
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2068 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 26ης Οκτωβρίου 2022

για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής 
έλασης από χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ρωσικής Ομοσπονδίας, κατόπιν 
επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για 
την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) (στο 
εξής: βασικός κανονισμός), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/477 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015, για 
τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ ή κατά των 
επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης (2), και ιδίως το άρθρο 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.1. Προηγούμενες έρευνες και ισχύοντα μέτρα

(1) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1328 (3), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε δασμούς αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων 
πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από χάλυβα (στο εξής: CRF) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (στο εξής: 
«ΛΔΚ» ή «Κίνα») και Ρωσικής Ομοσπονδίας (στο εξής: Ρωσία) (στο εξής: αρχικά μέτρα). Η έρευνα η οποία κατέληξε στην 
επιβολή των αρχικών μέτρων θα αναφέρεται στο εξής ως «αρχική έρευνα».

(2) Οι δασμοί αντιντάμπινγκ που ισχύουν επί του παρόντος για τη ΛΔΚ είναι 19,7 % για τις εισαγωγές από τους παραγωγούς- 
εξαγωγείς του δείγματος, 20,5 % για τις συνεργαζόμενες εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα και 22,1 % για 
όλες τις άλλες εταιρείες, και για τη Ρωσία κυμαίνονται από 18,7 % έως 34 % για τους παραγωγούς-εξαγωγείς του 
δείγματος με δασμολογικό συντελεστή 36,1 % για όλες τις άλλες εταιρείες.

1.2. Αίτηση επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων

(3) Έπειτα από τη δημοσίευση ανακοίνωσης για την επικείμενη λήξη ισχύος των μέτρων (4), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής: 
Επιτροπή) έλαβε αίτηση επανεξέτασης δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.

(1) ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 21.
(2) ΕΕ L 83 της 27.3.2015, σ. 11.
(3) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1328 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2016, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την 

οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από χάλυβα 
καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ρωσικής Ομοσπονδίας (ΕΕ L 210 της 4.8.2016, σ. 1).

(4) ΕΕ C 389 της 16.11.2020, σ. 4.
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(4) Η αίτηση επανεξέτασης υποβλήθηκε στις 3 Μαΐου 2021 από την European Steel Association («EUROFER») (στο εξής: 
αιτούσα) για λογαριασμό του ενωσιακού κλάδου παραγωγής CRF κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 4 του 
βασικού κανονισμού. Η αίτηση επανεξέτασης βασίστηκε στο επιχείρημα ότι η λήξη της ισχύος των μέτρων είναι πιθανό να 
οδηγήσει στην επανάληψη του ντάμπινγκ και στη συνέχιση ή την επανάληψη της ζημίας για τον ενωσιακό κλάδο 
παραγωγής.

1.3. Έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων

(5) Η Επιτροπή, αφού ζήτησε τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού 
και αφού έκρινε ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των 
μέτρων, στις 3 Αυγούστου 2021 κίνησε επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων όσον αφορά τις εισαγωγές, στην 
Ένωση, CRF καταγωγής ΛΔΚ και Ρωσίας (στο εξής: οικείες χώρες) βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του βασικού 
κανονισμού. Η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (5) (στο εξής: ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας).

1.4. Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης και εξεταζόμενη περίοδος

(6) Η έρευνα με αντικείμενο τη συνέχιση ή την επανάληψη της πρακτικής ντάμπινγκ κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιουλίου 
2020 έως τις 30 Ιουνίου 2021 (στο εξής: περίοδος της έρευνας επανεξέτασης). Η εξέταση των συναφών τάσεων για την 
εκτίμηση της πιθανότητας συνέχισης ή επανάληψης της ζημίας κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως το 
τέλος της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης (στο εξής: εξεταζόμενη περίοδος).

1.5. Ενδιαφερόμενα μέρη

(7) Στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, τα ενδιαφερόμενα μέρη κλήθηκαν να επικοινωνήσουν με την Επιτροπή για 
να συμμετάσχουν στην έρευνα. Επιπλέον, η Επιτροπή ενημέρωσε ειδικά την αιτούσα, όλους τους γνωστούς ενωσιακούς 
παραγωγούς, τους γνωστούς παραγωγούς της ΛΔΚ και της Ρωσίας και τις αρχές της ΛΔΚ και της Ρωσίας, καθώς και 
γνωστούς εισαγωγείς, χρήστες και εμπόρους, για την έναρξη της επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων και 
τους κάλεσε να συμμετάσχουν.

1.6. Παρατηρήσεις σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας

(8) Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την έναρξη της επανεξέτασης 
ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων και να ζητήσουν ακρόαση από την Επιτροπή και/ή από τον σύμβουλο ακροάσεων σε 
διαδικασίες εμπορικών προσφυγών. Η Επιτροπή έλαβε παρατηρήσεις από τρεις παραγωγούς-εξαγωγείς στη Ρωσία, τη 
ρωσική κυβέρνηση, έναν μη συνδεδεμένο εισαγωγέα και έναν χρήστη.

(9) Στις παρατηρήσεις τους σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας, οι τρεις Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι η 
αιτούσα δεν είχε προσκομίσει επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει πιθανότητα συνέχισης ή 
επανάληψης του ζημιογόνου ντάμπινγκ από τις ρωσικές εισαγωγές. Επιπλέον, η ρωσική κυβέρνηση, οι Ρώσοι παραγωγοί- 
εξαγωγείς, ο μη συνδεδεμένος εισαγωγέας και ο χρήστης ισχυρίστηκαν ότι δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της 
ζημίας που υπέστη ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής και των εισαγωγών CRF από την Κίνα και τη Ρωσία. Το σκεπτικό των 
διαφόρων μερών ήταν ότι η ζημία που υπέστη ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής, εάν πράγματι υπέστη, προκλήθηκε από 
άλλους παράγοντες και όχι από τις ζημιογόνες εισαγωγές από τη Ρωσία και την Κίνα λόγω του αμελητέου όγκου 
εισαγωγών CRF από τις οικείες χώρες.

(10) Ωστόσο, όπως επισημαίνεται επίσης στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, η αιτούσα ισχυρίστηκε ότι «η 
εξάλειψη της ζημίας, όπως είχε αρχικά διαπιστωθεί, οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη των μέτρων και ότι, αν επιτραπεί η 
εξάλειψη των μέτρων, η τυχόν επανάληψη σημαντικών εισαγωγών σε τιμές ντάμπινγκ από τις οικείες χώρες θα μπορούσε να 
προκαλέσει επανάληψη της ζημίας στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής» (6). Σκοπός της έρευνας επανεξέτασης ήταν να 
διαπιστωθεί αν η λήξη της ισχύος των μέτρων είναι πιθανό να οδηγήσει στη συνέχιση ή στην επανάληψη της ζημίας που 
προκάλεσαν οι εισαγωγές που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από τις οικείες χώρες. Οι πληροφορίες που υπέβαλε η 
αιτούσα κατά το στάδιο έναρξης της διαδικασίας ήταν επαρκείς για να αποδείξουν ότι η ζημία που προκάλεσαν οι 
εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ θα επαναληφθεί σε περίπτωση επανάληψης των εισαγωγών που 
αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ σε μεγαλύτερους όγκους. Επομένως, η Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό των μερών 
σχετικά με την αιτιώδη συνάφεια.

(5) Ανακοίνωση για την έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων 
πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από χάλυβα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ρωσικής Ομοσπονδίας (ΕΕ C 311 της 
3.8.2021, σ. 6).

(6) ΕΕ C 311 της 3.8.2021, σ. 8, σημείο 4.2.
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(11) Η ρωσική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι η αιτούσα δεν προσκόμισε επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν την αύξηση του 
ντάμπινγκ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5.2 της συμφωνίας αντιντάμπινγκ, κατά τον υπολογισμό της κανονικής αξίας. 
Επιπλέον, υποστήριξε ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν στη μη εμπιστευτική έκδοση της αίτησης επανεξέτασης ενόψει 
της λήξης ισχύος των μέτρων δεν ήταν αρκετά λεπτομερείς και δεν περιλάμβαναν τα ακριβή αριθμητικά στοιχεία που 
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του περιθωρίου, διότι τα αριθμητικά στοιχεία που παρασχέθηκαν σχετικά με τα 
έξοδα μεταφοράς, το κόστος εξαγωγής καθώς και τις τιμές στη ρωσική αγορά CRF και οι ίδιοι οι υπολογισμοί ήταν κατά 
προσέγγιση. Η ρωσική κυβέρνηση ζήτησε από την Επιτροπή να εξετάσει τους υπολογισμούς που παρέχονται στην αίτηση 
και να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι υπολογισμοί αυτοί είναι αξιόπιστοι. Επιπλέον, η ρωσική 
κυβέρνηση αναφέρθηκε στο άρθρο 6.2 της συμφωνίας αντιντάμπινγκ, επισημαίνοντας ότι η αιτούσα, δεδομένου ότι δεν 
παρέσχε τη δυνατότητα να κατανοηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό η ουσία των πληροφοριών που υποβλήθηκαν εμπιστευτικά, 
δεν επέτρεψε ούτε στη ρωσική κυβέρνηση ούτε στους Ρώσους παραγωγούς, και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, να 
υπερασπιστούν πλήρως τα συμφέροντά τους, και ζήτησε από την Επιτροπή και την EUROFER να παράσχουν 
λεπτομερέστερα στοιχεία σχετικά με τους υπολογισμούς του περιθωρίου ντάμπινγκ.

(12) Όσον αφορά τον ισχυρισμό σχετικά με την επάρκεια των αποδεικτικών στοιχείων, στην αίτηση επανεξέτασης αναγνωρίστηκε 
ότι οι ρωσικές εξαγωγές του οικείου προϊόντος στην Ένωση μειώθηκαν απότομα σε σύγκριση με την περίοδο της αρχικής 
έρευνας. Ως εκ τούτου, η αίτηση αξιολόγησε την πιθανότητα επανάληψης του ντάμπινγκ σε σχέση με τις τιμές εξαγωγής σε 
τρίτες χώρες εκτός της Ένωσης. Η ανάλυση των αποδεικτικών στοιχείων έδειξε ότι η αίτηση περιείχε επαρκή αποδεικτικά 
στοιχεία για την πιθανότητα επανάληψης της πρακτικής ντάμπινγκ.

(13) Το περιθώριο ντάμπινγκ που υπολογίστηκε στην αίτηση αντανακλούσε τη συμπεριφορά ντάμπινγκ των Ρώσων παραγωγών- 
εξαγωγέων στις αγορές τρίτων χωρών και δεν αντανακλά κατ’ ανάγκη τον ακριβή βαθμό του ντάμπινγκ που υπολογίστηκε 
στην έρευνα. Ωστόσο, η αιτούσα προσκόμισε στην αίτηση επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την τιμή εξαγωγής και 
την κανονική αξία, από τα οποία προκύπτει η πιθανότητα επανάληψης της πρακτικής ντάμπινγκ. Η αιτούσα υπέβαλε επίσης 
επαρκώς λεπτομερή περιγραφή της μεθοδολογίας που χρησιμοποίησε για να υπολογίσει το ντάμπινγκ, ώστε να καταστεί 
δυνατή η κατανόηση σε ικανοποιητικό βαθμό της ουσίας των πληροφοριών που υποβλήθηκαν εμπιστευτικά.

