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PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII
COMERCIALE COMUNE

COMISIA EUROPEANĂ
Aviz de deschidere a unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile
importurilor de accesorii turnate filetate pentru tuburi și țevi, din fontă maleabilă, originare din
Republica Populară Chineză și din Thailanda
(2018/C 162/03)
În urma publicării unui aviz de expirare iminentă (1) a măsurilor antidumping în vigoare aplicate importurilor de acceso
rii turnate filetate pentru tuburi și țevi, din fontă maleabilă, originare din Republica Populară Chineză și din Thailanda
(„țările în cauză”), Comisia Europeană („Comisia”) a primit o cerere de reexaminare în temeiul articolului 11 alineatul (2)
din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împo
triva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (2)
(„regulamentul de bază”).
1.

Cererea de reexaminare

Cererea a fost depusă la 13 februarie 2018 de patru producători din UE (ATUSA - Berg Montana Fittings A.D, Georg
Fischer Fittings GmbH, Odlewnia Zéliwa S.A. și Livarna Titan d.o.o.), denumiți împreună „solicitanții”, care reprezintă
peste 95 % din producția totală a Uniunii de accesorii turnate filetate pentru tuburi și țevi, din fontă maleabilă.
2.

Produsul care face obiectul reexaminării

Produsul care face obiectul prezentei reexaminări este constituit de accesoriile turnate filetate pentru tuburi și țevi, din
fontă maleabilă, cu excepția componentelor de fitinguri de compresie care utilizează filetaje metrice conforme cu stan
dardul ISO DIN 13 și a cutiilor de joncțiune circulare filetate din fontă maleabilă fără capac, („produsul care face obiec
tul reexaminării”), încadrate în prezent la codul NC ex 7307 19 10 (cod TARIC 7307 19 10 10).
3.

Măsurile existente

Măsurile aflate în prezent în vigoare constau într-o taxă antidumping definitivă instituită prin Regulamentul (CE)
nr. 430/2013 al Consiliului (3).
4.

Motivele reexaminării

Cererea se bazează pe faptul că expirarea măsurilor ar conduce probabil la continuarea sau la reapariția dumpingului și
a prejudiciului pentru industria din Uniune.
4.1.

Afirmația privind probabilitatea continuării sau a reapariției dumpingului

4.1.1. Republica Populară Chineză
Solicitanții au susținut că nu este adecvat să se folosească prețurile și costurile interne din Republica Populară Chineză
(„RPC”), din motivul existenței unor distorsiuni semnificative în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (b) din regula
mentul de bază.
(1) JO C 268, 12.8.2017, p. 4.
(2) JO L 176, 30.6.2016, p. 21.
(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 430/2013 al Consiliului din 13 mai 2013 de instituire a unei taxe antidumping definitive
și de stabilire a perceperii cu titlu definitiv a taxei provizorii instituite la importurile de accesorii turnate filetate pentru tuburi și țevi,
din fontă maleabilă, originare din Republica Populară Chineză și din Thailanda (JO L 129, 14.5.2013, p. 1).
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Pentru a-și susține afirmațiile privind distorsiunile semnificative, solicitanții au făcut referire la documentul de lucru al
serviciilor Comisiei din 20 decembrie 2017 intitulat „Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for
the purposes of the trade defence investigations” (1), care descrie circumstanțele specifice din țările în cauză și, în special,
distorsiunile de pe piața din sectorul metalelor feroase și neferoase, al gazului și al energiei electrice.
Prin urmare, având în vedere articolul 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază, afirmația privind continuarea sau rea
pariția dumpingului se bazează pe compararea unei valori normale construite pe baza unor costuri de producție și de
vânzare care reflectă prețurile nedistorsionate sau a unor valori de referință dintr-o țară reprezentativă adecvată cu
prețul de export (la nivel franco fabrică) al produsului care face obiectul reexaminării provenit din Republica Populară
Chineză, atunci când este vândut la export către Uniune. Pe această bază, marjele de dumping calculate sunt semnifica
tive pentru țările în cauză.
Având în vedere informațiile disponibile, Comisia consideră că există, în temeiul articolului 5 alineatul (9) din regula
mentul de bază, suficiente dovezi care tind să arate că, din cauza distorsiunilor semnificative care afectează prețurile și
costurile, utilizarea prețurilor și a costurilor interne din țara în cauză nu este adecvată, justificându-se astfel deschiderea
unei anchete în temeiul articolului 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază.
4.1.2. Thailanda
Afirmația privind probabilitatea continuării sau a reapariției dumpingului din partea Thailandei se bazează pe com
parația dintre prețul de pe piața internă și prețul la export (la nivel franco fabrică) al produsului care face obiectul reexa
minării, atunci când este vândut la export către Uniune.
4.2.

