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KOIN.:

ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Έναρξη επανεξέτασης των μέτρων διασφάλισης που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων
προϊόντων σιδήρου και χάλυβα
Σας γνωρίζουμε ότι, σε συνέχεια του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 με τον οποίο
επιβλήθηκαν οριστικά μέτρα διασφάλισης σε ορισμένα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, η Ε. Επιτροπή
στις 17.5.2019 (βλ. συν. OJ C 169/9 17.5.2019) ανακοίνωσε την έναρξη επανεξέτασης των μέτρων
αυτών. Η επανεξέταση ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και, εάν είναι εφικτό, πριν από τις
30 Σεπτεμβρίου 2019.
Η E.Επιτροπή αρχίζει επανεξέταση των υφιστάμενων μέτρων, για να αξιολογήσει εάν έχουν επέλθει
αλλαγές που να δικαιολογούν την προσαρμογή του επιπέδου ή της κατανομής των υφιστάμενων
δασμολογικών ποσοστώσεων.
Η επανεξέταση περιορίζεται στο πεδίο εφαρμογής των εξής ζητημάτων:


Επίπεδο και κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένες ειδικές κατηγορίες

προϊόντων.


Παραγκωνισμός των παραδοσιακών εμπορικών ροών.



Δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις στην επίτευξη των στόχων της ολοκλήρωσης που επιδιώκεται με

προτιμησιακούς εμπορικούς εταίρους.


Επικαιροποίηση του καταλόγου αναπτυσσόμενων χωρών, μελών του ΠΟΕ, που αποκλείονται από

το πεδίο εφαρμογής των μέτρων βάσει του πιο πρόσφατου επιπέδου των εισαγωγών τους.


Λοιπές αλλαγές των συνθηκών που ενδέχεται να απαιτούν προσαρμογή του επιπέδου ή της

κατανομής των δασμολογικών ποσοστώσεων
Τα ενδιαφερόμενα μέλη, για να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες σχετικές

πληροφορίες για την έρευνα, καλούνται να γνωστοποιήσουν τις θέσεις τους, να καταθέσουν
σχετικές πληροφορίες και να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία στην Ε.Επιτροπή, όπως
περιγράφεται στην ανακοίνωση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
Κ.Α.Α.
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ

Συνημμένα:
1. Ανακοίνωση έναρξης επανεξέτασης

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Ι. Κοτσέλης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

i.

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
-Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Τελωνείων & ΕΦΚ Fax : 210 3375034
-Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
(προς ενημέρωση όλων των Τελωνειακών Αρχών της χώρας),
Fax: 210 6987450
-Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών
Fax: 210 6987489
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας
Fax: 210 3893980
3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (Σ.Ε.Β.) Fax: 210 3222929
4. ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΝΧΕ) (προς ενημέρωση των μελών του)
Fax : 210 3230 817
5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (προς ενημέρωση των μελών του)
Fax : 210 7256133
6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(προς ενημέρωση των λοιπών Επιμελητηρίων της χώρας και των μελών τους)
Fax : 210 3622320
7. ΕΒΕ ΑΘΗΝΩΝ (προς ενημέρωση των μελών του) Fax : 210 3616464
8. ΕΒΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (προς ενημέρωση των μελών του) Fax : 2310 370166
9. ΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (προς ενημέρωση των μελών του) Fax : 210 4178680
10. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (προς ενημέρωση των μελών της)
Fax: 210 4174483
11. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ (προς ενημέρωση των μελών του)
Fax: 210 4123188
12. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (προς ενημέρωση των μελών του)
Fax: 2310 542942
13. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (προς ενημέρωση των μελών του)
Βουλής 15, Fax: 210 3238378
14. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (προς ενημέρωση των μελών του)
Fax: 210 4170392
ii. ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα, κ. Η. Ξανθάκου
- Γρ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης ΔΟΕΠ, κας Κ. Σπανοπούλου
iii. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Δ/νση Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας
-Τμήμα A΄ Μέτρα Εμπορική Άμυνα
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V
(Γνωστοποιήσεις)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ανακοίνωση για την έναρξη επανεξέτασης των μέτρων διασφάλισης που εφαρμόζονται στις εισαγωγές
ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα
(2019/C 169/08)
Στις 31 Ιανουαρίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («η Επιτροπή»), επέβαλε οριστικά μέτρα διασφάλισης σε ορισμένα προϊόντα
σιδήρου και χάλυβα και ανακοίνωσε την πρόθεσή της να κινήσει αυτεπαγγέλτως μια πρώτη επανεξέταση το αργότερο την
1η Ιουλίου 2019 (1).
1.