(14) Για να εκτιμηθεί η κανονική αξία των CRF για τους Ρώσους παραγωγούς-εξαγωγείς, η αιτούσα είχε συλλέξει δημόσια 
διαθέσιμες πληροφορίες και πληροφορίες βάσει συνδρομής σχετικά με τις εγχώριες τιμές πώλησης ενός τόνου CRF από 
τους κύριους εξαγωγείς στην εγχώρια αγορά τους κατά την περίοδο αναφοράς. Η Επιτροπή επαλήθευσε και επιβεβαίωσε 
την τιμή εξαγωγής με τη βάση δεδομένων Global Trade Atlas (στο εξής: GTA).

(15) Δεδομένου ότι οι εισαγωγές του υπό επανεξέταση προϊόντος από τη Ρωσία στην Ένωση ήταν αμελητέες μετά την επιβολή 
των δασμών αντιντάμπινγκ το 2016, η αιτούσα βάσισε την τιμή εξαγωγής σε διάφορες πηγές πληροφοριών σχετικά με τις 
τιμές για τις εξαγωγικές πωλήσεις ρωσικών CRF σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα το 2020. Οι εν λόγω τιμές εξαγωγής για έναν 
τόνο CRF καθορίστηκαν με βάση τις πληροφορίες της αγοράς σχετικά με τις τιμές εξαγωγής από τη Ρωσία. Η τιμή 
εξαγωγής επαληθεύτηκε και επιβεβαιώθηκε με τη μέση τιμή της GTA των τριών κύριων ρωσικών εξαγωγικών προορισμών.

(16) Ως εκ τούτου, η αιτούσα είχε συγκρίνει τη μέση τιμή εξαγωγής εκ του εργοστασίου των προϊόντων χάλυβα CRF από τη 
Ρωσία με την κανονική αξία που βασιζόταν στις ρωσικές εγχώριες τιμές.

(17) Η Επιτροπή, στη νομική ανάλυση που πραγματοποίησε, έλαβε υπόψη μόνο τα στοιχεία για τα οποία υπήρχαν επαρκείς και 
ακριβείς αποδείξεις.

(18) Ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί της ρωσικής κυβέρνησης απορρίφθηκαν.

(19) Η Επιτροπή θεώρησε ότι η μη εμπιστευτική έκδοση της αίτησης που ήταν διαθέσιμη στον φάκελο υπόψη των 
ενδιαφερόμενων μερών περιείχε όλα τα ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία και τις μη εμπιστευτικές περιλήψεις των 
εμπιστευτικών στοιχείων που θα επέτρεπαν στα ενδιαφερόμενα μέρη να ασκήσουν δεόντως τα οικεία δικαιώματα άμυνας. 
Συνεπώς, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

1.7. Δειγματοληψία

(20) Στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας η Επιτροπή ανέφερε ότι ενδέχεται να προβεί σε δειγματοληψία 
ενδιαφερόμενων μερών σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.
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1.7.1. Δειγματοληψία ενωσιακών παραγωγών

(21) Στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή δήλωσε ότι είχε επιλέξει προσωρινά δείγμα τριών ενωσιακών 
παραγωγών. Η Επιτροπή επέλεξε το δείγμα βάσει του όγκου παραγωγής και του όγκου πωλήσεων του ομοειδούς 
προϊόντος. Το δείγμα αποτελούνταν από τρεις ενωσιακούς παραγωγούς που αντιπροσώπευαν πάνω από το 30 % του 
εκτιμώμενου συνολικού όγκου παραγωγής του ομοειδούς προϊόντος στην Ένωση και πάνω από το 20 % του εκτιμώμενου 
συνολικού όγκου πωλήσεων.

(22) Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το προσωρινό δείγμα. Δεν ελήφθη καμία παρατήρηση και, κατά συνέπεια, 
επιβεβαιώθηκε το προσωρινό δείγμα και θεωρήθηκε αντιπροσωπευτικό του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

1.7.2. Δειγματοληψία εισαγωγέων

(23) Η Επιτροπή, για να αποφασίσει αν η δειγματοληψία ήταν αναγκαία και, αν ήταν, να επιλέξει δείγμα, ζήτησε από τους μη 
συνδεδεμένους εισαγωγείς να παράσχουν τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο παράρτημα της ανακοίνωσης για την έναρξη 
της διαδικασίας.

(24) Κανένας μη συνδεδεμένος εισαγωγέας δεν απάντησε στο έντυπο δειγματοληψίας. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποφάσισε ότι 
δεν ήταν αναγκαίο να πραγματοποιηθεί δειγματοληψία.

1.7.3. Δειγματοληψία παραγωγών-εξαγωγέων στη Ρωσία και στην Κίνα

(25) Η Επιτροπή, για να αποφασίσει αν η δειγματοληψία ήταν αναγκαία και, εάν ήταν, να επιλέξει δείγμα, ζήτησε από όλους τους 
παραγωγούς-εξαγωγείς στη Ρωσία και στην Κίνα να παράσχουν τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στην ανακοίνωση για 
την έναρξη της διαδικασίας. Επιπλέον, η Επιτροπή ζήτησε από τις κινεζικές και τις ρωσικές αρχές να ορίσουν και/ή να 
επικοινωνήσουν με άλλους παραγωγούς-εξαγωγείς που θα ενδιαφέρονταν, ενδεχομένως, να συμμετάσχουν στην έρευνα.

(26) Κατά την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή διέθεσε αντίγραφο των ερωτηματολογίων στον φάκελο υπόψη των 
ενδιαφερόμενων μερών και στον ιστότοπο της ΓΔ Εμπορίου.

(27) Κανένας Κινέζος παραγωγός-εξαγωγέας δεν προσκόμισε τα στοιχεία που του ζητήθηκαν και/ή δεν συμφώνησε να 
συμπεριληφθεί στο δείγμα. Η Επιτροπή ενημέρωσε την αποστολή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού 
κανονισμού. Δεν ελήφθησαν παρατηρήσεις.

(28) Ως εκ τούτου, δεδομένης της έλλειψης συνεργασίας εκ μέρους των Κινέζων παραγωγών, τα συμπεράσματα όσον αφορά τις 
εισαγωγές από τη ΛΔΚ συνάχθηκαν με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού 
κανονισμού, ιδίως με τη χρήση εμπορικών στατιστικών για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές [Eurostat, Global Trade Atlas 
(«GTA») (7) και ΟΟΣΑ (8)].

(29) Τρεις Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς, συγκεκριμένα η PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) και οι συνδεδεμένες 
εταιρείες της (όμιλος ΜΜΚ), η PJSG Novolipetsk Steel (NLMK) και οι συνδεδεμένες εταιρείες της (όμιλος NLMK) και η 
PJSC Severstal (Severstal) και οι συνδεδεμένες εταιρείες της (όμιλος SEVERSTAL), υπέβαλαν τις ζητούμενες πληροφορίες 
και συμφώνησαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα. Ωστόσο, στις 6 Σεπτεμβρίου 2021 οι εν λόγω τρεις παραγωγοί- 
εξαγωγείς ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι είχαν αποφασίσει να μην απαντήσουν στο ατομικό ερωτηματολόγιο αντιντάμπινγκ, 
αλλά θα συνεργάζονταν με την Επιτροπή σε όλες τις άλλες πτυχές της επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, 
όπως οι παρατηρήσεις σχετικά με την αίτηση επανεξέτασης, την πιθανότητα συνέχισης ή επανάληψης της ζημίας και το 
συμφέρον της Ένωσης. Επιπλέον, στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 οι τρεις Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς υπέβαλαν παρατηρήσεις 
σχετικά με την αίτηση επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, την εικαζόμενη συνέχιση και την πιθανότητα 
επανάληψης του ζημιογόνου ντάμπινγκ και το συμφέρον της Ένωσης. Κάλεσαν την Επιτροπή να προβεί σε επιλεκτική 
επαλήθευση των σχετικών ειδικών ανά εταιρεία στοιχείων, όπως η παραγωγή, η παραγωγική ικανότητα και η χρησιμοποίηση 
της παραγωγικής ικανότητας, που υποβλήθηκαν μαζί με τις παρατηρήσεις.

(7) https://www.gtis.com/gta/.
(8) https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials.
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(30) Μετά την εν λόγω ανακοίνωση, στις 21 Σεπτεμβρίου και στις 19 Νοεμβρίου 2021 η Επιτροπή ενημέρωσε τους 
προαναφερθέντες παραγωγούς-εξαγωγείς ότι τους θεωρούσε μη συνεργαζόμενα μέρη και τους γνωστοποίησε την πρόθεσή 
της να εφαρμόσει το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού και να χρησιμοποιήσει τα καλύτερα διαθέσιμα πραγματικά 
στοιχεία για να συναγάγει τα συμπεράσματά της στο πλαίσιο της έρευνας. Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσης τις αρχές της 
Ρωσίας σχετικά με την πρόθεσή της να εφαρμόσει τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού 
κανονισμού.

(31) Στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 29 Νοεμβρίου 2021 η Επιτροπή έλαβε παρατηρήσεις από τους τρεις Ρώσους παραγωγούς- 
εξαγωγείς σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 18 του βασικού κανονισμού. Οι εν λόγω παραγωγοί-εξαγωγείς 
διαφώνησαν με την εκτίμηση της Επιτροπής σχετικά με το καθεστώς συνεργασίας τους και επανέλαβαν την πρόθεσή τους 
να συνεργαστούν σε άλλες πτυχές της επανεξέτασης, όπως η συνέχιση ή η επανάληψη της ζημίας, η πιθανότητα περαιτέρω 
ζημιογόνου ντάμπινγκ και το συμφέρον της Ένωσης. Κάλεσαν εκ νέου την Επιτροπή να επαληθεύσει τα στοιχεία σχετικά με 
την παραγωγή, την παραγωγική ικανότητα και τη χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας που είχαν υποβάλει.

(32) Ως προς αυτό, οι Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς δεν υπέβαλαν τις ζητούμενες αναγκαίες πληροφορίες στις απαντήσεις τους 
στο ερωτηματολόγιο. Η Επιτροπή έκρινε ότι οι Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς παρείχαν μόνο αποσπασματικές πληροφορίες 
που περιορίζονταν στην παραγωγή, την παραγωγική ικανότητα και τον όγκο παραγωγής χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Κατά 
συνέπεια, δεδομένου ότι οι παραγωγοί-εξαγωγείς δεν παρείχαν επαρκείς και αξιόπιστες πληροφορίες ώστε η Επιτροπή να 
καταλήξει σε εύλογο ακριβές συμπέρασμα, η Επιτροπή χρησιμοποίησε τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες στον φάκελο, 
όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 30. Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή χρησιμοποίησε τις 
πληροφορίες που παρείχαν οι τρεις Ρώσοι παραγωγοί στο μέτρο του δυνατού.