Afirmația privind probabilitatea continuării sau a reapariției prejudiciului

Solicitanții afirmă că, printre alte consecințe, prețurile produsului care face obiectul reexaminării importat din țările în
cauză au avut un impact negativ asupra nivelului prețurilor percepute de industria din Uniune, ceea ce a dus la efecte
adverse substanțiale asupra performanței generale și a situației financiare a industriei din Uniune.
Solicitanții au afirmat că prejudiciul reapare. În acest sens, solicitanții au furnizat dovezi potrivit cărora, dacă s-ar per
mite expirarea măsurilor, este probabil ca nivelul actual de import din țările în cauză către Uniune al produsului care
face obiectul reexaminării să crească, având în vedere existența unor capacități neutilizate în unitățile de producție ale
producătorilor din țările în cauză, atractivitatea pieței Uniunii din punctul de vedere al volumului și al prețurilor și
existența unor măsuri de apărare comercială în alte țări terțe.
Solicitanții afirmă în cele din urmă că înlăturarea prejudiciului s-a datorat în principal existenței măsurilor, deși importu
rile au rămas semnificative în termeni absoluți și din punctul de vedere al cotelor de piață, și că, în cazul în care s-ar
permite expirarea măsurilor, orice reapariție a unor importuri substanțiale la prețuri de dumping provenite din țările în
cauză ar duce probabil la reapariția prejudiciului pentru industria din Uniune.
5.

Procedura

întrucât a stabilit, în urma consultării comitetului înființat prin articolul 15 alineatul (1) din regulamentul de bază, că
există suficiente elemente de probă care să justifice deschiderea unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor, prin
prezentul aviz Comisia deschide o reexaminare în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de bază.
Reexaminarea în perspectiva expirării măsurilor va stabili dacă expirarea măsurilor ar putea conduce la continuarea sau
la reapariția dumpingului în ceea ce privește produsul care face obiectul reexaminării din țările în cauză, precum și la
continuarea sau la reapariția prejudiciului pentru industria din Uniune.
5.1.