Ισχύοντα μέτρα

Τα μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος συνίστανται σε μια δασμολογική ποσόστωση που εφαρμόζεται στις εισαγωγές 26
κατηγοριών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα στην Ένωση. Τα εν λόγω μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2021.
Για καθεμία από τις εν λόγω κατηγορίες, με εξαίρεση την κατηγορία προϊόντων 1 (Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιη
μένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης), ένα μέρος από καθεμία δασμολογική ποσόστωση κατανέμεται σε συγκεκριμένες χώρες
(ειδικές ανά χώρα ποσοστώσεις) και είναι ελεύθερα διαθέσιμο έως το τέλος καθεμίας από τις τρεις ετήσιες περιόδους ισχύος των
μέτρων. Για την κατηγορία προϊόντων 1 και το εναπομένον μέρος κάθε δασμολογικής ποσόστωσης (οι λεγόμενες εναπομένουσες
δασμολογικές ποσοστώσεις), η σχετική ετήσια ποσόστωση χωρίζεται σε τρίμηνα και κατανέμεται με βάση την αρχή της εξυπη
ρέτησης κατά σειρά προσέλευσης κατά τη διάρκεια του εκάστοτε τριμήνου. Στο τέλος κάθε τριμήνου, τα αχρησιμοποίητα
υπόλοιπα των εναπομενουσών ποσοστώσεων μεταφέρονται αυτόματα στο επόμενο τρίμηνο. Κανένα αχρησιμοποίητο υπόλοιπο
στο τέλος του τελευταίου τριμήνου της ετήσιας περιόδου δεν μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο. Στην περίπτωση που εξαντλη
θεί η ειδική ανά χώρα ποσόστωση για μια δεδομένη κατηγορία προϊόντων, οι εισαγωγές από την εν λόγω χώρα μπορούν να
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του υπολειπόμενου μέρους της εναπομένουσας δασμολογικής ποσόστωσης για την ίδια κατη
γορία προϊόντων, αλλά μόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου κάθε ετήσιας περιόδου εφαρμογής των μέτρων.
Στην περίπτωση που εξαντληθεί η σχετική δασμολογική ποσόστωση ή που οι εισαγωγές των κατηγοριών προϊόντων που υπόκει
νται σε μέτρα δεν επωφελούνται από τη σχετική δασμολογική ποσόστωση, εφαρμόζεται στο εισαγόμενο προϊόν πρόσθετος
δασμός σε ποσοστό 25 %, ο οποίος εφαρμόζεται στην καθαρή τιμή, στο στάδιο «ελεύθερο στα σύνορα της Ένωσης», πριν από
την επιβολή δασμού.
2.

Υπό επανεξέταση προϊόν

Στα υπό επανεξέταση προϊόντα ανήκουν ορισμένα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα I της
παρούσας ανακοίνωσης.
3.