(33) Η Επιτροπή απέστειλε στην κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (στο εξής: κινεζική κυβέρνηση) ερωτηματολόγιο 
σχετικά με την ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων στη ΛΔΚ κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 6α στοιχείο β) του 
βασικού κανονισμού.

(34) Η Επιτροπή απέστειλε επίσης ερωτηματολόγια στους ενωσιακούς παραγωγούς του δείγματος. Τα ίδια ερωτηματολόγια 
είχαν διατεθεί και ηλεκτρονικά (9) την ημέρα έναρξης της διαδικασίας. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή απέστειλε 
ερωτηματολόγιο στην ένωση ενωσιακών παραγωγών, τη EUROFER.

(35) Ελήφθησαν απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο από τους τρεις ενωσιακούς παραγωγούς του δείγματος και την EUROFER.

1.7.4. Επαλήθευση

(36) Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλα τα στοιχεία που έκρινε απαραίτητα για τον προσδιορισμό, αφενός, της 
πιθανότητας συνέχισης ή επανάληψης της πρακτικής ντάμπινγκ και της ζημίας και, αφετέρου, του συμφέροντος της 
Ένωσης. Λόγω της έξαρσης της πανδημίας COVID-19 και των επακόλουθων μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση 
της έξαρσης (στο εξής: ανακοίνωση για τη νόσο COVID-19) (10), η Επιτροπή δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει επιτόπιες 
επαληθεύσεις στις εγκαταστάσεις των εταιρειών του δείγματος. Αντ’ αυτού, η Επιτροπή διενήργησε εξ αποστάσεως 
διασταυρούμενους ελέγχους των πληροφοριών που παρείχαν οι ακόλουθες εταιρείες μέσω τηλεδιάσκεψης:

Ενωσιακοί παραγωγοί

— Voestalpine Stahl GmbH, Αυστρία

— ThyssenKrupp Steel Europe AG, Γερμανία

— ArcelorMittal Belgium, Βέλγιο

1.8. Επακόλουθη διαδικασία

(37) Στις 19 Αυγούστου 2022 η Επιτροπή κοινοποίησε τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και το σκεπτικό βάσει των οποίων 
σκόπευε να διατηρήσει τους ισχύοντες δασμούς αντιντάμπινγκ που έχει επιβάλει στις εισαγωγές από τη ΛΔΚ και τη Ρωσία. 
Σε όλα τα μέρη δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την κοινοποίηση.

(9) https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2538
(10) Ανακοίνωση σχετικά με τις επιπτώσεις της επιδημικής έξαρσης της νόσου COVID-19 στις έρευνες αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων 

(2020/C 86/06) (ΕΕ C 86 της 16.3.2020, σ. 6).
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(38) Οι παρατηρήσεις που διατύπωσαν τα ενδιαφερόμενα μέρη εξετάστηκαν από την Επιτροπή και ελήφθησαν υπόψη όπου 
κρίθηκε σκόπιμο. Παραχωρήθηκε ακρόαση στα μέρη που το ζήτησαν.

2. ΥΠΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ, ΟΙΚΕΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

2.1. Υπό επανεξέταση προϊόν

(39) Το υπό επανεξέταση προϊόν είναι το ίδιο με το προϊόν της αρχικής έρευνας, δηλαδή τα πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο 
ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα, κάθε πλάτους, που 
έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, ούτε επικαλυμμένα ή επενδυμένα, που έχουν απλώς 
ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, τα οποία επί του παρόντος υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 7209 15 00 (κωδικός TARIC 
7209 15 00 90), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (κωδικός TARIC 7209 18 99 90), 
ex 7209 25 00 (κωδικός TARIC 7209 25 00 90), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80
(κωδικοί TARIC 7211 23 80 19, 7211 23 80 95 και 7211 23 80 99), ex 7211 29 00 (κωδικοί TARIC 7211 29 00 19
και 7211 29 00 99), 7225 50 80 και 7226 92 00 (στο εξής: υπό επανεξέταση προϊόν).

(40) Από τον ορισμό του υπό επανεξέταση προϊόντος εξαιρούνται οι ακόλουθοι τύποι προϊόντων:

— πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, κάθε πλάτους, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή 
κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, ούτε επικαλυμμένα ή επενδυμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή 
κατάσταση, έστω και περιελιγμένα, κάθε πάχους, ηλεκτρικά,

— πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, κάθε πλάτους, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή 
κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, ούτε επικαλυμμένα ή επενδυμένα, περιελιγμένα, πάχους κατώτερου των 
0,35 mm, που έχουν υποστεί ανόπτηση (γνωστά ως «μαύρα ελάσματα»),

— πλατέα προϊόντα έλασης από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, κάθε πλάτους, από πυριτιούχο χάλυβα για ηλεκτρικές 
εφαρμογές και

— πλατέα προϊόντα έλασης από κραματοποιημένο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, από χάλυβα 
ταχείας κοπής.

(41) Τα πλατέα προϊόντα ψυχρής έλασης από χάλυβα παράγονται από ρόλους θερμής έλασης. Η διεργασία ψυχρής έλασης 
ορίζεται ως το πέρασμα φύλλων ή ταινιών —που προηγουμένως έχουν υποβληθεί σε θερμή έλαση και χημική αποξείδωση 
— μέσω ψυχρών κυλίνδρων, ήτοι κάτω από τη θερμοκρασία μαλάκυνσης του μετάλλου. Τα πλατέα προϊόντα ψυχρής 
έλασης από χάλυβα κατασκευάζονται ώστε να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές ή ειδικές προδιαγραφές 
τελικών χρηστών. Παραδίδονται σε διάφορες μορφές: σε ρόλους (επιχρισμένους με έλαιο ή μη), σε επιμήκη τεμάχια (φύλλα) 
ή σε λεπτές λωρίδες. Τα πλατέα προϊόντα ψυχρής έλασης από χάλυβα είναι βιομηχανικά μέσα παραγωγής που αγοράζονται 
από τελικούς χρήστες για ποικίλες εφαρμογές, κυρίως στη μεταποίηση (γενική βιομηχανία, συσκευασία, αυτοκινητο
βιομηχανία κ.λπ.) αλλά και στις κατασκευές.

2.2. Οικείο προϊόν

(42) Το οικείο προϊόν στη συγκεκριμένη έρευνα είναι το υπό επανεξέταση προϊόν καταγωγής ΛΔΚ και Ρωσίας.

2.3. Ομοειδές προϊόν

(43) Όπως διαπιστώθηκε στην αρχική έρευνα, η παρούσα έρευνα επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων επιβεβαίωσε 
ότι τα ακόλουθα προϊόντα έχουν τα ίδια βασικά φυσικά χαρακτηριστικά, καθώς και τις ίδιες βασικές χρήσεις:

— το οικείο προϊόν όταν εξάγεται στην Ένωση·

— το υπό επανεξέταση προϊόν που πωλείται στην εγχώρια αγορά της ΛΔΚ και της Ρωσίας· και

— το υπό επανεξέταση προϊόν που παράγεται και πωλείται στην Ένωση από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

(44) Ως εκ τούτου, τα προϊόντα αυτά θεωρούνται ομοειδή προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του βασικού 
κανονισμού.
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3. ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

3.1. Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

3.1.1. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

(45) Κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, οι εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από χάλυβα από 
την Κίνα συνεχίστηκαν, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα απ’ ό,τι κατά την περίοδο της αρχικής έρευνας (δηλαδή από την 
1η Απριλίου 2014 έως τις 31 Μαρτίου 2015). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, κατά την περίοδο της έρευνας 
επανεξέτασης οι εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από χάλυβα από την Κίνα αντιπροσώπευαν 
λιγότερο από το 1 % της αγοράς της Ένωσης σε σύγκριση με μερίδιο αγοράς 10,3 % (11) κατά την αρχική έρευνα. Σε 
απόλυτες τιμές, η Κίνα εξήγαγε περίπου 32 000 τόνους στην Ένωση κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, 
ποσότητα που συνιστά σημαντική μείωση σε σύγκριση με περίπου 732 000 τόνους (12) που εξήγαγε στην Ένωση κατά την 
περίοδο της αρχικής έρευνας.

(46) Κατά τη διάρκεια της αρχικής έρευνας, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εξαγωγές του οικείου προϊόντος από την Κίνα 
αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ σε σημαντικό επίπεδο στην αγορά της Ένωσης. Τα περιθώρια ντάμπινγκ των 
συνεργαζόμενων Κινέζων εξαγωγέων κυμαίνονταν από 52,7 % έως 59,2 %. Λόγω της εφαρμογής του κανόνα του 
χαμηλότερου δασμού, οι δασμοί αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν στις κινεζικές εισαγωγές καθορίστηκαν σε πολύ 
χαμηλότερο επίπεδο, το οποίο κυμάνθηκε από 19,7 % έως 22,1 %.

(47) Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 27, κανένας Κινέζος παραγωγός-εξαγωγέας δεν συνεργάστηκε στην έρευνα. 
Συνεπώς, η Επιτροπή ενημέρωσε τις αρχές της ΛΔΚ ότι, λόγω της έλλειψης συνεργασίας, η Επιτροπή θα μπορούσε να 
εφαρμόσει το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού σχετικά με τα συμπεράσματα όσον αφορά τη ΛΔΚ. Η Επιτροπή δεν έλαβε 
παρατηρήσεις ή αιτήματα για παρέμβαση του συμβούλου ακροάσεων σχετικά με το θέμα αυτό.

(48) Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, τα συμπεράσματα σχετικά με την 
πιθανότητα συνέχισης ή επανάληψης της πρακτικής ντάμπινγκ όσον αφορά τη ΛΔΚ βασίστηκαν στα διαθέσιμα πραγματικά 
στοιχεία, και ιδίως στις πληροφορίες που περιέχονταν στην αίτηση επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων και 
στις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, σε συνδυασμό με άλλες πηγές πληροφοριών, όπως εμπορικές στατιστικές 
για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές (Eurostat, GTA (13) και ΟΟΣΑ (14)), και ανεξάρτητους παρόχους οικονομικών στοιχείων, 
όπως η Global Financials που δημοσιεύει η Dunn & Bradstreet (15).

3.1.2. Ντάμπινγκ

3.1.2.1. Διαδικασία καθορισμού της κανονικής αξίας για τις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από 
χάλυβα καταγωγής ΛΔΚ, βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 6α του βασικού κανονισμού

(49) Με βάση τα επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που ήταν διαθέσιμα κατά την έναρξη της έρευνας και τα οποία φαίνεται να 
καταδεικνύουν, όσον αφορά τη ΛΔΚ, την ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 6α 
στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή κίνησε την έρευνα με βάση το άρθρο 2 παράγραφος 6α του βασικού 
κανονισμού.

