien er een objectieve band is tussen hun activiteiten en het onderzochte product.
Andere partijen kunnen alleen als belanghebbende meewerken aan het onderzoek vanaf het moment waarop zij contact
opnemen met de Commissie, en op voorwaarde dat er een objectieve band is tussen hun activiteiten en het onderzochte
product. Beschouwd worden als een belanghebbende laat de toepassing van artikel 18 van de basisverordening onverlet.
Het dossier voor inzage door belanghebbenden is toegankelijk via het platform TRON.tdi op het volgende adres:
https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Volg de instructies op die pagina om toegang te krijgen.
5.7.

Mogelijkheid om door de onderzoeksdiensten van de Commissie te worden gehoord

Alle belanghebbenden kunnen een verzoek indienen om door de onderzoeksdiensten van de Commissie te worden
gehoord.
Het verzoek om te worden gehoord moet schriftelijk worden ingediend en met redenen worden omkleed, alsook een
samenvatting bevatten van wat de belanghebbende tijdens de hoorzitting wenst te bespreken. De hoorzitting zal worden
beperkt tot de punten die vooraf schriftelijk door de belanghebbenden zijn aangedragen.
Het tijdschema voor de hoorzittingen is als volgt:
— voor hoorzittingen die moeten plaatsvinden vóór de instelling van voorlopige maatregelen moet het verzoek uiterlijk
15 dagen na de datum van bekendmaking van dit bericht worden ingediend, en de hoorzitting zal normaliter uiter
lijk 60 dagen na de datum van bekendmaking van dit bericht plaatsvinden;
— na het voorlopige stadium moet het verzoek uiterlijk vijf dagen na de datum van de mededeling van de voorlopige
bevindingen of van het informatiedocument worden ingediend, en de hoorzitting zal normaliter uiterlijk 15 dagen
na de datum van kennisgeving van de mededeling van de voorlopige bevindingen of de datum van het informatiedo
cument plaatsvinden;
— in het definitieve stadium moet het verzoek uiterlijk drie dagen na de datum van de mededeling van de definitieve
bevindingen worden ingediend, en de hoorzitting zal normaliter plaatsvinden binnen de termijn die is toegekend
voor het indienen van opmerkingen over de mededeling van de definitieve bevindingen. In geval van een aanvullende
mededeling van de definitieve bevindingen moet het verzoek onmiddellijk na ontvangst hiervan worden ingediend,
en de hoorzitting zal normaliter plaatsvinden binnen de termijn voor het indienen van opmerkingen over deze
mededeling.
Bovenbedoeld tijdschema geldt onverminderd het recht van de diensten van de Commissie om in naar behoren gemoti
veerde gevallen akkoord te gaan met hoorzittingen buiten dit tijdschema alsmede het recht van de Commissie om in
naar behoren gemotiveerde gevallen hoorzittingen te weigeren. Wanneer de diensten van de Commissie een verzoek om
te worden gehoord afwijzen, zal de betrokken partij in kennis worden gesteld van de redenen daarvoor.
In beginsel worden hoorzittingen niet gebruikt om feitelijke informatie te presenteren die nog niet in het dossier is
opgenomen. Desalniettemin kan de belanghebbenden, uit het oogpunt van behoorlijk bestuur en om de diensten van de
Commissie in staat te stellen vooruitgang in het onderzoek te boeken, na een hoorzitting worden opgedragen nieuwe
feitelijke informatie te verstrekken.
5.8.

Instructies voor schriftelijke opmerkingen en de verzending van ingevulde vragenlijsten en correspondentie