Perioada anchetei de reexaminare și perioada examinată

Ancheta privind continuarea sau reapariția dumpingului va acoperi perioada cuprinsă între 1 aprilie 2017 și 31 martie
2018 („perioada anchetei de reexaminare”). Examinarea tendințelor relevante pentru evaluarea probabilității unei conti
nuări sau a unei reapariții a prejudiciului va acoperi perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și sfârșitul perioadei anche
tei de reexaminare („perioada examinată”).
(1) SWD (2017) 483 final/2, disponibil la: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
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În cadrul unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor, Comisia examinează exporturile efectuate către Uniune în
perioada anchetei de reexaminare și, indiferent de exporturile către Uniune, analizează dacă, în cazul expirării măsurilor,
situația societăților ce produc și vând produsul care face obiectul reexaminării din țara în cauză este de așa natură încât
ar fi probabilă continuarea sau reapariția exporturilor la prețuri de dumping către Uniune.
Prin urmare, toți producătorii produsului care face obiectul reexaminării din țara în cauză, indiferent dacă au exportat
sau nu (1) către Uniune produsul care face obiectul reexaminării în perioada anchetei de reexaminare, sunt invitați să
participe la ancheta Comisiei.
5.2.1. Anchetarea producătorilor din țările în cauză
Având în vedere numărul potențial mare de producători din țările în cauză care sunt implicați în prezenta reexaminare
efectuată în perspectiva expirării măsurilor și pentru a finaliza ancheta în termenele prevăzute, Comisia poate limita la
un număr rezonabil producătorii care urmează să fie anchetați, prin selectarea unui eșantion (acest proces este cunoscut
și ca „eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.
Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să selecteze un eșantion, toți
producătorii sau reprezentanții care acționează în numele acestora, inclusiv cei care nu au cooperat la ancheta ce
a condus la instituirea măsurilor supuse prezentei reexaminări, sunt invitați, prin prezentul aviz, să se facă cunoscuți
Comisiei. Părțile respective trebuie să facă acest lucru în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel, furnizând Comisiei informațiile referi
toare la societățile lor care sunt solicitate în anexa I la prezentul aviz.
În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru selectarea eșantionului de producători, Comisia va
contacta, de asemenea, autoritățile din țările în cauză și poate contacta și orice asociație de producători cunoscută.
Toate părțile interesate care doresc să transmită orice alte informații relevante privind selectarea eșantionului, în afara
informațiilor solicitate mai sus, trebuie să le comunice în termen de 21 de zile de la publicarea prezentului aviz în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel.
Dacă este necesar să se constituie un eșantion, producătorii vor fi selectați pe baza celui mai mare volum reprezentativ
de producție, de vânzări sau de exporturi care poate fi examinat în mod rezonabil în timpul aflat la dispoziție. Comisia
va informa toți producătorii cunoscuți, autoritățile din țările în cauză și asociațiile de producători, prin intermediul auto
rităților din țările în cauză, dacă este cazul, cu privire la societățile selectate pentru a fi incluse în eșantion.
În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru ancheta sa referitoare la producători, Comisia va
trimite chestionare producătorilor selectați pentru a fi incluși în eșantion, oricărei asociații cunoscute de producători,
precum și autorităților din țările în cauză.
Toți producătorii selectați pentru a fi incluși în eșantion vor trebui să transmită un chestionar completat în termen de
37 de zile de la data notificării selectării eșantionului, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel.
Fără a aduce atingere posibilei aplicări a articolului 18 din regulamentul de bază, societățile care au fost de acord cu
eventuala lor includere în eșantion, dar care nu sunt selectate pentru a face parte din acesta, vor fi considerate a fi
cooperante („producători cooperanți neincluși în eșantion”).
5.2.2. Procedura suplimentară în ceea ce privește RPC, care face obiectul unor distorsiuni semnificative
În conformitate cu articolul 2 alineatul (6a) litera (e), la scurt timp după deschiderea anchetei, prin intermediul unei note
adăugate la dosarul destinat consultării de către părțile interesate, Comisia va informa părțile implicate în anchetă în
ceea ce privește sursele relevante de care intenționează să se folosească în scopul stabilirii valorii normale din RPC în
temeiul articolului 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază. Aceasta va include toate sursele, inclusiv selectarea, dacă
este cazul, a unei țări terțe reprezentative adecvate. Părțile implicate în anchetă au la dispoziție, pentru a prezenta
comentarii, 10 zile de la data adăugării notei respective la dosarul în cauză. Potrivit informațiilor de care dispune Comi
sia, Thailanda este o posibilă țară terță reprezentativă pentru RPC în acest caz. În scopul selectării finale a țării terțe
reprezentative adecvate, Comisia va examina dacă există un nivel de dezvoltare economică similar celui al țării exporta
toare, dacă există producție și vânzări ale produsului care face obiectul reexaminării și dacă datele relevante sunt ușor
accesibile. În cazul în care există mai multe astfel de țări, se va acorda preferință, dacă este cazul, țărilor cu un nivel
adecvat de protecție socială și a mediului.
(1) Un producător este orice societate din țara în cauză ce produce produsul care face obiectul reexaminării, inclusiv oricare dintre soci
etățile care îi sunt afiliate și care sunt implicate în producția, vânzarea pe piața internă sau exportul produsului care face obiectul
examinării.
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În ceea ce privește sursele relevante, Comisia solicită tuturor producătorilor din RPC în cauză să furnizeze informațiile
solicitate în anexa III la prezentul aviz în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.
În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru ancheta sa referitoare la presupusele distorsiuni
semnificative în sensul articolului 2 alineatul (6a) litera (b) din regulamentul de bază, Comisia va trimite de asemenea un
chestionar guvernului țării în cauză.
În conformitate cu dispozițiile prezentului aviz, toate părțile interesate sunt invitate să își prezinte punctele de vedere, să
transmită informații și să furnizeze elemente de probă privind aplicarea articolului 2 alineatul (6a) din regulamentul de
bază.
Cu excepția cazului în care se prevede altfel, aceste informații și elemente de probă trebuie să parvină Comisiei în ter
men de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
5.2.3. Anchetarea importatorilor neafiliați (1) (2)
Importatorii neafiliați ai produsului care face obiectul reexaminării din țările în cauză către Uniune, inclusiv cei care nu
