17.5.2019

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

C 169/9

V
(Bekendmakingen)

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE
GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

EUROPESE COMMISSIE
Bericht van opening betreffende het nieuwe onderzoek van de vrijwaringsmaatregelen die van
toepassing zijn op de invoer van bepaalde staalproducten
(2019/C 169/08)
Op 31 januari 2019 heeft de Europese Commissie („de Commissie”) definitieve vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van
bepaalde staalproducten ingesteld en haar voornemen aangekondigd om uiterlijk op 1 juli 2019 ambtshalve een eerste
nieuw onderzoek te openen (1).
1.

Bestaande maatregelen

De thans geldende maatregelen bestaan uit een tariefcontingent ten aanzien van de invoer in de Unie van 26 categorieën
staalproducten. Deze maatregelen blijven van kracht tot en met 30 juni 2021.
Voor elk van deze productcategorieën, met uitzondering van productcategorie 1 (Bladen en strippen van niet-gelegeerd
of ander gelegeerd staal, warm gewalst) is een deel van elk tariefcontingent aan specifieke landen toegewezen (landenspe
cifieke contingenten) en vrij beschikbaar tot het einde van elk van de drie jaarperioden waarin de maatregelen gelden.
Voor productcategorie 1 en het resterende deel van elk tariefcontingent (zogenoemde residuele tariefcontingenten) is het
desbetreffende jaarlijkse contingent in kwartalen verdeeld en in elk van deze kwartalen toegewezen op basis van het
beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”. Aan het einde van elk kwartaal worden de ongebruikte delen van het
residuele contingent automatisch overgedragen naar het volgende kwartaal. Aan het einde van het laatste kwartaal van
een jaarperiode wordt een eventueel niet-gebruikt saldo niet overgedragen naar de volgende periode. Indien het landen
specifieke contingent voor een bepaalde productcategorie is uitgeput, kan de invoer uit dat land onder het resterende
deel van het residuele tariefcontingent voor dezelfde productcategorie worden voortgezet, zij het slechts in het laatste
kwartaal van elke jaarperiode waarin de maatregelen van toepassing zijn.
Indien het desbetreffende tariefcontingent is uitgeput of indien de invoer van de onder de maatregelen vallende product
categorieën niet in aanmerking komt voor het desbetreffende tariefcontingent, wordt een bijkomend recht van 25 %
toegepast op de nettoprijs, franco grens Unie, vóór inklaring, van het ingevoerde product.
2.

Onderzocht product

Het onderzochte product omvat bepaalde staalproducten die in bijlage I bij dit bericht zijn opgenomen.
3.