Informatie die aan de Commissie wordt verstrekt in het kader van handelsbeschermingsonderzoeken moet vrij zijn van
auteursrechten. Alvorens aan de Commissie informatie en/of gegevens te verstrekken die onderworpen zijn aan het
auteursrecht van derden, moeten belanghebbenden de houder van het auteursrecht specifiek verzoeken de Commissie
uitdrukkelijk toestemming te verlenen om a) voor deze handelsbeschermingsprocedure gebruik te maken van de infor
matie en gegevens en b) de informatie en/of gegevens te verstrekken aan belanghebbenden in dit onderzoek, in een
vorm die hun de mogelijkheid biedt hun recht van verweer uit te oefenen.
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Alle schriftelijke opmerkingen (met inbegrip van de in dit bericht gevraagde informatie), ingevulde vragenlijsten en cor
respondentie die door de belanghebbenden worden verstrekt en waarvoor om een vertrouwelijke behandeling wordt
verzocht, moeten zijn voorzien van de vermelding „Limited” (1). Belanghebbenden die in de loop van dit onderzoek infor
matie indienen, wordt verzocht hun verzoek om vertrouwelijke behandeling met redenen te omkleden.
Belanghebbenden die informatie met de vermelding „Limited” verstrekken, moeten hiervan krachtens artikel 19, lid 2,
van de basisverordening een niet-vertrouwelijke samenvatting indienen, voorzien van de vermelding „For inspection by
interested parties”. Deze samenvatting moet gedetailleerd genoeg zijn om een redelijk inzicht te verschaffen in de wezen
lijke inhoud van de als vertrouwelijk verstrekte informatie.
Als een belanghebbende die vertrouwelijke informatie verstrekt, geen geldige redenen voor het verzoek om een vertrou
welijke behandeling aanvoert of geen niet-vertrouwelijke samenvatting daarvan indient met de vereiste vorm en inhoud,
kan de Commissie deze informatie buiten beschouwing laten, tenzij aan de hand van geëigende bronnen aannemelijk
wordt gemaakt dat de informatie juist is.
Belanghebbenden wordt verzocht alle opmerkingen en verzoeken, met inbegrip van gescande volmachten en certificaten,
per e-mail in te dienen, met uitzondering van uitgebreide antwoorden, die persoonlijk of per aangetekend schrijven
worden ingediend op een cd-rom of dvd. Door e-mail te gebruiken, stemmen belanghebbenden in met de geldende
voorschriften inzake elektronisch ingediende opmerkingen, die zijn vervat in het document „CORRESPONDENTIE MET
DE EUROPESE COMMISSIE IN HANDELSBESCHERMINGSZAKEN” op de website van het directoraat-generaal Handel
(http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152578.pdf). Belanghebbenden moeten hun naam, adres, tele
foonnummer en een geldig e-mailadres vermelden en ervoor zorgen dat het verstrekte e-mailadres een actief, officieel en
zakelijk e-mailadres is dat iedere dag wordt gecontroleerd. Zodra contactgegevens zijn verstrekt, verloopt de communi
catie van de Commissie met belanghebbenden uitsluitend per e-mail, behalve indien zij er uitdrukkelijk om verzoeken
alle documenten van de Commissie via een ander communicatiemiddel te ontvangen, of het document wegens de aard
ervan per aangetekend schrijven moet worden verzonden. Voor nadere voorschriften en informatie over de correspon
dentie met de Commissie, met inbegrip van de beginselen die van toepassing zijn op per e-mail verzonden opmerkin
gen, moeten belanghebbenden de hierboven genoemde instructies voor de communicatie met belanghebbenden
raadplegen.
Correspondentieadres van de Commissie:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Handel
Directoraat H
Kamer CHAR 04/039
1049 Brussel
BELGIË
E-mail:
TRADE-UAN-DUMPING-RUSSIA@ec.europa.eu
TRADE-UAN-DUMPING-TT@ec.europa.eu
TRADE-UAN-DUMPING-USA@ec.europa.eu
TRADE-UAN-INJURY@ec.europa.eu
6.

Tijdschema van het onderzoek

Het onderzoek wordt overeenkomstig artikel 6, lid 9, van de basisverordening normaliter binnen 13 maanden, maar
uiterlijk binnen 14 maanden na de datum van bekendmaking van dit bericht afgesloten. Overeenkomstig artikel 7, lid 1,
van de basisverordening kunnen voorlopige maatregelen normaliter uiterlijk zeven maanden en in ieder geval uiterlijk
acht maanden na bekendmaking van dit bericht worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 19 bis van de basisverordening zal de Commissie informatie over de beoogde instelling van
voorlopige rechten drie weken vóór de instelling daarvan ter beschikking stellen. Belanghebbenden hebben dan drie
werkdagen de tijd om hun schriftelijke opmerkingen over de juistheid van de berekeningen kenbaar te maken.
Wanneer de Commissie besluit het onderzoek voort te zetten zonder voorlopige rechten in te stellen, worden de belang
hebbenden door middel van een informatiedocument drie weken vóór het verstrijken van de in artikel 7, lid 1, van de
basisverordening genoemde termijn ervan in kennis gesteld dat geen voorlopige rechten worden ingesteld.
Zij hebben dan, tenzij anders aangegeven, in beginsel 15 dagen de tijd om schriftelijke opmerkingen over de voorlopige
bevindingen of het informatiedocument kenbaar te maken, en tien dagen de tijd om schriftelijke opmerkingen over de
definitieve bevindingen kenbaar te maken. In voorkomend geval zal in aanvullende mededelingen van de definitieve
bevindingen worden gespecificeerd binnen welke termijn de belanghebbenden schriftelijke opmerkingen kunnen
indienen.
(1) Een „Limited”-document wordt beschouwd als vertrouwelijk in de zin van artikel 19 van de basisverordening en artikel 6 van de WTOovereenkomst betreffende de toepassing van artikel VI van de GATT 1994 (antidumpingovereenkomst). Het is ook een beschermd
document 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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Indiening van informatie