au cooperat la ancheta ce a dus la instituirea măsurilor în vigoare, sunt invitați să participe la prezenta anchetă.
Având în vedere numărul potențial mare de importatori neafiliați implicați în prezenta reexaminare efectuată în perspec
tiva expirării măsurilor și pentru a finaliza ancheta în termenele prevăzute, Comisia poate limita la un număr rezonabil
importatorii neafiliați care urmează să fie anchetați, prin selectarea unui eșantion (acest proces este cunoscut și ca
„eșantionare”). Eșantionarea se va efectua în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.
Pentru a permite Comisiei să decidă dacă eșantionarea este necesară și, în caz afirmativ, să selecteze un eșantion, toți
importatorii neafiliați sau reprezentanții care acționează în numele acestora, inclusiv cei care nu au cooperat la ancheta
ce a condus la instituirea măsurilor supuse prezentei reexaminări, sunt invitați, prin prezentul aviz, să se facă cunoscuți
Comisiei. Părțile respective trebuie să facă acest lucru în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel, furnizând Comisiei informațiile referi
toare la societățile lor care sunt solicitate în anexa II la prezentul aviz.
În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru selectarea eșantionului de importatori neafiliați,
Comisia poate contacta, de asemenea, orice asociație de importatori cunoscută.
Toate părțile interesate care doresc să transmită orice alte informații relevante privind selectarea eșantionului, în afara
informațiilor solicitate mai sus, trebuie să le comunice în termen de 21 de zile de la publicarea prezentului aviz în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel.
Dacă este necesar să se constituie un eșantion, importatorii pot fi selectați pe baza celui mai mare volum reprezentativ
de vânzări în Uniune ale produsului care face obiectul reexaminării provenit din țara în cauză, care poate fi examinat în
mod rezonabil în timpul aflat la dispoziție. Comisia va informa toți importatorii neafiliați cunoscuți și toate asociațiile
de importatori cunoscute cu privire la societățile selectate pentru a fi incluse în eșantion.
În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru ancheta sa, Comisia va trimite chestionare impor
tatorilor neafiliați incluși în eșantion. Părțile respective trebuie să transmită un chestionar completat în termen de
37 de zile de la data notificării selectării eșantionului, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel.
(1) În eșantion pot fi incluși doar importatori care nu sunt afiliați unor producători din țările în cauză. Importatorii afiliați unor
producători din țările în cauză trebuie să completeze anexa I la chestionarul destinat acestor producători din țările în cauză. În
conformitate cu articolul 127 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire
a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, se consideră că două persoane sunt afiliate dacă: (a) una dintre ele face parte din
conducerea sau din consiliul de administrație al întreprinderii celeilalte persoane; (b) au calitatea juridică de asociați; (c) una este
angajatorul celeilalte; (d) o terță parte posedă, controlează sau deține direct sau indirect 5 % sau mai mult din acțiunile sau părțile
emise cu drept de vot de ambele persoane; (e) una dintre ele o controlează pe cealaltă în mod direct sau indirect; (f) ambele sunt
controlate în mod direct sau indirect de către o terță persoană; (g) împreună, acestea controlează direct sau indirect o terță persoană;
sau (h) sunt membre ale aceleiași familii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558). Se consideră că persoanele sunt membre ale aceleiași familii
numai dacă sunt legate prin una dintre următoarele relații: soț și soție, (ii) ascendenți și descendenți în linie directă de gradul I; (iii) frați
și surori (buni, consangvini și uterini); (iv) ascendenți și descendenți în linie directă de gradul II; (v) unchi sau mătușă și nepot sau
nepoată; (vi) socri și ginere sau noră; (vii) cumnați și cumnate. În conformitate cu articolul 5 punctul 4 din Regulamentul (UE)
nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, „persoană” înseamnă o persoană
fizică, o persoană juridică sau orice asociere de persoane care nu este persoană juridică, dar care este recunoscută în conformitate cu
legislația Uniunii sau cu cea națională ca având capacitatea de a încheia acte juridice (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).
(2) Datele furnizate de importatorii neafiliați pot fi utilizate și în legătură cu alte aspecte ale acestei anchete decât stabilirea existenței
dumpingului.
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Pentru a se stabili dacă există probabilitatea continuării sau reapariției prejudiciului pentru industria din Uniune, produ
cătorii din Uniune ai produsului care face obiectul reexaminării sunt invitați să participe la ancheta Comisiei.
5.3.1. Anchetarea producătorilor din Uniune
Având în vedere numărul mare de producători din Uniune implicați în prezenta reexaminare efectuată în perspectiva
expirării măsurilor și pentru a finaliza ancheta în termenele prevăzute, Comisia a decis să limiteze la un număr rezona
bil producătorii din Uniune care urmează să fie anchetați, prin selectarea unui eșantion (acest proces este cunoscut și ca
„eșantionare”). Eșantionarea se efectuează în conformitate cu articolul 17 din regulamentul de bază.
Comisia a selectat provizoriu un eșantion de producători din Uniune. Detaliile sunt disponibile în dosarul destinat con
sultării de către părțile interesate. Prin prezentul aviz, părțile interesate sunt invitate să consulte dosarul (în acest scop,
ele ar trebui să contacteze Comisia folosind datele de contact furnizate la punctul 5.7 de mai jos). Dacă sunt de părere
că există motive pentru care ar trebui să fie incluși în eșantion, alți producători din Uniune sau reprezentanții care
acționează în numele lor, inclusiv producătorii din Uniune care nu au cooperat la ancheta ce a condus la instituirea
măsurilor în vigoare, trebuie să contacteze Comisia în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
Toate părțile interesate care doresc să transmită orice alte informații relevante privind selectarea eșantionului trebuie să
le comunice în termen de 21 de zile de la publicarea prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția
cazului în care se prevede altfel.
Comisia va notifica toți producătorii cunoscuți din Uniune și/sau toate asociațiile cunoscute de producători din Uniune
cu privire la societățile selectate în final pentru a fi incluse în eșantion.
În vederea obținerii informațiilor pe care le consideră necesare pentru ancheta sa, Comisia va trimite chestionare produ
cătorilor din Uniune incluși în eșantion și asociației producătorilor din Europa. Părțile respective trebuie să transmită un
chestionar completat în termen de 37 de zile de la data notificării selectării eșantionului, cu excepția cazurilor în care se
prevede altfel.
5.4.