Gronden voor en reikwijdte van het nieuwe onderzoek

In overweging 161 van de uitvoeringsverordening van de Commissie tot instelling van definitieve vrijwaringsmaatrege
len is bepaald dat de Commissie op grond van het belang van de Unie mogelijk het niveau of de toewijzing van de
tariefcontingenten moet bijstellen in geval van veranderende omstandigheden tijdens de periode van instelling van de
maatregelen.
Er werd van uitgegaan dat deze veranderde omstandigheden zich bijvoorbeeld kunnen manifesteren in het geval van een
algemene stijging of daling van de vraag in de Unie voor sommige productcategorieën waardoor een herbeoordeling van
het niveau van de tariefcontingenten nodig wordt, alsook de instelling van antidumping- of antisubsidiemaatregelen die
aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de toekomstige ontwikkeling van de invoer, of zelfs een ontwikkeling met
betrekking tot de maatregelen van de VS op grond van afdeling 232 die een rechtstreekse impact kan hebben op de
conclusies van dit onderzoek, met name op het vlak van handelsverlegging.
(1) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/159 van de Commissie van 31 januari 2019 tot instelling van definitieve vrijwaringsmaatregelen
ten aanzien van de invoer van bepaalde staalproducten (PB L 31 van 1.2.2019, blz. 27).
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De Commissie kan ook onderzoeken of de bestaande werking van de maatregelen schadelijke effecten zou kunnen heb
ben ten aanzien van het behalen van de integratiedoelstellingen die met preferentiële handelspartners worden nage
streefd, bijvoorbeeld door een aanzienlijk risico te vormen voor hun stabilisering of economische ontwikkeling. Ten
slotte heeft de Commissie zich er tevens toe verbonden de noodzaak van een actualisering van de lijst van ontwikke
lingslanden die van het toepassingsgebied van de definitieve maatregelen zijn uitgesloten, opnieuw te onderzoeken op
basis van hun meest recente invoerniveau.
Op basis hiervan en gezien de ontwikkeling van de invoer van aan vrijwaringsmaatregelen onderworpen staalproducten
en hun overeenkomstige contingentgebruik sinds de instelling van de maatregelen is de Commissie voornemens de vol
gende kwesties specifiek te onderzoeken teneinde vast te stellen of er sprake is van veranderde omstandigheden waar
door een aanpassing van het niveau of de toewijzing van de bestaande tariefcontingenten gerechtvaardigd is:
A. Niv ea u en t o e w i j z i n g v a n t a r i e f c o n t i n g e n te n vo or ee n aan t al s pec if ie k e pr od uc t ca t e g ori eë n
De Commissie monitort dagelijks het gebruik van de tariefcontingenten. Op basis van het gebruik tot en met 4 april
2019 heeft de Commissie geconstateerd dat sommige landenspecifieke tariefcontingenten voor bepaalde productcate
gorieën evenals de overeenkomstige residuele tariefcontingenten voor het laatste kwartaal in vergelijking met de typi
sche invoerniveaus ongebruikelijk snel zijn uitgeput (voordat twee maanden van de periode van vijf maanden zijn
verstreken). Wat de landenspecifieke contingenten betreft, heeft Turkije zijn contingenten voor de categorieën 5, 13,
16, 17 en 25 uitgeput, Rusland zijn contingenten voor de categorieën 13 en 16, en China zijn contingenten voor de
categorieën 4B en 15. Wat de residuele tariefcontingenten betreft, waren sommige tariefcontingenten reeds spoedig
na de opening van de residuele contingenten op 1 april 2019 uitgeput of bijna uitgeput (2). De Commissie zal der
halve de redenen voor deze ontwikkelingen onderzoeken en vaststellen of zij het gevolg zijn van veranderde omstan
digheden, zoals een aanzienlijk grotere vraag in de EU naar deze producten of enige andere materiële reden waaruit
blijkt dat de huidige contingenten ontoereikend zijn, dan wel dat zij voortvloeien uit hamsterpraktijken of handels
verlegging ten gevolge van beperkende maatregelen die in het buitenland zijn genomen.