(50) Η Επιτροπή, προκειμένου να συγκεντρώσει τις αναγκαίες για την έρευνά της πληροφορίες όσον αφορά τις εικαζόμενες 
σημαντικές στρεβλώσεις, απέστειλε ερωτηματολόγιο στην κινεζική κυβέρνηση. Επιπλέον, στο σημείο 5.3.2 της 
ανακοίνωσης για την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή κάλεσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να γνωστοποιήσουν τις 
απόψεις τους, να υποβάλουν πληροφορίες και να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 2 παράγραφος 6α του βασικού κανονισμού εντός 37 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κινεζική κυβέρνηση δεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο ούτε υπέβαλε 
παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 6α του βασικού κανονισμού εντός της προθεσμίας. Στη 
συνέχεια, με ρηματική διακοίνωση της 13ης Σεπτεμβρίου 2021 η Επιτροπή ενημέρωσε την κινεζική κυβέρνηση ότι θα 
χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία κατά την έννοια του άρθρου 18 του βασικού κανονισμού για τον 
προσδιορισμό της ύπαρξης σημαντικών στρεβλώσεων στη ΛΔΚ.

(11) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/181 της Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 2016, για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ 
στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ρωσικής 
Ομοσπονδίας (ΕΕ L 37 της 12.2.2016, σ. 17), αιτιολογική σκέψη 113.

(12) Βλέπε προηγούμενη υποσημείωση.
(13) https://www.gtis.com/gta/
(14) https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials
(15) https://ec.altares.eu/
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(51) Στο σημείο 5.3.2 της ανακοίνωσης για την έναρξη διαδικασίας, η Επιτροπή διευκρίνισε επίσης ότι, με βάση τα διαθέσιμα 
αποδεικτικά στοιχεία, πιθανή αντιπροσωπευτική τρίτη χώρα για την Κίνας ήταν, στην προκειμένη περίπτωση, η Βραζιλία, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, για τον καθορισμό της κανονικής αξίας με 
βάση τιμές ή δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις. Η Επιτροπή δήλωσε περαιτέρω ότι θα εξετάσει άλλες πιθανώς 
κατάλληλες χώρες σύμφωνα με τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 6α πρώτη περίπτωση του βασικού 
κανονισμού.

(52) Στις 24 Νοεμβρίου 2020 η Επιτροπή ενημέρωσε μέσω σημειώματος (στο εξής: πρώτο σημείωμα) τα ενδιαφερόμενα μέρη 
σχετικά με τις συναφείς πηγές που σκόπευε να χρησιμοποιήσει για τον καθορισμό της κανονικής αξίας. Στο εν λόγω 
σημείωμα, η Επιτροπή διαβίβασε κατάλογο όλων των συντελεστών παραγωγής, όπως είναι οι πρώτες ύλες, η εργασία και η 
ενέργεια που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ορισμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από χάλυβα. Επιπλέον, με 
βάση τα κριτήρια που διέπουν την επιλογή τιμών ή δεικτών αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις, η Επιτροπή εντόπισε τις πιθανές 
αντιπροσωπευτικές χώρες, δηλαδή τη Βραζιλία, το Μεξικό, τη Ρωσία και την Τουρκία. Η Επιτροπή δεν έλαβε παρατηρήσεις 
σχετικά με το πρώτο σημείωμα.

(53) Στις 17 Μαρτίου 2022 η Επιτροπή ενημέρωσε μέσω δεύτερου σημειώματος (στο εξής: δεύτερο σημείωμα) τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις συναφείς πηγές που σκόπευε να χρησιμοποιήσει για να καθορίσει την κανονική αξία, με 
αντιπροσωπευτική χώρα τη Βραζιλία. Δεν ελήφθησαν παρατηρήσεις.

3.1.2.2. Κανονική αξία

(54) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού «η κανονική αξία βασίζεται καταρχήν στις πληρωθείσες ή 
πληρωτέες τιμές, κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις, από ανεξάρτητους πελάτες στη χώρα εξαγωγής».

(55) Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, «σε περίπτωση που διαπιστωθεί […] 
ότι δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι εγχώριες τιμές και το κόστος στη χώρα εξαγωγής λόγω της ύπαρξης στη χώρα 
αυτή σημαντικών στρεβλώσεων κατά την έννοια του στοιχείου β), η κανονική αξία κατασκευάζεται αποκλειστικά με βάση το 
κόστος παραγωγής και πώλησης που αντικατοπτρίζει τις τιμές χωρίς στρεβλώσεις ή βάσει δεικτών αναφοράς», και 
«περιλαμβάνει ένα μη στρεβλωμένο και εύλογο ποσό για τα διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και τα γενικά έξοδα και 
κέρδη» («διοικητικά έξοδα, έξοδα πώλησης και γενικά έξοδα», στο εξής: ΓΔΕΠ).

(56) Όπως εξηγείται αναλυτικότερα στα επιμέρους τιμήματα που ακολουθούν, η Επιτροπή, στην παρούσα έρευνα, κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι, με βάση τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία και λόγω της έλλειψης συνεργασίας εκ μέρους της κινεζικής 
κυβέρνησης και των Κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων, ήταν σκόπιμη η εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 6α του 
βασικού κανονισμού.

3.1.3. Ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων

(57) Σε πρόσφατες έρευνες σχετικά με τον τομέα του χάλυβα στη ΛΔΚ (16), η Επιτροπή διαπίστωσε ότι υπήρχαν σημαντικές 
στρεβλώσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 6α στοιχείο β) του βασικού κανονισμού.

(58) Στις έρευνες αυτές, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι υπάρχει σημαντική κρατική παρέμβαση στη ΛΔΚ, με αποτέλεσμα τη 
στρέβλωση της αποτελεσματικής κατανομής των πόρων σύμφωνα με τις αρχές της αγοράς (17). Συγκεκριμένα, η Επιτροπή 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στον τομέα του χάλυβα, ο οποίος αποτελεί την κύρια πρώτη ύλη για την παραγωγή του υπό 
επανεξέταση προϊόντος, όχι μόνο εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικός βαθμός ιδιοκτησίας από την κινεζική κυβέρνηση κατά 

(16) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/191 της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 2022, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις 
εισαγωγές ορισμένων συνδετήρων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 36 της 17.2.2022, σ. 1)· 
εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2239 της Επιτροπής της, 15ης Δεκεμβρίου 2021, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις 
εισαγωγές ορισμένων χαλύβδινων πύργων ανεμογεννητριών κοινής ωφέλειας καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 450 της 
16.12.2021, σ. 59)· εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/635 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2021, για την επιβολή οριστικού δασμού 
αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συγκολλημένων σωλήνων κάθε είδους από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής 
Λευκορωσίας, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ρωσίας κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το 
άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 132 της 19.4.2021, 
σ. 145)· και εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/508 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2020, για την επιβολή προσωρινού δασμού 
αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων φύλλων και ρόλων θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Ινδονησίας, Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας και Ταϊβάν (ΕΕ L 110 της 8.4.2020, σ. 3).

(17) Βλέπε εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/191, αιτιολογικές σκέψεις 195-201, εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/2239, αιτιολογικές σκέψεις 
67-74, εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/635, αιτιολογικές σκέψεις 149-150, και εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/508, αιτιολογικές 
σκέψεις 158-159.
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την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 6α στοιχείο β) πρώτη περίπτωση του βασικού κανονισμού (18), αλλά η κινεζική 
κυβέρνηση είναι επίσης σε θέση να παρεμβαίνει στις τιμές και στο κόστος μέσω της κρατικής παρουσίας στις επιχειρήσεις 
κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 6α στοιχείο β) δεύτερη περίπτωση του βασικού κανονισμού (19). Η Επιτροπή 
διαπίστωσε επίσης ότι η κρατική παρουσία και παρέμβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και στην παροχή πρώτων 
υλών και εισροών, έχουν περαιτέρω στρεβλωτική επίδραση στην αγορά. Πράγματι, συνολικά, το σύστημα σχεδιασμού στη 
ΛΔΚ έχει ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση των πόρων σε τομείς που χαρακτηρίζονται στρατηγικοί ή πολιτικά σημαντικοί 
από την κινεζική κυβέρνηση, και όχι την κατανομή τους σύμφωνα με τις δυνάμεις της αγοράς (20). Επιπλέον, η Επιτροπή 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πτωχευτικό και το εμπράγματο δίκαιο της Κίνας δεν εφαρμόζονται ικανοποιητικά κατά 
την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 6α στοιχείο β) τέταρτη περίπτωση του βασικού κανονισμού, με αποτέλεσμα να 
προκαλούνται στρεβλώσεις, κυρίως κατά τη διάσωση αφερέγγυων εταιρειών και κατά την κατανομή δικαιωμάτων χρήσης 
γης στη ΛΔΚ (21). Με το ίδιο σκεπτικό, η Επιτροπή διαπίστωσε στρεβλώσεις στις μισθολογικές δαπάνες στον τομέα του 
χάλυβα κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 6α στοιχείο β) πέμπτη περίπτωση του βασικού κανονισμού (22), καθώς 
και στρεβλώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 6α στοιχείο β) έκτη 
περίπτωση του βασικού κανονισμού, ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση των επιχειρηματικών φορέων της ΛΔΚ σε 
κεφάλαια (23).

(59) Όπως και σε προηγούμενες έρευνες σχετικά με τον τομέα του χάλυβα στη ΛΔΚ, η Επιτροπή εξέτασε στο πλαίσιο της 
παρούσας έρευνας αν ήταν σκόπιμο ή όχι να χρησιμοποιηθούν οι εγχώριες τιμές και το κόστος στη ΛΔΚ, λόγω της ύπαρξης 
σημαντικών στρεβλώσεων κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 6α στοιχείο β) του βασικού κανονισμού. Η Επιτροπή 
βασίστηκε στα αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου, συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών στοιχείων που περιέχονται στην 
αίτηση, καθώς και στο έγγραφο με τίτλο «Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the 
Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations» (Έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων στην οικονομία της Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Κίνας για τους σκοπούς των ερευνών εμπορικής άμυνας) (24) (στο εξής: έκθεση), το οποίο στηρίζεται σε δημόσια διαθέσιμες 
πηγές. Η συγκεκριμένη ανάλυση κάλυψε την εξέταση των σημαντικών κρατικών παρεμβάσεων στην οικονομία της ΛΔΚ 
γενικότερα, αλλά και την ειδική κατάσταση της αγοράς στον σχετικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του υπό επανεξέταση 
προϊόντος. Η Επιτροπή συμπλήρωσε περαιτέρω τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία με δική της έρευνα σχετικά με τα διάφορα 
κριτήρια που αφορούν την επιβεβαίωση της ύπαρξης σημαντικών στρεβλώσεων στη ΛΔΚ όπως διαπιστώθηκε και από 
προηγούμενες σχετικές έρευνές της.

(18) Βλέπε εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/191, αιτιολογικές σκέψεις 195-201, εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/2239, αιτιολογικές σκέψεις 
67-74, εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/635, αιτιολογικές σκέψεις 115-118, και εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/508, αιτιολογικές 
σκέψεις 122-127.