Λόγοι και πεδίο εφαρμογής της επανεξέτασης

Η αιτιολογική σκέψη 161 του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης ορίζει
ότι η Επιτροπή ίσως χρειαστεί να προσαρμόσει το επίπεδο ή την κατανομή της δασμολογικής ποσόστωσης σε περίπτωση αλλα
γών των συνθηκών κατά την περίοδο επιβολής των μέτρων.
Θεωρήθηκε ότι η μεταβολή των συνθηκών θα μπορούσε, για παράδειγμα, να υλοποιηθεί στην περίπτωση συνολικής αύξησης
ή συρρίκνωσης της ενωσιακής ζήτησης για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων που θα απαιτούσε επανεκτίμηση του επιπέδου της
δασμολογικής ποσόστωσης, στην περίπτωση επιβολής μέτρων αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων που μπορεί να επηρεάσουν
σημαντικά τις μελλοντικές εξελίξεις στις εισαγωγές, ή ακόμη και στην περίπτωση οποιασδήποτε εξέλιξης σχετικά με τα μέτρα
που έλαβαν οι ΗΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 232 τα οποία ενδέχεται να έχουν άμεσο αντίκτυπο στα συμπεράσματα της παρού
σας έρευνας, δηλαδή όσον αφορά την εκτροπή του εμπορίου.
(1) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/159 της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2019, για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσον
αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα (ΕΕ L 31 της 1.2.2019, σ. 27).
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Η Επιτροπή είναι επίσης σε θέση να επανεξετάσει κατά πόσον η υπάρχουσα εφαρμογή των μέτρων θα είχε, ενδεχομένως, αρνητι
κές επιπτώσεις στην επίτευξη των στόχων της ολοκλήρωσης που επιδιώκεται με προτιμησιακούς εμπορικούς εταίρους, όπως
είναι η ουσιαστική διακινδύνευση της σταθεροποίησης ή της οικονομικής τους ανάπτυξης. Τέλος, η Επιτροπή δεσμεύτηκε επί
σης να επανεξετάσει την ανάγκη επικαιροποίησης του καταλόγου των αναπτυσσόμενων χωρών που αποκλείονται από το πεδίο
εφαρμογής των οριστικών μέτρων βάσει του πιο πρόσφατου επιπέδου εισαγωγών τους.
Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα που υπόκεινται σε
μέτρα διασφάλισης και την αντίστοιχη χρήση ποσοστώσεων από τότε που θεσπίστηκαν τα εν λόγω μέτρα, η Επιτροπή προτίθεται
να διερευνήσει συγκεκριμένα τα ακόλουθα ζητήματα για να αξιολογήσει εάν έχουν επέλθει αλλαγές που να δικαιολογούν την
προσαρμογή του επιπέδου ή της κατανομής των υφιστάμενων δασμολογικών ποσοστώσεων:
Α. Επί πε δο κ α ι κ α τ α ν ο μ ή τ ω ν δ α σ μ ο λ ο γ ι κ ώ ν πο σο στώσε ων γι α ο ρ ισ μ έν ε ς ε ι δι κ έ ς κ α τηγο ρ ί ε ς πρ οϊ ό ντων
Η Επιτροπή παρακολουθεί σε ημερήσια βάση τη χρήση των δασμολογικών ποσοστώσεων. Με βάση τη χρήση των εν λόγω
ποσοστώσεων έως τις 4 Απριλίου 2019, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ορισμένες από τις ειδικές ανά χώρα δασμολογικές ποσο
στώσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, καθώς και οι αντίστοιχες εναπομένουσες δασμολογικές ποσοστώσεις για
το τελευταίο τρίμηνο, εξαντλήθηκαν με ασυνήθιστα γρήγορο ρυθμό (πριν την πάροδο δύο μηνών της πεντάμηνης περιόδου)
συγκριτικά με το σύνηθες επίπεδο εισαγωγών. Στην περίπτωση των ειδικών ανά χώρα δασμολογικών ποσοστώσεων,
η Τουρκία έχει εξαντλήσει τις ποσοστώσεις της για τις κατηγορίες 5, 13, 16, 17 και 25, η Ρωσία έχει εξαντλήσει τις ποσο
στώσεις της για τις κατηγορίες 13 και 16, ενώ η Κίνα έχει εξαντλήσει τις ποσοστώσεις της για τις κατηγορίες 4Β και
15. Στην περίπτωση των εναπομενουσών δασμολογικών ποσοστώσεων, ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις είχαν ήδη εξα
ντληθεί ή πλησίαζαν το όριο της εξάντλησης (2) λίγο μετά την εισαγωγή των εναπομενουσών δασμολογικών ποσοστώσεων
την 1η Απριλίου 2019. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα διερευνήσει τους λόγους που εξηγούν αυτές τις εξελίξεις και θα
καθορίσει εάν οφείλονται σε αλλαγές των συνθηκών, όπως η σημαντική αύξηση της ζήτησης της ΕΕ για τα εν λόγω προϊ
όντα ή σε οποιοσδήποτε άλλο ουσιαστικό λόγο που καταδεικνύει ότι το υφιστάμενο επίπεδο ποσοστώσεων είναι ανεπαρκές,
ή εάν προκύπτουν από δραστηριότητες συσσώρευσης αποθεμάτων ή από εκτροπή εμπορίου που προκαλούνται από περιορι
στικά μέτρα που έχουν ληφθεί στο εξωτερικό.
Β. Π αρ αγκων ι σ μ ό ς τ ω ν π α ρ α δ ο σ ι α κ ώ ν ε μ π ορ ι κών ρ ο ών