Procedura de evaluare a interesului Uniunii

În cazul în care se confirmă probabilitatea continuării sau reapariției dumpingului și a prejudiciului, se va decide, în
temeiul articolului 21 din regulamentul de bază, dacă menținerea măsurilor antidumping nu ar fi contrară interesului
Uniunii. Producătorii din Uniune, importatorii și asociațiile lor reprezentative, utilizatorii și asociațiile lor reprezentative,
precum și organizațiile de reprezentare a consumatorilor din Uniune sunt invitați să se facă cunoscuți în termen de
15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede
altfel. Pentru a participa la anchetă, organizațiile de reprezentare a consumatorilor trebuie să demonstreze, până la
același termen, că există o legătură obiectivă între activitățile pe care le desfășoară și produsul care face obiectul
reexaminării.
Părțile care se fac cunoscute în termenul de 15 zile pot furniza Comisiei informații privind interesul Uniunii în termen
de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu excepția cazurilor în care se
prevede altfel. Informațiile respective pot fi furnizate fie într-un format la alegere, fie prin completarea unui chestionar
pregătit de Comisie. În orice caz, informațiile transmise în temeiul articolului 21 vor fi luate în considerare numai dacă
sunt sprijinite, la momentul transmiterii lor, de dovezi concrete.
5.5.