(19) Βλέπε εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/191, αιτιολογικές σκέψεις 195-201, εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/2239, αιτιολογικές σκέψεις 
67-74, εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/635, αιτιολογικές σκέψεις 119-122, και εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/508, αιτιολογικές 
σκέψεις 128-132: Ενώ το δικαίωμα των αρμόδιων κρατικών αρχών να διορίζουν και να απομακρύνουν βασικά διευθυντικά στελέχη των 
κρατικών επιχειρήσεων, το οποίο προβλέπεται από την κινεζική νομοθεσία, μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τα αντίστοιχα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας, οι πυρήνες του ΚΚΚ τόσο στις κρατικές όσο και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις αποτελούν έναν ακόμη σημαντικό δίαυλο μέσω του 
οποίου το κράτος μπορεί να παρεμβαίνει στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο της ΛΔΚ, σε κάθε εταιρεία θα πρέπει 
να συστήνεται οργάνωση του ΚΚΚ (με τουλάχιστον τρία μέλη του ΚΚΚ, όπως ορίζεται στο καταστατικό του ΚΚΚ) και η εταιρεία οφείλει να 
εξασφαλίζει τις αναγκαίες συνθήκες για τις δραστηριότητες της κομματικής οργάνωσης. Στο παρελθόν, η συγκεκριμένη απαίτηση φαίνεται να 
μην είχε τηρηθεί ή εφαρμοστεί αυστηρά σε όλες τις περιπτώσεις. Ωστόσο, τουλάχιστον από το 2016, το ΚΚΚ ενίσχυσε την απαίτησή του για 
έλεγχο των επιχειρηματικών αποφάσεων στις κρατικές επιχειρήσεις ως ζήτημα πολιτικής αρχής. Αναφέρεται επίσης ότι το ΚΚΚ ασκεί πιέσεις 
στις ιδιωτικές εταιρείες προκειμένου να θέτουν ως προτεραιότητα τον «πατριωτισμό» και να ακολουθούν την κομματική πειθαρχία. Το 2017 
αναφέρθηκε ότι στο 70 % των περίπου 1,86 εκατομμυρίων ιδιωτικών εταιρειών υπήρχαν κομματικοί πυρήνες, οι οποίοι ασκούσαν ολοένα και 
μεγαλύτερη πίεση ώστε οι οργανώσεις του ΚΚΚ να έχουν τον τελικό λόγο όσον αφορά τις επιχειρηματικές αποφάσεις στις αντίστοιχες 
εταιρείες τους. Οι εν λόγω κανόνες έχουν γενική εφαρμογή σε ολόκληρη την κινεζική οικονομία, σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων 
των παραγωγών προϊόντων SSCR και των προμηθευτών των εισροών τους.

(20) Βλέπε εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/191, αιτιολογικές σκέψεις 195-201, εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/2239, αιτιολογικές σκέψεις 
67-74, εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/635, αιτιολογικές σκέψεις 123-129, και εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/508, αιτιολογικές 
σκέψεις 133-138.

(21) Βλέπε εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/191, αιτιολογικές σκέψεις 195-201, εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/2239, αιτιολογικές σκέψεις 
67-74, εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/635, αιτιολογικές σκέψεις 130-133, και εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/508, αιτιολογικές 
σκέψεις 139-142.

(22) Βλέπε εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/191, αιτιολογικές σκέψεις 195-201, εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/2239, αιτιολογικές σκέψεις 
67-74, εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/635, αιτιολογικές σκέψεις 134-135, και εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/508, αιτιολογικές 
σκέψεις 143-144.

(23) Βλέπε εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/191, αιτιολογικές σκέψεις 195-201, εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/2239, αιτιολογικές σκέψεις 
67-74, εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/635, αιτιολογικές σκέψεις 136-145, και εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/508, αιτιολογικές 
σκέψεις 145-154.

(24) Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής [SWD(2017) 483 final/2 της 20. 12. 2017], διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://trade.ec. 
europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
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(60) Στην αίτηση προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι η κινεζική οικονομία στο σύνολό της επηρεάζεται ευρέως από διάφορες 
γενικευμένες παρεμβάσεις της κινεζικής κυβέρνησης ή άλλων δημόσιων αρχών σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, 
συνεπώς οι εγχώριες τιμές και το κόστος της κινεζικής χαλυβουργίας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παρούσα 
έρευνα. Προς επίρρωση της θέσης που υποστήριζε, η αίτηση παρέπεμψε στις πρόσφατες έρευνες της Επιτροπής για τον 
κινεζικό τομέα χάλυβα (25) ή στα συμπεράσματα του παγκόσμιου φόρουμ της G20 για την πλεονάζουσα παραγωγική 
ικανότητα χάλυβα (26).

(61) Ειδικότερα, η αίτηση επισήμαινε ότι, στο πλαίσιο του δόγματος της «σοσιαλιστικής οικονομίας της αγοράς» το οποίο 
κατοχυρώνεται στο σύνταγμα της ΛΔΚ, της πανταχού παρουσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας (στο εξής: ΚΚΚ) 
και της κυβερνητικής επιρροής στην οικονομία μέσω πρωτοβουλιών στρατηγικού σχεδιασμού —όπως το 13ο και το 14ο 
πενταετές πρόγραμμα—, ο παρεμβατισμός της κινεζικής κυβέρνησης λαμβάνει διάφορες μορφές, συγκεκριμένα διοικητική, 
οικονομική και ρυθμιστική.

(62) Η αίτηση παρείχε παραδείγματα στοιχείων που καταδεικνύουν την ύπαρξη στρεβλώσεων, όπως παρατίθενται στο άρθρο 2 
παράγραφος 6α στοιχείο β) πρώτη έως έκτη περίπτωση του βασικού κανονισμού. Ειδικότερα, παραπέμποντας σε 
προηγούμενες έρευνες της Επιτροπής στον τομέα του χάλυβα, στην έκθεση, σε εκθέσεις αρχών τρίτων χωρών (του 
αντιπροσώπου για το εμπόριο των ΗΠΑ — USTR) και άλλων οργανισμών (ΔΝΤ), η αιτούσα υποστήριξε ότι:

— η αγορά CRF εξυπηρετείται σε σημαντικό βαθμό από επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την ιδιοκτησία, τον έλεγχο ή 
την πολιτική εποπτεία ή καθοδήγηση των αρχών της ΛΔΚ, δεδομένης ιδίως της επιρροής του ΚΚΚ τόσο σε ιδιωτικές 
όσο και σε κρατικές εταιρείες μέσω διορισμών μελών του ΚΚΚ σε εταιρείες, καθώς και λόγω της συστηματικής 
ανάμειξης των κρατικών υπηρεσιών και των γραφείων του ΚΚΚ. Η αιτούσα υποστήριξε επίσης ότι, ενώ ο τομέας του 
χάλυβα αποτελείται από περίπου κατά το ήμισυ από κρατικές εταιρείες και κατά το ήμισυ από ιδιωτικές εταιρείες όσον 
αφορά την παραγωγή και την παραγωγική ικανότητα, τέσσερις από τους πέντε μεγαλύτερους παραγωγούς χάλυβα είναι 
κρατικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Baowu, του δεύτερου μεγαλύτερου παραγωγού ακατέργαστου 
χάλυβα παγκοσμίως, ο οποίος ανήκει εξολοκλήρου στο κράτος και είναι σε μεγάλο βαθμό εναρμονισμένος με την 
πολιτική χάλυβα της κινεζικής κυβέρνησης. Η αιτούσα επισήμανε, στο πλαίσιο αυτό, ότι η κινεζική κυβέρνηση 
εφαρμόζει το πρόγραμμα για τη συγκέντρωση του 70 % της παραγωγής σιδήρου και χάλυβα σε δέκα κορυφαίες 
εταιρείες έως το 2025, μια στρατηγική που επηρεάζει επίσης τον κλάδο παραγωγής CRF, π.χ. με την εξαγορά από την 
Baowu του παραγωγού CRF Maanshan Iron & Steel το 2019·

— η κρατική παρουσία στις επιχειρήσεις επιτρέπει στο κράτος να παρεμβαίνει όσον αφορά τις τιμές ή το κόστος, ιδίως με 
την άσκηση ρυθμιστικού και διαχειριστικού ελέγχου επί των κρατικών επιχειρήσεων, καθώς και μέσω του αυξανόμενου 
ρόλου του ΚΚΚ τόσο στις κρατικές όσο και στις ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες έχουν κληθεί τα τελευταία χρόνια να 
αφήνουν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων στο ΚΚΚ. Η αιτούσα αναφέρθηκε επίσης σε αλληλεπικαλύψεις σε επίπεδο 
προσώπων μεταξύ της ελεγχόμενης από το κράτος ένωσης CISA και του μεγαλύτερου ιδιωτικού παραγωγού χάλυβα, 
του ομίλου Shagang, καθώς και στην παρουσία του κράτους σε εταιρείες ανάντη δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν 
τεθεί στόχοι οι οποίοι συνεπάγονται ασυνήθιστα χαμηλό κόστος για τη χαλυβουργία.

— Οι δημόσιες πολιτικές ή μέτρα εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων προμηθευτών ή επηρεάζουν με άλλον τρόπο τις 
δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, λαμβανομένου ιδίως υπόψη του συστήματος σχεδιασμού που διοχετεύει πόρους σε 
επιλεγμένες βιομηχανίες, όπως ο τομέας του χάλυβα. Η αιτούσα, για να αποδείξει αυτόν τον ισχυρισμό της, 
επικαλέστηκε το σχέδιο του 14ου πενταετούς προγράμματος για τη χαλυβουργία, το οποίο επαναλαμβάνει τη σημασία 
του για την κινεζική οικονομία, και παρέπεμψε επίσης και σε άλλα έγγραφα σχεδιασμού και στρατηγικής που 
προβλέπουν τη στήριξη του τομέα του χάλυβα, όπως το Made in China 2025. Η αιτούσα αναφέρθηκε επίσης σε άλλες 
δημόσιες πολιτικές που επηρεάζουν τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, όπως ο καθορισμός των τιμών των πρώτων 
υλών από την κινεζική κυβέρνηση μέσω πολυάριθμων μέτρων, όπως οι εξαγωγικές ποσοστώσεις, οι απαιτήσεις άδειας 
εξαγωγής, οι εξαγωγικοί δασμοί ή οι επιστροφές ΦΠΑ, μέσω της διαφοροποίησης των τιμών της ενέργειας. Επιπλέον, 
στη αίτηση περιγράφονται τα κίνητρα τα οποία παρέχουν οι κινεζικές αρχές στους παραγωγούς χάλυβα που 
συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος», με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας κινεζικών εταιρειών 
σε ξένες αγορές·

(25) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/649 της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις 
εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο, μη κραματοποιημένο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα 
καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 92 της 6.4.2017, σ. 68)· εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/969 της Επιτροπής, της 
8ης Ιουνίου 2017, για την επιβολή οριστικών αντισταθμιστικών δασμών στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από 
σίδηρο, μη κραματοποιημένο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και για την τροποποίηση 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/649 της Επιτροπής για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων 
πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο, μη κραματοποιημένο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 146 της 9.6.2017, σ. 17)· και εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/688 της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2019, 
για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα με οργανική επικάλυψη, καταγωγής Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 116 της 3.5.2019, σ. 39).