B. Ve r dr in g i n g v a n t r a d i t i o n e l e h a n d e l s s t r om en
Voor bepaalde productcategorieën is het residuele tariefcontingent snel uitgeput door de invoer uit een of meer lan
den die soms profiteren van landenspecifieke tariefcontingenten, waardoor traditionele invoerstromen uit andere lan
den worden verdrongen en de keuze van de consument derhalve wordt beperkt. Dit is bijvoorbeeld het geval geweest
voor de productcategorieën 4B, 13 en 16. De Commissie zal daarom onderzoeken of dit feit het belang van de Unie
heeft geschaad, met name wat betreft de noodzaak om traditionele handelsstromen te handhaven, en waar nodig
mogelijke oplossingen voor deze situatie vaststellen.
C. Mog el ij k e s ch a d e l i j k e g e v o l g e n v o o r het be hal en v an d e in t eg r at ie doe l st e ll in g en di e me t pr e f e 
r en t i ël e ha n d e l s p a r t n e r s w o r d e n n a g e s tr e ef d
De Commissie zal onderzoeken of de werking van de bestaande vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van staal enig
materieel risico heeft veroorzaakt voor de stabilisatie of de economische ontwikkeling van bepaalde preferentiële
handelspartners in een mate die schadelijk is voor de integratiedoelstellingen van hun overeenkomsten met de EU.
D. A ct u al is er i n g v a n d e l i j s t v a n o n t w i k k el in g s la nd en di e li d zi jn van d e WTO en d ie op b a si s v a n
hu n m ee s t r e c e n t e n i v e a u v a n i n v oe r z ij n u it g es l ot en v an he t t oepas s in g s g eb ie d van d e
m aat r eg e le n
Krachtens Verordening (EU) 2015/478 (3) kunnen vrijwaringsmaatregelen niet worden toegepast ten aanzien van
invoer van oorsprong uit een ontwikkelingsland dat lid is van de WTO zolang het aandeel van dat land in de totale
invoer van het aan maatregelen onderworpen product niet meer dan 3 % bedraagt. In overweging 192 van de uit
voeringsverordening van de Commissie tot instelling van definitieve vrijwaringsmaatregelen is bepaald dat de Com
missie de situatie regelmatig zal beoordelen en ten minste op het einde van elk jaar van toepassing van de maatrege
len een nieuw onderzoek zal overwegen. De Commissie is daarom voornemens de lijst van ontwikkelingslanden die
lid zijn van de WTO en die moeten worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de maatregelen te actualiseren.
E. An d er e ve r a n d e r e n d e o m s t a n d i g h e d e n w aar door e en aan pas s in g va n h et ni ve au of d e t oe w ij z i n g
v a n de t ar i e f c o n t i n g e n t e n n o d i g w o r d t
Belanghebbenden wordt verzocht andere kwesties aan de orde te stellen — in verband met andere productcatego
rieën dan de hierboven reeds vermelde categorieën en voor zover het blijvende veranderende omstandigheden betreft
in vergelijking met de situatie tijdens het oorspronkelijke onderzoek — waarvan de gevolgen mogelijk opnieuw moe
ten worden onderzocht en waardoor een aanpassing van het niveau of de toewijzing van de tariefcontingenten voor
specifieke productcategorieën gerechtvaardigd kan zijn. Belanghebbenden die bijkomende kwesties aan de orde wen
sen te stellen, wordt verzocht voldoende inhoudelijke bewijsstukken ter ondersteuning van hun beweringen te
verstrekken.
(2) In tegenstelling tot de categorieën 4B en 16, die in de periode februari-maart 2019 volledig zijn uitgeput, was er in die periode nog
een relevant volume ongebruikt residueel tariefcontingent voor categorie 13. Het contingentgebruik begin april 2019 weerspiegelde
dus niet volledig het werkelijke beschikbare tariefcontingent. Zoals bepaald in artikel 1, lid 4, van Verordening (EU) 2019/159 worden
de ongebruikte delen in een kwartaal automatisch met een vertraging van 20 werkdagen overgedragen naar het volgende kwartaal
(begin mei 2019). Dit betekent dat er begin mei 2019 opnieuw tariefcontingenten voor deze productcategorie beschikbaar zullen zijn.
(3) PB L 83 van 27.3.2015, blz. 16.
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Procedure