Για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, οι εναπομένουσες δασμολογικές ποσοστώσεις εξαντλήθηκαν γρήγορα με εισαγωγές
από μία ή περισσότερες χώρες, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις επωφελούνται από τις ειδικές ανά χώρα δασμολογικές
ποσοστώσεις, με παραγκωνισμό των παραδοσιακών εμπορικών ροών από άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι
επιλογές των καταναλωτών. Αυτό συνέβη στην περίπτωση των κατηγοριών προϊόντων 4Β, 13 και 16. Ως εκ τούτου,
η Επιτροπή θα διερευνήσει κατά πόσον το εν λόγω γεγονός έχει αρνητικό αντίκτυπο στα συμφέροντα της ΕΕ, ιδίως όσον
αφορά την ανάγκη διατήρησης παραδοσιακών εμπορικών ροών και να αποφασίσει, κατά περίπτωση, τη λήψη διορθωτικών
μέτρων για την αντιμετώπιση της εν λόγω κατάστασης.
Γ. Δυνη τι κέ ς α ρ ν η τ ι κ έ ς ε π ι π τ ώ σ ε ι ς σ τ η ν ε π ίτε υξ η των σ τόχ ων της ο λοκ λή ρ ωση ς που ε πι δι ώκ ε ται μ ε π ρ ο 
τιμ η σι ακ ού ς ε μ π ο ρ ι κ ο ύ ς ε τ α ί ρ ο υ ς
Η Επιτροπή θα διερευνήσει κατά πόσον η εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων διασφάλισης χάλυβα ενέχει σοβαρούς κινδύ
νους για τη σταθεροποίηση ή την οικονομική ανάπτυξη ορισμένων προτιμησιακών εμπορικών εταίρων σε βαθμό επιζήμιο για
τους στόχους ολοκλήρωσης που αναγράφονται στις συμφωνίες τους με την ΕΕ.
Δ. Επι κα ιρ ο πο ί η σ η του κ α τ α λ ό γ ο υ α ν α π τ υ σσ όμ ε νων χ ωρ ών , μ ε λών του Π ΟΕ, πο υ απ ο κλε ί ον ται απ ό τ ο
πε δί ο ε φαρ μ ο γ ή ς τ ω ν μ έ τ ρ ω ν β ά σ ε ι τ ο υ πι ο πρ ό σφατου ε πι πέ δου των ει σ αγωγών το υς
Βάσει του κανονισμού 2015/478 της ΕΕ (3), τα μέτρα διασφάλισης δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε εισαγωγές καταγωγής
από αναπτυσσόμενη χώρα η οποία είναι μέλος του ΠΟΕ, εφόσον το τμήμα των ενωσιακών εισαγωγών του συγκεκριμένου
προϊόντος που αντιστοιχεί στην εν λόγω χώρα δεν υπερβαίνει το 3 %. Η αιτιολογική σκέψη 192 του εκτελεστικού κανονι
σμού της Επιτροπής για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης ορίζει ότι η Επιτροπή θα διενεργεί αξιολόγηση της
κατάστασης σε τακτική βάση, τουλάχιστον στο τέλος κάθε έτους επιβολής των μέτρων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτίθε
ται να επικαιροποιήσει τον κατάλογο των αναπτυσσόμενων χωρών που είναι μέλη του ΠΟΕ και που θα πρέπει να αποκλει
στούν από το πεδίο εφαρμογής των μέτρων.
Ε. Λ οι πέ ς α λλ α γ έ ς τ ω ν σ υ ν θ η κ ώ ν π ο υ ε ν δ έ χε ται ν α απαι τούν πρ ο σαρ μ ογή το υ ε πι πέ δου ή της κα τανο μ ή ς
τ ων δασμ ο λ ο γ ι κ ώ ν π ο σ ο σ τ ώ σ ε ω ν
Τα ενδιαφερόμενα μέρη επίσης καλούνται να θίξουν λοιπά ζητήματα —για κατηγορίες προϊόντων εκτός των προαναφερ
θέντων και στο βαθμό που σχετίζονται με μόνιμες αλλαγές των συνθηκών σε σύγκριση με την ισχύουσα κατάσταση την
περίοδο της αρχικής έρευνας—, οι συνέπειες των οποίων ενδέχεται να χρειαστεί να επανεξεταστούν και ενδέχεται να δικαιο
λογούν την προσαρμογή του επιπέδου ή την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένες κατηγορίες προϊ
όντων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να θίξουν επιπρόσθετα ζητήματα υποχρεούνται να παράσχουν τεκμηριωμένα
αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξη των ισχυρισμών τους.
(2) Σε αντίθεση με τις κατηγορίες 4B και 16, για τις οποίες οι ποσοστώσεις είχαν εξαντληθεί πλήρως κατά την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου
2019, ένας σημαντικός όγκος εναπομένουσας δασμολογικής ποσόστωσης για την κατηγορία 13 δεν είχε χρησιμοποιηθεί κατά την ίδια περί
οδο. Επομένως, η χρήση ποσοστώσεων στις αρχές Απριλίου 2019 δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τις πραγματικές διαθέσιμες δασμολογικές ποσο
στώσεις. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/159, τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα των δασμολογικών
ποσοστώσεων θα μεταφέρονται αυτόματα στο επόμενο τρίμηνο με καθυστέρηση 20 εργάσιμων ημερών (στις αρχές Μαΐου 2019). Πιο συγκε
κριμένα, στις αρχές Μαΐου 2019 θα είναι εκ νέου διαθέσιμες δασμολογικές ποσοστώσεις για την εν λόγω κατηγορία προϊόντων.
(3) ΕΕ L 83 της 27.3.2015, σ. 16.
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Διαδικασία