Alte informații prezentate în scris

În conformitate cu dispozițiile prezentului aviz, toate părțile interesate sunt invitate să își prezinte punctele de vedere, să
transmită informații și să furnizeze elemente de probă în sprijinul acestora.
Cu excepția cazului în care se prevede altfel, aceste informații și elemente de probă trebuie să parvină Comisiei în ter
men de 37 de zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
5.6.

Posibilitatea audierii de către serviciile Comisiei responsabile cu ancheta

Toate părțile interesate pot solicita să fie audiate de serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Orice cerere de audiere
trebuie formulată în scris și motivată corespunzător. În cazul audierilor privind aspecte care țin de stadiul inițial al
anchetei, cererea trebuie transmisă în termen de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene. Ulterior, orice solicitare de audiere trebuie transmisă până la termenele specifice stabilite de Comisie în comu
nicarea sa cu părțile.
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Instrucțiuni pentru transmiterea informațiilor prezentate în scris, a chestionarelor completate și a corespondenței

Informațiile transmise Comisiei în scopul desfășurării anchetelor de apărare comercială trebuie să nu facă obiectul unor
drepturi de autor. Înainte de transmiterea către Comisie a unor informații și/sau a unor date care fac obiectul drepturilor
de autor ale unor părți terțe, părțile interesate trebuie să solicite autorizarea specifică a deținătorului drepturilor de autor
care să permită în mod explicit Comisiei: (a) să utilizeze informațiile și datele în scopul prezentei proceduri de apărare
comercială; și (b) să furnizeze informațiile și/sau datele părților interesate de prezenta anchetă sub o formă care să le
permită să își exercite drepturile la apărare.
Toate informațiile prezentate în scris, inclusiv cele solicitate prin prezentul aviz, chestionarele completate și corespon
dența furnizată de părțile interesate pentru care se solicită un tratament confidențial poartă mențiunea „Limited” (acces
limitat). Părțile care furnizează informații pe parcursul prezentei anchete sunt invitate să justifice solicitarea de tratament
confidențial.
Părțile interesate care transmit informații cu mențiunea „Limited” trebuie să furnizeze rezumate cu caracter neconfi
dențial ale acestora, în temeiul articolului 19 alineatul (2) din regulamentul de bază, care vor purta mențiunea „For
inspection by interested parties” (versiune destinată consultării de către părțile interesate). Rezumatele respective trebuie
să fie suficient de detaliate pentru a permite o înțelegere rezonabilă a elementelor esențiale ale informațiilor transmise cu
titlu confidențial. Dacă o parte care furnizează informații confidențiale nu reușește să prezinte motive întemeiate pentru
solicitarea unui tratament confidențial sau nu furnizează un rezumat neconfidențial al acestora în formatul și de calitatea
solicitate, Comisia poate să nu ia în considerare informațiile respective, cu excepția cazului în care se poate demonstra în
mod convingător, utilizând surse adecvate, că informațiile sunt corecte.
Părțile interesate sunt invitate să transmită toate documentele și cererile prin e-mail, inclusiv împuternicirile și fișele de
certificare scanate, cu excepția răspunsurilor voluminoase, care se transmit pe CD-ROM sau DVD în persoană sau prin
scrisoare recomandată. Prin utilizarea e-mailului, părțile interesate își exprimă acordul cu privire la normele aplicabile
transmiterii informațiilor pe cale electronică, conținute în documentul intitulat „CORESPONDENȚA CU COMISIA
EUROPEANĂ ÎN CAZURILE DE APĂRARE COMERCIALĂ”, care este publicat pe site-ul web al Direcției Generale
Comerț: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152581.pdf Părțile interesate trebuie să își indice
numele, adresa, numărul de telefon și o adresă de e-mail valabilă și trebuie să se asigure că adresa de e-mail furnizată
este o adresă de e-mail oficială funcțională care este verificată zilnic. După furnizarea datelor de contact, Comisia va
comunica cu părțile interesate doar prin e-mail, cu excepția cazului în care acestea solicită în mod explicit să primească
toate documentele din partea Comisiei prin alte mijloace de comunicare sau cu excepția cazului în care natura docu
mentului care trebuie trimis impune utilizarea unei scrisori recomandate. Pentru mai multe reguli și informații privind
corespondența cu Comisia, inclusiv principiile aplicabile transmiterii prin e-mail, părțile interesate sunt invitate să con
sulte instrucțiunile sus-menționate privind comunicarea cu părțile interesate.
Adresa de corespondență a Comisiei este:
European Commission
Directorate-General for Trade
Directorate H
Office: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Adrese de e-mail:
Pentru aspectele legate de dumping:
TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu
TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu
Pentru aspectele legate de prejudiciu:
TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu
6.