Nu de Commissie heeft vastgesteld dat er voldoende bewijsmateriaal is voor een nieuw onderzoek van bepaalde aspecten
van de bestaande vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van staal, opent zij hierbij een nieuw onderzoek van de bestaande
maatregelen dat beperkt is tot de hierboven gespecificeerde kwesties.
4.1. Schriftelijke opmerkingen
Teneinde alle relevante, voor het onderzoek noodzakelijk geachte informatie te verkrijgen, wordt de belanghebbenden
hierbij verzocht hun standpunten kenbaar te maken, informatie in te dienen en de Commissie ondersteunend bewijsma
teriaal te verstrekken. Deze informatie en het bewijsmateriaal ter onderbouwing daarvan moeten uiterlijk 15 dagen na
de datum van bekendmaking van dit bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie in het bezit van de Commissie zijn.
Belanghebbenden die opmerkingen indienen wordt verzocht in hun correspondentie duidelijk aan te geven op welke van
de hierboven vermelde kwesties die opmerkingen betrekking hebben.
4.2. 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 de kwesties die in de
door de andere belanghebbenden ingediende informatie worden vermeld en mogen zij geen nieuwe kwesties aan de orde
stellen.
Dergelijke opmerkingen moeten de Commissie bereiken binnen een termijn van zeven dagen vanaf het ogenblik waarop
de onder punt 4.1 vermelde opmerkingen ter inzage beschikbaar zijn gemaakt voor belanghebbenden.
Het dossier voor inzage door belanghebbenden is toegankelijk via het platform TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/
tron/TDI). Volg de instructies op die pagina om toegang te krijgen.
Bovenbedoeld tijdschema geldt onverminderd het recht van de Commissie de belanghebbenden in naar behoren gemoti
veerde gevallen om aanvullende informatie te verzoeken.
Gezien de noodzaak om het nieuwe onderzoek binnen een kort tijdsbestek af te ronden — zie punt 6 — en het feit dat
belanghebbenden de mogelijkheid krijgen opmerkingen te maken over de opmerkingen van andere belanghebbenden,
waardoor zij voldoende kansen krijgen om hun belangen te verdedigen, zal de Commissie in het kader van dit onder
zoek geen hoorzittingen organiseren.
4.3. Indiening van informatie en verlenging van in dit bericht gespecificeerde termijnen
In de regel kunnen belanghebbenden alleen binnen de in dit bericht gespecificeerde termijnen informatie indienen. Een
eventuele verlenging van de in dit bericht vermelde termijnen kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden worden
aangevraagd en wordt alleen verleend indien dit naar behoren gerechtvaardigd is. Naar behoren gerechtvaardigde uitzon
derlijke verlengingen van de termijn voor het indienen van opmerkingen worden normaliter beperkt tot drie extra
dagen.
4.4. Instructies voor schriftelijke opmerkingen en de verzending van ingevulde vragenlijsten en correspondentie
Informatie die aan de Commissie wordt verstrekt in het kader van een handelsbeschermingsprocedure, 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.
Alle schriftelijke opmerkingen die door de belanghebbenden worden verstrekt en waarvoor om een vertrouwelijke
behandeling wordt verzocht, moeten voorzien zijn van de vermelding „Limited” (4). Belanghebbenden die in de loop van
dit onderzoek informatie indienen, wordt verzocht hun verzoek om vertrouwelijke behandeling met redenen te
omkleden.
Belanghebbenden die informatie met de vermelding „Limited” verstrekken, moeten hiervan krachtens artikel 8, van Ver
ordening (EU) 2015/478 (5) en artikel 5 van Verordening (EU) 2015/755 (6) 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 wezenlijke inhoud van de als vertrouwelijk verstrekte informatie en
moet de Commissie tegelijkertijd met de „Limited”-versie bereiken.
(4) Een „Limited”-document wordt beschouwd als vertrouwelijk in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2015/478, artikel 5 van Ver
ordening (EU) 2015/755 en artikel 3.2 van de WTO-overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen. 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).
(5) PB L 83 van 27.3.2015, blz. 16.
(6) PB L 123 van 19.5.2015, blz. 33.
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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,
in te dienen via TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI). Door TRON.tdi of 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, telefoonnummer 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 con
tactgegevens zijn verstrekt, verloopt de communicatie van de Commissie met belanghebbenden uitsluitend via TRON.tdi
of per e-mail, behalve indien zij er uitdrukkelijk om verzoeken alle documenten van de Commissie via een ander com
municatiemiddel te ontvangen, of het document wegens de aard ervan per aangetekend schrijven moet worden verzon
den. Voor nadere voorschriften en informatie over de correspondentie met de Commissie, met inbegrip van de beginse
len die van toepassing zijn op via TRON.tdi verzonden opmerkingen, moeten belanghebbenden de hierboven genoemde
instructies voor de communicatie met belanghebbenden raadplegen.
Correspondentieadres van de Commissie:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Handel
Directoraat H, eenheid H5
Kamer CHAR 03/66
1049 Brussel
BELGIË
TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi
E-mail: TRADE-SAFE009-REVIEW@ec.europa.eu
5.