In de regel kunnen belanghebbenden alleen binnen de in de punten 5 en 6 van dit bericht vermelde termijnen informa
tie indienen. Voor de indiening van alle overige informatie die niet onder die punten valt, moet het volgende tijdschema
gelden:
— tenzij anders aangegeven, moet alle informatie met betrekking tot het stadium van de voorlopige bevindingen vóór
de zeventigste dag na de datum van bekendmaking van dit bericht worden ingediend;
— tenzij anders aangegeven, mogen belanghebbenden geen nieuwe feitelijke informatie indienen na het verstrijken van
de termijn voor het kenbaar maken van opmerkingen over de mededeling van de voorlopige bevindingen of het
informatiedocument in het voorlopige stadium van het onderzoek. Na afloop van deze termijn kunnen zij uitslui
tend nieuwe feitelijke informatie indienen op voorwaarde dat zij kunnen aantonen dat deze nieuwe feitelijke infor
matie noodzakelijk is ter weerlegging van de door andere belanghebbenden gestelde feiten en dat deze nieuwe feite
lijke informatie kan worden geverifieerd binnen de tijd die beschikbaar is om het onderzoek tijdig af te ronden;
— teneinde het onderzoek binnen de voorgeschreven termijnen af te ronden, zal de Commissie geen opmerkingen van
belanghebbenden meer aanvaarden na het verstrijken van de termijn voor het indienen van opmerkingen over de
mededeling van de definitieve bevindingen of, in voorkomend geval, na het verstrijken van de termijn voor het indie
nen van opmerkingen over de aanvullende mededeling van de definitieve bevindingen.
8.

Mogelijkheid om opmerkingen te maken over door andere belanghebbenden ingediende informatie

Om het recht van verweer te waarborgen, moeten belanghebbenden de mogelijkheid hebben om opmerkingen te maken
over de door andere belanghebbenden ingediende informatie. Daarbij mogen zij alleen ingaan op kwesties die in de door
de andere belanghebbenden ingediende informatie worden vermeld en mogen zij geen nieuwe kwesties aan de orde
stellen.
Deze opmerkingen moeten volgens het volgende tijdschema worden ingediend:
— tenzij anders aangegeven, moeten alle opmerkingen over de door andere belanghebbenden vóór de instelling van
voorlopige maatregelen ingediende informatie uiterlijk vóór de vijfenzeventigste dag na de datum van bekendmaking
van dit bericht worden ingediend;
— opmerkingen over de informatie die door andere belanghebbenden is verstrekt naar aanleiding van de mededeling
van de voorlopige bevindingen of het informatiedocument moeten, tenzij anders aangegeven, uiterlijk zeven dagen
na het verstrijken van de termijn voor het maken van opmerkingen over de voorlopige bevindingen of het informa
tiedocument worden ingediend;
— opmerkingen over de informatie die door andere belanghebbenden is verstrekt naar aanleiding van de mededeling
van de definitieve bevindingen moeten, tenzij anders aangegeven, uiterlijk drie dagen na het verstrijken van de ter
mijn voor het maken van opmerkingen over de definitieve bevindingen worden ingediend. In geval van een aanvul
lende mededeling van de definitieve bevindingen moeten opmerkingen over de door andere belanghebbenden naar
aanleiding van deze aanvullende mededeling verstrekte informatie, tenzij anders aangegeven, uiterlijk één dag na het
verstrijken van de termijn voor het maken van opmerkingen over deze aanvullende mededeling worden ingediend.
Bovenbedoeld tijdschema geldt onverminderd het recht van de Commissie de belanghebbenden in naar behoren gemoti
veerde gevallen om aanvullende informatie te verzoeken.
9.