Lipsa de cooperare

În cazul în care o parte interesată nu permite accesul la informațiile necesare, nu le furnizează până la termenele prevă
zute sau obstrucționează în mod semnificativ ancheta, se pot stabili constatări pozitive sau negative, pe baza datelor
disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază.
Dacă se constată că o parte interesată a furnizat informații false sau înșelătoare, informațiile respective pot să nu fie
luate în considerare și pot fi utilizate datele disponibile.
Dacă o parte interesată nu cooperează sau cooperează doar parțial și, în consecință, constatările se fac pe baza datelor
disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază, rezultatul ar putea fi mai puțin favorabil respecti
vei părți decât dacă aceasta ar fi cooperat.
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Faptul că nu se oferă un răspuns pe cale electronică nu este considerat un refuz de a coopera, cu condiția ca partea
interesată respectivă să demonstreze că prezentarea unui răspuns în forma cerută ar antrena sarcini sau costuri supli
mentare nerezonabile. Partea interesată ar trebui să contacteze imediat Comisia în acest sens.
7.

Consilierul-auditor

Părțile interesate pot solicita intervenția consilierului-auditor pentru proceduri comerciale. Consilierul-auditor acționează
ca intermediar între părțile interesate și serviciile Comisiei responsabile cu ancheta. Consilierul-auditor examinează cere
rile de acces la dosar, litigiile privind confidențialitatea documentelor, cererile de amânare a termenelor și cererile terților
de a fi audiați. Consilierul-auditor poate organiza o audiere cu o anumită parte interesată și poate acționa drept media
tor pentru a se asigura că părțile interesate își exercită pe deplin drepturile la apărare.
Orice cerere de audiere adresată consilierului-auditor trebuie formulată în scris și trebuie să precizeze motivele pe care
se bazează. În cazul audierilor privind aspecte care țin de stadiul inițial al anchetei, cererea trebuie transmisă în termen
de 15 zile de la data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Pentru mai multe informații și date de contact, părțile interesate pot consulta paginile dedicate consilierului-auditor de
pe site-ul web al DG Comerț: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8.

Calendarul anchetei

În conformitate cu articolul 11 alineatul (5) din regulamentul de bază, ancheta se va finaliza în termen de 15 luni de la
data publicării prezentului aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
9.

Posibilitatea de a solicita o reexaminare în temeiul articolului 11 alineatul (3) din regulamentul de bază

întrucât prezenta reexaminare efectuată în perspectiva expirării măsurilor este deschisă în conformitate cu dispozițiile
articolului 11 alineatul (2) din regulamentul de bază, constatările sale nu vor conduce la modificarea măsurilor existente,
ci la abrogarea sau la menținerea acestora în conformitate cu articolul 11 alineatul (6) din regulamentul de bază.
Dacă oricare dintre părțile interesate consideră că este necesară o reexaminare a măsurilor pentru a se permite o even
tuală modificare a acestora, partea respectivă poate solicita o reexaminare în temeiul articolului 11 alineatul (3) din
regulamentul de bază.
Părțile care doresc să solicite o astfel de reexaminare, ce ar urma să se desfășoare independent de reexaminarea efectuată
în perspectiva expirării măsurilor menționată în prezentul aviz, pot contacta Comisia la adresa indicată mai sus.
10.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal colectate pe parcursul prezentei anchete vor fi tratate în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera cir
culație a acestor date (1).

(1) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
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