Tijdschema voor het nieuwe onderzoek

Teneinde onzekerheid en onnodige verstoring van het huidige stelsel van vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van staal te
vermijden, wordt het huidige nieuwe onderzoek zo spoedig mogelijk en indien mogelijk vóór 30 september 2019
afgerond.
6.

Niet-medewerking

Wanneer belanghebbenden de vereiste informatie niet binnen de gestelde termijn verstrekken of het onderzoek aanmer
kelijk belemmeren, kunnen overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EU) 2015/478 en artikel 3 van Verordening (EU)
2015/755 conclusies worden getrokken op basis van de beschikbare gegevens. 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.
7.

Raadadviseur-auditeur

De raadadviseur-auditeur fungeert als tussenpersoon tussen de belanghebbenden en de onderzoeksdiensten van de Com
missie. Hij behandelt verzoeken om toegang tot het dossier, geschillen over de vertrouwelijkheid van documenten, ver
zoeken om termijnverlenging en alle andere verzoeken betreffende het recht van verweer van belanghebbenden en van
derden die tijdens de procedure kunnen worden ingediend.
Belanghebbenden kunnen erom vragen dat de raadadviseur-auditeur intervenieert. In beginsel zijn deze interventies
beperkt tot de kwesties die tijdens het onderhavige nieuwe onderzoek aan het licht zijn gekomen.
Een verzoek om interventie door de raadadviseur-auditeur moet schriftelijk worden ingediend en met redenen worden
omkleed. In beginsel gelden de in punt 5.1 tot en met punt 5.3 vastgestelde termijnen voor de indiening van opmerkin
gen bij de Commissie mutatis mutandis voor verzoeken om interventie door de raadadviseur-auditeur. Wanneer derge
lijke verzoeken buiten de desbetreffende termijnen worden ingediend, kan de raadadviseur-auditeur ook de redenen voor
deze late verzoeken onderzoeken, met inachtneming van de belangen van goed 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).
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Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die in het kader van dit onderzoek worden verzameld, zullen worden behandeld in overeenstemming
met Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (7).
Een privacyverklaring die alle particulieren op de hoogte brengt van de verwerking van persoonsgegevens in het kader
van de handelsbeschermingsactiviteiten van de Commissie is beschikbaar op de website van DG Handel
(http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm).

(7) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuur
lijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betref
fende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295
van 21.11.2018, blz. 39).
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BIJLAGE

Lijst van productcategorieën waarop definitieve vrijwaringsmaatregelen van toepassing zijn
Productnummer

Productcategorie

1

Bladen en strippen van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, warm gewalst

2

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde koudgewalste platen

3.A
Elektroplaten (andere dan met gerichte korrels)
3.B
4.A
Metallisch beklede bladen
4.B
5

Organisch beklede platen

6

Blik

7

Kwartoplaten van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal

8

Roestvrije warmgewalste platen en banden

9

Roestvrije koudgewalste platen en banden

10

Roestvrije warmgewalste kwartoplaten

12

Niet-gelegeerd en ander gelegeerd staafstaal, waaronder lichte profielen

13

Betonstaal

14

Staven en lichte profielen van roestvrij staal

15

Walsdraad van roestvrij staal

16

Niet-gelegeerde en ander gelegeerde walsdraad

17

Walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

18

Damwand profielen

19

Spoorwegmateriaal
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Productnummer

Productcategorie

20

Gasbuizen

21

Holle profielen

22

Naadloze buizen en pijpen van roestvrij staal

24

Andere naadloze buizen

25

Grote belaste buizen

27

Staven van niet-gelegeerd of ander gelegeerd staal, door koud nabewerken verkregen

28

Draad van niet-gelegeerd staal
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