Verlenging van de in dit bericht vermelde termijnen

Een eventuele verlenging van de in dit bericht vermelde termijnen kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden worden
aangevraagd en wordt alleen verleend indien dit naar behoren gerechtvaardigd is.
Verlengingen van de termijn voor het beantwoorden van de vragenlijsten kunnen worden verleend indien dit naar beho
ren gerechtvaardigd is, en zijn normaliter beperkt tot drie extra dagen. Dergelijke verlengingen zijn in de regel niet lan
ger dan zeven dagen. Wat de termijnen voor de indiening van andere in dit bericht genoemde informatie betreft, zijn
verlengingen beperkt tot drie dagen, tenzij wordt aangetoond dat er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden.
10.

Niet-medewerking

Wanneer belanghebbenden geen toegang tot de vereiste gegevens verlenen, deze niet binnen de gestelde termijn verstrek
ken of het onderzoek aanmerkelijk belemmeren, kunnen overeenkomstig artikel 18 van de basisverordening voorlopige
of definitieve conclusies worden getrokken op basis van de beschikbare gegevens, zowel in positieve als in negatieve zin.
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.
Als een belanghebbende geen of slechts gedeeltelijk medewerking verleent en de conclusies daarom overeenkomstig
artikel 18 van de basisverordening op de beschikbare gegevens worden gebaseerd, kunnen de resultaten voor deze
belanghebbende minder gunstig zijn dan wanneer hij wel medewerking had verleend.
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Als de belanghebbende zijn antwoord niet door middel van systemen voor automatische gegevensverwerking verstrekt,
wordt dit niet als niet-medewerking beschouwd, mits deze belanghebbende aantoont dat verstrekking van het antwoord
in de gevraagde vorm voor hem een onredelijke extra belasting zou betekenen of onredelijke extra kosten zou meebren
gen. De belanghebbende moet onmiddellijk contact opnemen met de Commissie.
11.

Raadadviseur-auditeur

Belanghebbenden kunnen erom vragen dat de raadadviseur-auditeur in handelsprocedures wordt ingeschakeld. Hij
behandelt verzoeken om toegang tot het dossier, geschillen over de vertrouwelijkheid van documenten, verzoeken om
termijnverlenging en alle andere verzoeken betreffende het recht van verweer van belanghebbenden en van derden die
tijdens de procedure kunnen worden ingediend.
De raadadviseur-auditeur kan een hoorzitting beleggen en bemiddelen tussen de belanghebbende(n) en de diensten van
de Commissie om te garanderen dat de belanghebbenden hun recht van verweer ten volle kunnen uitoefenen. Een ver
zoek om door de raadadviseur-auditeur te worden gehoord, moet schriftelijk worden ingediend en met redenen worden
omkleed. De raadadviseur-auditeur onderzoekt de redenen voor de verzoeken. Deze hoorzittingen mogen enkel plaats
vinden indien de kwesties niet tijdig zijn opgelost met de diensten van de Commissie.
Elk verzoek moet tijdig en snel worden ingediend, zodat het ordelijk verloop van de procedure niet in gevaar wordt
gebracht. Daartoe moeten de belanghebbenden om de inschakeling van de raadadviseur-auditeur vragen zo spoedig
mogelijk na de gebeurtenis die een dergelijke inschakeling rechtvaardigt. In beginsel gelden de in punt 5.7 vastgestelde
termijnen voor verzoeken om door de diensten van de Commissie te worden gehoord, mutatis mutandis voor verzoeken
om door de raadadviseur-auditeur te worden gehoord. Wanneer een verzoek om een hoorzitting niet binnen de desbe
treffende termijn wordt ingediend, onderzoekt de raadadviseur-auditeur ook de redenen voor het laattijdige verzoek, de
aard van de aan de orde gestelde kwesties en de gevolgen van die kwesties voor het recht van verweer, rekening hou
dend met het belang van behoorlijk bestuur en de tijdige voltooiing van het onderzoek.
Belanghebbenden die contact willen opnemen, vinden de nodige gegevens en nadere informatie op de pagina’s van de
raadadviseur-auditeur op de website van DG Handel (http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearingofficer/).
12.

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 (1).

(1) Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van
natuurlĳke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betref
fende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).
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