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την επανεξέταση ορισμένων πτυχών των υφιστάμε
νων μέτρων διασφάλισης χάλυβα, αρχίζει επανεξέταση των υφιστάμενων μέτρων, η οποία περιορίζεται στο πεδίο εφαρμογής των
προαναφερθέντων ζητημάτων.
4.1. Γραπτές παρατηρήσεις
Τα ενδιαφερόμενα μέλη, για να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες σχετικές πληροφορίες για την έρευνα, καλούνται
να γνωστοποιήσουν τις θέσεις τους, να καταθέσουν σχετικές πληροφορίες και να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία στην Επι
τροπή. Οι πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός 15 ημερών από την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που υπο
βάλλουν πληροφορίες υποχρεούνται να δηλώσουν με σαφήνεια στην αλληλογραφία τους σε ποιο ή ποια ζητήματα προς αναθε
ώρηση αναφέρεται η αίτησή στους.
4.2. Δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων επί πληροφοριών που υποβάλλονται από άλλα μέρη
Προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα υπεράσπισης, πρέπει να παρέχεται στα ενδιαφερόμενα μέρη η δυνατότητα να
διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις πληροφορίες που υποβάλλονται από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Κατά τον
τρόπο αυτό, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να εξετάζουν μόνο τα ζητήματα που τέθηκαν στις παρατηρήσεις άλλων ενδιαφε
ρόμενων μερών και δεν μπορούν να εγείρουν νέα ζητήματα.
Οι εν λόγω παρατηρήσεις πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή εντός 7 ημερών από τη στιγμή που οι αιτήσεις που αναγράφο
νται στην παράγραφο 4.1. είναι διαθέσιμες για έλεγχο από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Πρόσβαση στον φάκελο που είναι διαθέσιμος προς εξέταση από τα ενδιαφερόμενα μέρη παρέχεται μέσω του Tron.tdi στην
ακόλουθη διεύθυνση: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Για να αποκτήσετε πρόσβαση, ακολουθήστε τις οδηγίες που
παρέχονται στη συγκεκριμένη σελίδα.
Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα δεν θίγει το δικαίωμα της Επιτροπής να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τα ενδιαφερόμενα
μέρη σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.
Δεδομένου ότι η Επιτροπή υποχρεούται να ολοκληρώσει την επανεξέταση σε σύντομο χρονικό διάστημα —βλέπε τμήμα 6
κατωτέρω- και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν τις παρατηρήσεις ων άλλων μερών, γεγονός
που τους παρέχει επαρκείς ευκαιρίες να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους, η Επιτροπή δεν θα διοργανώσει ακροάσεις για
τους σκοπούς της παρούσας έρευνας.
4.3. Υποβολή πληροφοριών και παράταση των προθεσμιών που καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση
Κατά κανόνα, τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να υποβάλλουν πληροφορίες μόνο εντός των προθεσμιών που καθορίζονται
στην παρούσα ανακοίνωση. Τυχόν παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στην παρούσα ανακοίνωση μπορεί να ζητηθεί
μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις και θα χορηγείται μόνο αν είναι δεόντως αιτιολογημένη. Οι δεόντως αιτιολογημένες κατ’ εξαί
ρεση παρατάσεις της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα περιορίζονται, κατά γενική ομολογία, σε 3 επιπλέον ημέρες.
4.4. Οδηγίες για την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων και την αποστολή συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και
αλληλογραφίας
Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή για τους σκοπούς της διαδικασίας της εμπορικής άμυνας δεν υπόκεινται σε
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη, πριν υποβάλουν στην Επιτροπή πληροφορίες και/ή δεδομένα τα
οποία υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, πρέπει να ζητήσουν ειδική άδεια από τον κάτοχο των δικαιω
μάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που να επιτρέπει ρητά στην Επιτροπή α) να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες και τα δεδομένα
για τους σκοπούς αυτής της διαδικασίας εμπορικής άμυνας και β) να παράσχει τις πληροφορίες και/ή τα δεδομένα στα μέρη
που ενδιαφέρονται για την παρούσα έρευνα, σε μορφή που να τους επιτρέπει να ασκήσουν τα δικαιώματα υπεράσπισής τους.
Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις που υποβάλλουν εμπιστευτικά τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να φέρουν την ένδειξη
«Limited» (4) («Περιορισμένης διανομής»). Τα μέρη που υποβάλλουν πληροφορίες κατά τη διάρκεια της έρευνας καλούνται να
αιτιολογήσουν το αίτημά τους για εμπιστευτική μεταχείριση.
Τα μέρη που υποβάλλουν πληροφορίες περιορισμένης διανομής («Limited») οφείλουν να προσκομίσουν μη εμπιστευτικές περι
λήψεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/478 (5) και το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/755 (6),
οι οποίες θα φέρουν την ένδειξη «For inspection by interested parties» («Προς εξέταση από τα ενδιαφερόμενα μέρη»). Οι εν
λόγω περιλήψεις θα πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερείς, ώστε να επιτρέπουν την κατανόηση, σε ικανοποιητικό βαθμό, της
ουσίας των πληροφοριών που υποβάλλονται εμπιστευτικά και θα πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή κατά τον ίδιο χρόνο με
τις πληροφορίες περιορισμένης διανομής («Limited»).
(4) Ένα έγγραφο που φέρει την ένδειξη «Limited» θεωρείται ότι έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα, δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ)
2015/478, του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/755 και του άρθρου 3.2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τα μέτρα
διασφάλισης. Το έγγραφο αυτό επίσης προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
(5) ΕΕ L 83 της 27.3.2015, σ. 16.
(6) ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 33.
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Αν ένα μέρος που υποβάλλει εμπιστευτικές πληροφορίες δεν εξηγήσει πειστικά τους λόγους για τους οποίους αιτείται την
εμπιστευτική μεταχείρισή τους ή δεν προσκομίσει μη εμπιστευτική περίληψή τους στην απαιτούμενη μορφή και ποιότητα,
η Επιτροπή μπορεί να μη λάβει υπόψη της τις εν λόγω πληροφορίες, εκτός εάν αποδειχθεί ικανοποιητικά από κατάλληλες πηγές
ότι οι πληροφορίες είναι σωστές.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλλουν όλες τις παρατηρήσεις και τις αιτήσεις τους μέσω του TRON.tdi
(https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), μαζί με σαρωμένες εξουσιοδοτήσεις. Με τη χρήση του TRON.tdi ή του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, τα ενδιαφερόμενα μέρη εκφράζουν τη συμφωνία τους με τους κανόνες που ισχύουν για την ηλεκτρονική υπο
βολή στοιχείων, οι οποίοι εμπεριέχονται στο έγγραφο «ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ», το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Επιτροπής:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf
Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να δηλώσουν την επωνυμία, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και έγκυρη διεύθυνση ηλε
κτρονικού ταχυδρομείου και να διασφαλίσουν ότι η παρεχόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι λειτουργική και
επίσημη επιχειρηματική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία ελέγχεται σε καθημερινή βάση. Από τη στιγμή
που θα υποβληθούν τα στοιχεία επικοινωνίας, η Επιτροπή θα επικοινωνεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη μόνο μέσω του TRON.tdi
ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός αν τα εν λόγω μέρη ζητήσουν ρητά να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα της Επιτροπής με άλλα
μέσα επικοινωνίας ή εκτός αν η φύση του προς αποστολή εγγράφου απαιτεί τη χρήση συστημένου ταχυδρομείου. Για περαιτέρω
κανόνες και πληροφορίες σχετικά με την αλληλογραφία με την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που εφαρμόζονται
για την υποβολή παρατηρήσεων μέσω του TRON.tdi, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να συμβουλεύονται τις σχετικές οδηγίες
επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω.
Διεύθυνση αλληλογραφίας της Επιτροπής:
European Commission
Directorate-General for Trade
Directorate H, unit H5
Office: CHAR 03/66
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE / BELGIË
TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi
Email: TRADE-SAFE009-REVIEW@ec.europa.eu
5.