(26) Παγκόσμιο φόρουμ για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα χάλυβα, υπουργική έκθεση, 20 Σεπτεμβρίου 2018.
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— η έλλειψη, η μεροληπτική εφαρμογή ή η ανεπαρκής επιβολή του πτωχευτικού, του εταιρικού ή του εμπράγματου 
δικαίου έχουν ως αποτέλεσμα την επιβίωση μεγάλου αριθμού «εταιρειών-ζόμπι» που συμβάλλουν στη διατήρηση 
αχρησιμοποίητης παραγωγικής ικανότητας, ζήτημα το οποίο είναι ιδιαίτερα αισθητό στον τομέα του χάλυβα και έχει 
αντίκτυπο στις κινεζικές χρηματοπιστωτικές και δανειοληπτικές αγορές. Η αιτούσα επισήμανε επίσης ότι, δεδομένης 
της απουσίας ιδιωτικής ιδιοκτησίας γης στην Κίνα, το κινεζικό κράτος παρεμβαίνει στη χρήση της γης από τον τομέα 
του χάλυβα, όπως έχει ήδη διαπιστώσει η Επιτροπή σε προηγούμενες έρευνες (27)·

— οι μισθολογικές δαπάνες είναι στρεβλωμένες, στον βαθμό που δεν υπάρχουν ελεύθερες διαπραγματεύσεις και η μόνη 
νομικά αναγνωρισμένη συνδικαλιστική οργάνωση, η ACFTU, είναι υποταγμένη στην ηγεσία του ΚΚΚ. Η αιτούσα 
επισήμανε επίσης ότι η Κίνα δεν έχει ακόμη κυρώσει αρκετές θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ και ότι το κινεζικό 
εργατικό δυναμικό επηρεάζεται από το σύστημα καταχώρισης των νοικοκυριών·

— πρόσβαση σε χρηματοδότηση παρέχεται από ιδρύματα που υλοποιούν στόχους δημόσιας πολιτικής ή δεν ενεργούν 
ανεξάρτητα από το κράτος λόγω της δεσπόζουσας παρουσίας κρατικής ιδιοκτησίας και ελεγχόμενων από το κράτος 
τραπεζών, στις οποίες το κράτος και το ΚΚΚ ασκούν επιρροή επί του προσωπικού και των επιχειρηματικών αποφάσεων 
και οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της βιομηχανικής πολιτικής της χώρας. Σύμφωνα με την αίτηση, οι 
Κινέζοι παραγωγοί CRF επωφελούνται μαζικά από την προτιμησιακή δανειοδότηση που χορηγούν οι εν λόγω τράπεζες. 
Η αιτούσα επισήμανε ότι και οι ιδιωτικές τράπεζες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την εθνική πολιτική κατά την άσκηση 
των δραστηριοτήτων τους. Όπως και για τις στρεβλώσεις στον τραπεζικό τομέα, η αίτηση περιγράφει τον κυρίαρχο 
ρόλο των κρατικών φορέων στην αγορά ομολόγων και τον στρεβλωτικό ρόλο των κρατικών οργανισμών αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας ή των ιδιωτικών οργανισμών που επηρεάζονται έντονα από το κράτος, γεγονός που ανοίγει 
τον δρόμο για χρηματοδότηση προωθούμενων κλάδων με ευνοϊκότερα επιτόκια από αυτά που θα ήταν διαθέσιμα στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές που λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της αγοράς.

(63) Όπως υποδεικνύεται στην αιτιολογική σκέψη 50, η κινεζική κυβέρνηση δεν υπέβαλε παρατηρήσεις ούτε προσκόμισε 
αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να στηρίζουν ή να αντικρούουν τα υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου της 
έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της έκθεσης και των πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων που παρασχέθηκαν από την 
αιτούσα, σχετικά με την ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων και/ή σχετικά με τη σκοπιμότητα της εφαρμογής του άρθρου 2 
παράγραφος 6α του βασικού κανονισμού στην προκειμένη περίπτωση.

(64) Ειδικά στον τομέα του υπό επανεξέταση προϊόντος, δηλαδή στον τομέα του χάλυβα, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικός 
βαθμός ιδιοκτησίας από την κινεζική κυβέρνηση. Πολλοί από τους μεγαλύτερους παραγωγούς CRF ανήκουν στο κράτος, 
όπως, για παράδειγμα, οι εταιρείες Hebei Iron and Steel, Handan Iron and Steel, Baoshan Iron and Steel, Shanghai 
Meishan Iron and Steel, BX Steel Posco Cold Rolled Sheet, WISCO International Economic and Trading, Maanshan 
Iron and Steel, Tianjin Rolling One Steel ή η Inner Mongolia Baotu Steel Union. Η Baosteel, μία άλλη μεγάλη κινεζική 
επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής χάλυβα, ανήκει στον όμιλο China Baowu Steel Group Co. 
Ltd. (πρώην όμιλος Baosteel Group και Wuhuan Iron & Steel), τον μεγαλύτερο παραγωγό χάλυβα παγκοσμίως (28) ο 
οποίος στην ουσία ανήκει 100 % στην Επιτροπή Εποπτείας και Διαχείρισης της Κρατικής Περιουσίας (κεντρική 
SASAC) (29). Ενώ η ονομαστική κατανομή μεταξύ του αριθμού των κρατικών επιχειρήσεων και των ιδιωτικών εταιρειών 
εκτιμάται ότι είναι σχεδόν ισότιμη, από τους πέντε Κινέζους παραγωγούς χάλυβα που κατατάσσονται ανάμεσα στους 10 
μεγαλύτερους παραγωγούς χάλυβα παγκοσμίως, τέσσερις είναι κρατικές επιχειρήσεις (30). Ταυτόχρονα, ενώ οι κορυφαίοι 
δέκα παραγωγοί αποτελούσαν μόνο το 36 % της συνολικής παραγωγής του κλάδου παραγωγής το 2016, η κινεζική 
κυβέρνηση το ίδιο έτος όρισε ως στόχο να συγκεντρώσει ποσοστό από 60 % έως 70 % της παραγωγής χάλυβα σε περίπου 
δέκα επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας έως το 2025 (31). Η κινεζική κυβέρνηση επανέλαβε την πρόθεση αυτή τον Απρίλιο του 
2019, αναγγέλλοντας την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για τη συγκέντρωση της χαλυβουργίας (32). Μια συγκέντρωση 
αυτού του είδους μπορεί να συνεπάγεται αναγκαστικές συγχωνεύσεις κερδοφόρων ιδιωτικών εταιρειών με υποτονικές 
κρατικές επιχειρήσεις (33). Δεδομένου ότι δεν υπήρξε συνεργασία από τους Κινέζους εξαγωγείς του υπό επανεξέταση 
προϊόντος, δεν ήταν δυνατό να καθοριστεί η ακριβής αναλογία των ιδιωτικών και των κρατικών παραγωγών πλατέων 
προϊόντων ψυχρής έλασης από χάλυβα. Ωστόσο, παρότι ενδέχεται να μην υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τον 
τομέα των CRF, ο τομέας αυτός είναι υποτομέας της χαλυβουργίας και, ως εκ τούτου, τα συμπεράσματα σχετικά με τον 
τομέα του χάλυβα θεωρούνται ενδεικτικά και για το υπό επανεξέταση προϊόν.

(27) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/688, αιτιολογική σκέψη 86.
(28) Βλέπε: https://worldsteel.org/steel-topics/statistics/top-producers/ (προσπελάστηκε στις 4 Αυγούστου 2022).
(29) Βλέπε για παράδειγμα: www.fitchratings.com/research/corporate-finance/china-baowu-steel-group-corporation-limited-05-03-2021

(προσπελάστηκε στις 4 Αυγούστου 2022).
(30) Έκθεση — κεφάλαιο 14, σ. 358: 51 % ιδιωτικές και 49 % κρατικές επιχειρήσεις όσον αφορά την παραγωγή και 44 % κρατικές επιχειρήσεις 

και 56 % ιδιωτικές επιχειρήσεις όσον αφορά την παραγωγική ικανότητα.
(31) Διατίθεται στη διεύθυνση: www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm)·https://policycn.com/policy_ticker/ 

higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e, και www.xinhuanet.com/english/2019-04/ 
23/c_138001574.htm (προσπελάστηκε στις 4 Αυγούστου 2022).

(32) Διατίθεται στη διεύθυνση http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (προσπελάστηκε στις 4 Αυγούστου 2022).
(33) Όπως συνέβη με τη συγχώνευση της ιδιωτικής εταιρείας Rizhao με την κρατική επιχείρηση Shandong Iron and Steel το 2009. Βλέπε Beijing 

steel report, σ. 58, και την απόκτηση ποσοστού πλειοψηφίας του ομίλου China Baowu Steel στην εταιρεία Magang Steel τον Ιούνιο του 
2019, βλέπε https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (προσπελάστηκε στις 4 Αυγούστου 2022).
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(65) Τα τελευταία έγγραφα πολιτικής της Κίνας σχετικά με τον τομέα του χάλυβα επιβεβαιώνουν τη σημασία που συνεχίζει να 
αποδίδει η κινεζική κυβέρνηση στον τομέα, συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης να παρεμβαίνει στον τομέα προκειμένου 
να τον προσαρμόζει στις κυβερνητικές πολιτικές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εν προκειμένω είναι το σχέδιο 
κατευθυντήριας γνώμης του υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών σχετικά με την προώθηση υψηλής 
ποιότητας ανάπτυξης της χαλυβουργίας, όπου απευθύνεται έκκληση για την περαιτέρω εδραίωση της βιομηχανικής βάσης 
και τη σημαντική βελτίωση του επιπέδου εκσυγχρονισμού της βιομηχανικής αλυσίδας (34), ή το 14ο πενταετές πρόγραμμα 
για την ανάπτυξη της βιομηχανίας πρώτων υλών σύμφωνα με το οποίο ο τομέας θα «εφαρμόσει τον συνδυασμό της 
ηγετικής θέσης στην αγορά και της προώθησης της κυβέρνησης» και θα «αναπτύξει μια ομάδα κορυφαίων εταιρειών με 
οικολογική υπεροχή και βασική ανταγωνιστικότητα» (35). Παρόμοια παραδείγματα της πρόθεσης των κινεζικών αρχών να 
εποπτεύουν και να καθοδηγούν τις εξελίξεις στον τομέα υπάρχουν σε επαρχιακό επίπεδο, όπως η επαρχία Shandong, η 
οποία όχι μόνο προβλέπει «την οικοδόμηση οικολογίας της χαλυβουργίας […], τη δημιουργία πάρκων παραγωγής, την 
επέκταση της βιομηχανικής αλυσίδας και τη δημιουργία βιομηχανικών συνεργατικών σχηματισμών», αλλά επιθυμεί η 
χαλυβουργία να «αποδείξει τον μετασχηματισμό και την αναβάθμιση […] στην επαρχία μας, ακόμη και σε ολόκληρη τη 
χώρα» (36).