Χρονοδιάγραμμα επανεξέτασης

Η παρούσα επανεξέταση ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και, εάν είναι εφικτό, πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, με
σκοπό την αποφυγή οποιασδήποτε αβεβαιότητας και αδικαιολόγητης διαταραχής των μέτρων διασφάλισης χάλυβα.
6.

Άρνηση συνεργασίας

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος δεν παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ή παρεμποδίζει
σε σημαντικό βαθμό την έρευνα, επιτρέπεται να συνάγονται είτε καταφατικά είτε αποφατικά συμπεράσματα με βάση τα δια
θέσιμα πραγματικά στοιχεία, δυνάμει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/478 και του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ)
2015/755. Όταν διαπιστώνεται ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος έχει προσκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω
στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη και είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία.
7.

Σύμβουλος ακροάσεων

Ο σύμβουλος ακροάσεων ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και των υπηρεσιών έρευνας της Επιτροπής.
Ο σύμβουλος ακροάσεων εξετάζει τις αιτήσεις πρόσβασης στον φάκελο, τις διαφωνίες σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα
των εγγράφων, τις αιτήσεις παράτασης των προθεσμιών και οποιεσδήποτε άλλες αιτήσεις αφορούν τα δικαιώματα υπεράσπισης
των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και τις αιτήσεις που υποβάλλονται από τρίτους, όπως αυτές ενδέχεται να προκύψουν κατά
τη διαδικασία.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν παρέμβαση του συμβούλου ακροάσεων. Κατά κανόνα, οι εν λόγω παρεμβάσεις
περιορίζονται στα ζητήματα που ανέκυψαν κατά την τρέχουσα διαδικασία επανεξέτασης.
Η αίτηση παρέμβασης του συμβούλου ακροάσεων θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς και να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής
της. Κατά κανόνα, τα χρονοδιαγράμματα, όπως ορίζονται στα τμήματα από 5.1 έως το 5.3 της παρούσας ανακοίνωσης για την
υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή, εφαρμόζονται αναλογικά με τις αιτήσεις για παρέμβαση στον σύμβουλο ακροάσεων. Στην
περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται εκτός των σχετικών χρονικών πλαισίων, ο σύμβουλος ακροάσεων μπορεί επίσης να
εξετάζει τους λόγους για καθυστερημένες αιτήσεις, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το συμφέρον της χρηστής διοίκησης και την
έγκαιρη ολοκλήρωση της έρευνας.
Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες του
συμβούλου ακροάσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Εμπορίου: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearingofficer/
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Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας θα γίνει σύμ
φωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7).
Για την ενημέρωση όλων των προσώπων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δρα
στηριοτήτων εμπορικής άμυνας της Επιτροπής, διατίθεται ανακοίνωση για την προστασία δεδομένων στον ιστότοπο της ΓΔ
Εμπορίου: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm

(7) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσι
κών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένω
σης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης
αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος κατηγοριών προϊόντων που υπόκεινται σε οριστικά μέτρα διασφάλισης
Αριθμός προϊόντος

Κατηγορία προϊόντος

1

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

2

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

3.A
3.B

Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES — φύλλα με την ονομασία «μαγνητικά», σε κόκ
κους καθορισμένης μορφής)

4.A
Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη
4.B
5

Φύλλα με οργανική επικάλυψη

6

Προϊόντα λευκοσιδήρου

7

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

8

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

9

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

10

Ανοξείδωτες λαμαρίνες quarto θερμής έλασης

12

Μη κραματοποιημένοι και άλλοι κραματοποιημένοι ράβδοι εμπορίου και ελαφρείς μορφοχάλυβες

13

Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος

14

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφρείς μορφοχάλυβες

15

Χονδρόσυρμα από ανοξείδωτο χάλυβα

16

Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

17

Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

18

Πάσσαλοι πλατυσμένοι

19

Σιδηροδρομικό υλικό
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Κατηγορία προϊόντος

20

Σωλήνες αερίου

21

Σωλήνες κοίλης διατομής

22

Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα

24

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

25

Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες

27

Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

28

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