(66) Όσον αφορά το γεγονός ότι η κινεζική κυβέρνηση είναι σε θέση να παρεμβαίνει στις τιμές και στο κόστος μέσω της κρατικής 
παρουσίας σε επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 6α στοιχείο β) δεύτερη περίπτωση του βασικού 
κανονισμού, λόγω έλλειψης συνεργασίας εκ μέρους των παραγωγών CRF, ήταν αδύνατο να διαπιστωθεί με συστηματικό 
τρόπο η ύπαρξη προσωπικών σχέσεων μεταξύ των παραγωγών του υπό επανεξέταση προϊόντος και του ΚΚΚ. Ωστόσο, 
δεδομένου ότι τα CRF αποτελούν υποτομέα του τομέα του χάλυβα, οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους 
παραγωγούς χάλυβα αφορούν επίσης τα CRF. Να αναφερθεί εν είδει παραδείγματος ότι ο πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου της Baowu εκτελεί παράλληλα καθήκοντα γραμματέα της κομματικής επιτροπής, ενώ ο γενικός διευθυντής 
είναι ο αναπληρωτής γραμματέας της κομματικής επιτροπής (37). Ομοίως, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της 
Baosteel κατέχει τη θέση του γραμματέα της κομματικής επιτροπής, ενώ ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο αναπληρωτής 
γραμματέας της κομματικής επιτροπής (38). Γενικότερα, λόγω της γενικής εφαρμογής της νομοθεσίας για την παρουσία του 
ΚΚΚ στις εταιρείες, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η ικανότητα της κινεζικής κυβέρνησης να παρεμβαίνει στις τιμές και στο 
κόστος μέσω της κρατικής παρουσίας σε επιχειρήσεις θα ήταν διαφορετική σε σύγκριση με τον τομέα του χάλυβα εν γένει.

(67) Τόσο οι δημόσιες όσο και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο των CRF υπόκεινται σε πολιτική εποπτεία και καθοδήγηση. 
Στα ακόλουθα παραδείγματα αποτυπώνεται η ανωτέρω τάση αύξησης του επιπέδου παρέμβασης της κινεζικής κυβέρνησης 
στον τομέα των CRF. Πολλοί παραγωγοί CRF τονίζουν ρητά τις δραστηριότητες κομματικής οικοδόμησης στους 
ιστότοπούς τους, έχουν μέλη του κόμματος στη διοίκηση της εταιρείας και υπογραμμίζουν τη σύνδεσή τους με το ΚΚΚ. 
Για παράδειγμα, η Baowu αναφέρει ότι υπάρχουν 301 κομματικές επιτροπές εντός του ομίλου, ενώ ο αριθμός των μελών 
του ΚΚΚ στο προσωπικό της Baowu ανέρχεται σε 84 571 μέλη (39). Επιπλέον, ο όμιλος αναφέρει τα ακόλουθα σχετικά με 
την κομματική οικοδόμηση στην επιχείρηση: «Ενίσχυση της ηγεσίας του κόμματος και βελτίωση της εταιρικής 
διακυβέρνησης, βελτίωση του σύγχρονου επιχειρηματικού συστήματος. Ο όμιλος China Baowu εκπληρώνει πλήρως τις 
απαιτήσεις του συστήματος “Απόψεις σχετικά με την ενίσχυση της ηγεσίας του κόμματος στη βελτίωση της εταιρικής 
διακυβέρνησης από τις κεντρικές επιχειρήσεις”, […] Το αναθεωρημένο και βελτιωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για 
θέματα μείζονος σημασίας ενίσχυσε περαιτέρω την εξουσία λήψης αποφάσεων της κομματικής επιτροπής, του διοικητικού 
συμβουλίου, των διοικητικών στελεχών και άλλων φορέων διακυβέρνησης, τα θέματα και τις μορφές λήψης αποφάσεων 
που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο […]. […] Ο όμιλος Baowu ακολουθεί και εφαρμόζει τον ταυτόχρονο 
σχεδιασμό της κομματικής οικοδόμησης και της μεταρρύθμισης των επιχειρήσεων, την ταυτόχρονη ίδρυση των κομματικών 
οργανώσεων και των λειτουργικών οργάνων, την ταυτόχρονη κατανομή των αρμοδιοτήτων των επικεφαλής των κομματικών 
οργανώσεων και του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τις κομματικές υποθέσεις» (40).

(68) Επιπλέον, στον κλάδο των CRF έχουν θεσπιστεί πολιτικές που εισάγουν διακρίσεις υπέρ των εγχώριων παραγωγών ή που 
επηρεάζουν με άλλον τρόπο την αγορά, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 6α στοιχείο β) τρίτη περίπτωση του 
βασικού κανονισμού. Παρά το γεγονός ότι τα CRF είναι εξειδικευμένος κλάδος και δεν εντοπίστηκαν συγκεκριμένα 
έγγραφα πολιτικής που να κατευθύνουν ειδικά την ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής CRF καθαυτόν κατά τη διάρκεια της 
έρευνας, ο κλάδος παραγωγής CRF επωφελείται από την κυβερνητική καθοδήγηση και παρέμβαση στον τομέα του χάλυβα, 
δεδομένου ότι τα CRF αποτελούν έναν από τους υποτομείς του.

(34) Βλέπε: https://www.miit.gov.cn/gzcy/yjzj/art/2020/art_af1bef04b9624997956b2bff6cdb7383.html (προσπελάστηκε στις 
13 Ιανουαρίου 2022).

(35) Βλέπε τμήμα IV, επιμέρους τμήμα 3 του προγράμματος, διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/ 
art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (προσπελάστηκε στις 13 Ιανουαρίου 2022).

(36) Βλέπε το 14ο πενταετές πρόγραμμα για την ανάπτυξη της χαλυβουργίας, πρόλογος.
(37) Βλέπε τον ιστότοπο του ομίλου, που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: http://www.baowugroup.com/about/board_of_directors

(προσπελάστηκε στις 28 Μαρτίου 2022).
(38) Βλέπε τον ιστότοπο της εταιρείας, που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: https://www.baosteel.com/about/manager (προσπελάστηκε στις 

28 Μαρτίου 2022).
(39) Βλέπε τον ιστότοπο του ομίλου, που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: http://www.baowugroup.com/party_building/overview

(προσπελάστηκε στις 28 Μαρτίου 2022).
(40) Ό.π.
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(69) Η χαλυβουργία θεωρείται κλάδος παραγωγής καίριας σημασίας από την κινεζική κυβέρνηση (41). Το γεγονός αυτό 
επιβεβαιώνεται από τα πολυάριθμα προγράμματα, οδηγίες και άλλα έγγραφα που επικεντρώνονται στον χάλυβα, τα οποία 
εκδίδονται σε εθνικό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο, όπως το «Πρόγραμμα προσαρμογής και αναβάθμισης της 
χαλυβουργίας για την περίοδο 2016-2020», το οποίο ίσχυε κατά τη διάρκεια σημαντικού μέρους της περιόδου της 
έρευνας επανεξέτασης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναφέρει ότι η χαλυβουργία είναι «σημαντικός, θεμελιώδης κλάδος 
της κινεζικής οικονομίας, εθνικός ακρογωνιαίος λίθος» (42). Τα κύρια καθήκοντα και οι στόχοι που καθορίζονται στο εν 
λόγω πρόγραμμα καλύπτουν όλες τις πτυχές της ανάπτυξης του κλάδου παραγωγής (43). Το 13o πενταετές πρόγραμμα για 
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη (44), το οποίο ίσχυε κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, προέβλεπε τη 
στήριξη επιχειρήσεων που παράγουν τύπους προϊόντων χάλυβα υψηλής ποιότητας (45). Επιπλέον, επικεντρωνόταν στην 
επίτευξη της ποιότητας, της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας του προϊόντος, υποστηρίζοντας τις εταιρείες που 
χρησιμοποιούν τεχνολογίες σχετικές με την καθαρή παραγωγή χάλυβα, την έλαση ακρίβειας και τη βελτίωση της 
ποιότητας (46). Ομοίως, στο πλαίσιο του 14ου πενταετούς προγράμματος που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2021, η κινεζική 
κυβέρνηση διέθεσε πόρους για τον μετασχηματισμό και την αναβάθμιση καθώς και για τη βελτιστοποίηση και τη 
διαρθρωτική προσαρμογή της χαλυβουργίας (47).

(70) Ο κατάλογος κατευθυντήριων γραμμών για τη βιομηχανική αναδιάρθρωση (έκδοση του 2019) (48) (στο εξής: κατάλογος) 
περιλαμβάνει τον κλάδο του χάλυβα ως προωθούμενο κλάδο. Η άλλη σημαντική πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή CRF είναι το σιδηρομετάλλευμα, το οποίο καλυπτόταν, για ένα μεγάλο τμήμα της περιόδου της έρευνας 
επανεξέτασης, από το εθνικό πρόγραμμα για τους ορυκτούς πόρους 2016-2020. Το πρόγραμμα προέβλεπε, μεταξύ 
άλλων, τη «διασφάλιση της συγκέντρωσης επιχειρήσεων και την ανάπτυξη μεγάλων και μεσαίων ορυχείων που θα είναι 
ανταγωνιστικά στην αγορά», την «εξασφάλιση καθοδήγησης των τοπικών πόρων ώστε να συγκεντρωθούν στους μεγάλους 
εξορυκτικούς ομίλους», τη «μείωση της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων σιδηρομεταλλεύματος, την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων σιδηρομεταλλεύματος», τον «επαρκή έλεγχο της ανάπτυξης των ορυχείων 
βάθους 1 000 μέτρων και των ορυχείων σιδηρομεταλλεύματος χαμηλής ποιότητας».

(71) Το σιδηρομετάλλευμα αναφέρεται επίσης στο 13ο πενταετές πρόγραμμα για τον χάλυβα 2016-2020, το οποίο ίσχυε για 
σημαντικό μέρος της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης. Το πρόγραμμα προέβλεπε για το σιδηρομετάλλευμα: «συνέχιση 
της στήριξης των ερευνητικών εργασιών σε βασικές εγχώριες εξορυκτικές περιοχές, […], στήριξη ορισμένων υφιστάμενων 
και έντονα ανταγωνιστικών εγχώριων επιχειρήσεων σιδηρομεταλλεύματος, χάρη στην ευρύτερη και εντατική ανάπτυξη, […] 
και ενίσχυση του ρόλου των εγχώριων βάσεων ορυκτών πόρων όσον αφορά την ασφάλεια (του εφοδιασμού)».

(72) Το σιδηρομετάλλευμα κατατάσσεται ως στρατηγικός αναδυόμενος κλάδος παραγωγής και, ως εκ τούτου, καλύπτεται από 
το 13ο πενταετές πρόγραμμα για τους στρατηγικούς αναδυόμενους κλάδους παραγωγής. Το σιδηρομετάλλευμα και τα 
σιδηροκράματα περιλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο. Τα σιδηροκράματα αναφέρονται επίσης στον κατάλογο 
κατευθυντήριων γραμμών του υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών (MIIT) του 2018 για τη 
βιομηχανική ανάπτυξη και μεταφορά. Τα ανωτέρω παραδείγματα για τον τομέα του χάλυβα εν γένει και τον κλάδο του 
σιδηρομεταλλεύματος ειδικότερα, δεδομένου ότι ο τελευταίος αποτελεί σημαντική πρώτη ύλη για την παραγωγή CRF, 
καταδεικνύουν τη σημασία που αποδίδει η κινεζική κυβέρνηση στους εν λόγω τομείς. Ως εκ τούτου, η κινεζική κυβέρνηση 
καθοδηγεί επίσης την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των CRF σύμφωνα με ευρύ φάσμα εργαλείων πολιτικής και οδηγιών 
και ελέγχει ουσιαστικά κάθε πτυχή της ανάπτυξης και της λειτουργίας του τομέα. Επομένως, ο κλάδος παραγωγής CRF 
επωφελείται από την κυβερνητική καθοδήγηση και παρέμβαση σχετικά με την κύρια πρώτη ύλη για την κατασκευή CRF, 
που είναι το σιδηρομετάλλευμα.

(73) Εν ολίγοις, η κινεζική κυβέρνηση έχει θεσπίσει μέτρα για να αναγκάσει τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τους στόχους 
της δημόσιας πολιτικής για τη στήριξη των προωθούμενων κλάδων παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής των 
κύριων πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των CRF. Τα μέτρα αυτά εμποδίζουν την ελεύθερη λειτουργία 
των δυνάμεων της αγοράς.

(41) Έκθεση, μέρος III, κεφάλαιο 14, σ. 346 επ.
(42) Introduction to the Plan for Adjusting and Upgrading the Steel Industry (Εισαγωγή στο πρόγραμμα προσαρμογής και αναβάθμισης της 

χαλυβουργίας).
(43) Έκθεση, κεφάλαιο 14, σ. 347.
(44) Το 13ο πενταετές πρόγραμμα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (2016-2020), διαθέσιμο στη 

διεύθυνση: https://en.ndrc.gov.cn/policies/202105/P020210527785800103339.pdf(προσπελάστηκε στις 4 Αυγούστου 2022).
(45) Έκθεση — κεφάλαιο 14, σ. 349.
(46) Έκθεση — κεφάλαιο 14, σ. 352.
(47) Βλέπε το 14ο πενταετές πρόγραμμα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την εθνική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και τους 

μακροπρόθεσμους στόχους για το 2035, μέρος III, άρθρο VIII, διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (προσπελάστηκε στις 4 Αυγούστου 2022).

(48) «Κατάλογος κατευθυντήριων γραμμών για τη βιομηχανική αναδιάρθρωση (έκδοση του 2019)», ο οποίος εγκρίθηκε με το διάταγμα αριθ. 29 
της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, της 27ης Αυγούστου 2019· διαθέσιμος στη 
διεύθυνση: 
http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf (προσπελάστηκε στις 27 Ιουνίου 
2022).
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(74) Από την παρούσα έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η μεροληπτική εφαρμογή ή η ανεπαρκής 
επιβολή του πτωχευτικού και του εμπράγματου δικαίου, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο β) τέταρτη περίπτωση 
του βασικού κανονισμού, στον τομέα των CRF που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 55 ανωτέρω δεν θα επηρεάσει τους 
κατασκευαστές του υπό επανεξέταση προϊόντος.

(75) Ο τομέας των CRF επηρεάζεται επίσης από τις στρεβλώσεις των μισθολογικών δαπανών κατά την έννοια του άρθρου 2 
παράγραφος 6α στοιχείο β) πέμπτη περίπτωση του βασικού κανονισμού, όπως επίσης αναφέρεται ανωτέρω στην 
αιτιολογική σκέψη 55. Οι εν λόγω στρεβλώσεις επηρεάζουν τον κλάδο τόσο άμεσα (κατά την παραγωγή του υπό 
επανεξέταση προϊόντος ή των κύριων εισροών) όσο και έμμεσα (κατά την πρόσβαση σε κεφάλαια ή εισροές από εταιρείες 
που υπόκεινται στο ίδιο σύστημα εργασίας στη ΛΔΚ) (49).

(76) Επιπλέον, στην παρούσα έρευνα δεν υποβλήθηκαν στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι ο τομέας των CRF δεν 
επηρεάζεται από την κρατική παρέμβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 6α 
στοιχείο β) έκτη περίπτωση του βασικού κανονισμού, όπως αναφέρεται επίσης στην αιτιολογική σκέψη 55 ανωτέρω. Ως εκ 
τούτου, οι συνθήκες της αγοράς πλήττονται σοβαρά σε όλα τα επίπεδα από τη σημαντική κρατική παρέμβαση στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα.

(77) Τέλος, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι για την παραγωγή CRF είναι απαραίτητη μια σειρά εισροών. Όταν οι παραγωγοί CRF 
αγοράζουν/προμηθεύονται τις εν λόγω εισροές, οι τιμές που καταβάλλουν (και οι οποίες καταγράφονται ως το κόστος 
τους) εκτίθενται σαφώς στις ίδιες συστημικές στρεβλώσεις που περιγράφηκαν προηγουμένως. Για παράδειγμα, οι 
προμηθευτές εισροών απασχολούν εργατικό δυναμικό το οποίο υπόκειται στις στρεβλώσεις. Μπορούν να δανειστούν 
χρήματα που υπόκεινται στις στρεβλώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα/της κατανομής κεφαλαίων. Επιπλέον, υπόκεινται 
στο σύστημα σχεδιασμού που εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και σε όλους τους τομείς.

(78) Κατά συνέπεια, οι εγχώριες τιμές πώλησης των CRF όχι μόνο δεν είναι κατάλληλες για χρήση κατά την έννοια του άρθρου 2 
παράγραφος 6α στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, αλλά και το κόστος όλων των εισροών (συμπεριλαμβανομένων των 
πρώτων υλών, της ενέργειας, της γης, της χρηματοδότησης, της εργασίας κ.λπ.) επηρεάζεται, επειδή η διαμόρφωση των 
τιμών τους επηρεάζεται από σημαντική κρατική παρέμβαση, όπως περιγράφεται στα μέρη I και II της έκθεσης. Πράγματι, οι 
κρατικές παρεμβάσεις που περιγράφονται σε σχέση με την κατανομή κεφαλαίου, γης, εργασίας, ενέργειας και πρώτων υλών 
εκτείνονται σε ολόκληρη τη ΛΔΚ. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι μια εισροή που παρήχθη καθαυτή στη ΛΔΚ με τον 
συνδυασμό ενός φάσματος συντελεστών παραγωγής εκτίθεται σε σημαντικές στρεβλώσεις. Το ίδιο ισχύει για την εισροή της 
εισροής και ούτω καθεξής.

(79) Κατά την παρούσα έρευνα, δεν προσκομίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία ή επιχειρήματα περί του αντιθέτου από την κινεζική 
κυβέρνηση ή από τους παραγωγούς-εξαγωγείς.

(80) Εν ολίγοις, τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία έδειξαν ότι οι τιμές ή το κόστος του υπό επανεξέταση προϊόντος, συμπεριλαμ
βανομένου του κόστους των πρώτων υλών, της ενέργειας και της εργασίας, δεν αποτελούν αποτέλεσμα των δυνάμεων της 
ελεύθερης αγοράς, διότι επηρεάζονται από σημαντική κρατική παρέμβαση κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 6α 
στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, όπως καταδεικνύεται από τον πραγματικό ή δυνητικό αντίκτυπο ενός ή περισσότερων 
από τα σχετικά στοιχεία που παρατίθενται εκεί. Σ’ αυτή τη βάση και ελλείψει οποιασδήποτε συνεργασίας από την κινεζική 
κυβέρνηση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν οι εγχώριες τιμές και το 
εγχώριο κόστος για τον καθορισμό της κανονικής αξίας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Συνεπώς, η Επιτροπή προέβη στην 
κατασκευή της κανονικής αξίας αποκλειστικά βάσει του κόστους παραγωγής και πώλησης που αντικατοπτρίζει τιμές ή 
δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση βάσει του αντίστοιχου κόστους παραγωγής και 
πώλησης σε κατάλληλη αντιπροσωπευτική χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο α) του βασικού 
κανονισμού, όπως αναφέρεται στο επόμενο τμήμα.

3.1.4. Αντιπροσωπευτική χώρα

3.1.4.1. Γενικές παρατηρήσεις

(81) Η επιλογή της αντιπροσωπευτικής χώρας βασίστηκε στα ακόλουθα κριτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6α του 
βασικού κανονισμού:

— επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης παρόμοιο με αυτό της Κίνας. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή χρησιμοποίησε χώρες με 
ακαθάριστο εθνικό κατά κεφαλήν εισόδημα παρόμοιο με αυτό της Κίνας σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της 
Παγκόσμιας Τράπεζας (50)·

(49) Βλέπε εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/635, αιτιολογικές σκέψεις 134-135, και εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/508, αιτιολογικές 
σκέψεις 143-144.

(50) World Bank Open Data — Upper Middle Income (Ανοικτά δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας — Μέσο-υψηλό εισόδημα), https://data. 
worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
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— παραγωγή του υπό επανεξέταση προϊόντος στη συγκεκριμένη χώρα (51)·

— διαθεσιμότητα των σχετικών δημόσιων στοιχείων στην αντιπροσωπευτική χώρα.

— Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία πιθανές αντιπροσωπευτικές χώρες, προτιμάται, κατά περίπτωση, η χώρα με 
επαρκές επίπεδο κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας.

(82) Όπως επεξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 52 και 53, η Επιτροπή δημοσίευσε δύο σημειώματα για τον φάκελο σχετικά με 
τις πηγές για τον καθορισμό της κανονικής αξίας. Στα σημειώματα αυτά περιγράφονται τα πραγματικά περιστατικά και τα 
αποδεικτικά στοιχεία στα οποία βασίζονται τα σχετικά κριτήρια. Τα μέρη δεν υπέβαλαν παρατηρήσεις σχετικά με τα 
στοιχεία αυτά και τις σχετικές πηγές, όπως αναφέρονται στα δύο προαναφερθέντα σημειώματα. Στο δεύτερο σημείωμα, η 
Επιτροπή ενημέρωσε τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την πρόθεσή της να θεωρήσει τη Βραζιλία ως κατάλληλη 
αντιπροσωπευτική χώρα στην παρούσα υπόθεση, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η ύπαρξη σημαντικών στρεβλώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6α του βασικού κανονισμού.

3.1.4.2. Επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης παρόμοιο με αυτό της ΛΔΚ

(83) Στο πρώτο σημείωμα για τους συντελεστές παραγωγής, η Επιτροπή προσδιόρισε τη Βραζιλία, το Μεξικό, τη Ρωσία και την 
Τουρκία ως χώρες με επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης παρόμοιο με αυτό της ΛΔΚ σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, 
δηλαδή όλες ταξινομούνται από την Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρες «μέσου-υψηλού εισοδήματος» βάσει του ακαθάριστου 
εθνικού εισοδήματος, όπου ήταν γνωστό ότι πραγματοποιείται παραγωγή του υπό επανεξέταση προϊόντος.

(84) Η αιτούσα είχε προτείνει στην αίτησή της τη Βραζιλία ως θεωρούμενη κατάλληλη αντιπροσωπευτική χώρα, δεδομένου ότι η 
Βραζιλία ήταν έδρα αρκετών καθετοποιημένων παραγωγών χάλυβα και αποτελούσε εξαιρετικό παράδειγμα ανταγωνιστικής 
εγχώριας αγοράς για τα κύρια προϊόντα χάλυβα, συμπεριλαμβανομένου του υπό επανεξέταση προϊόντος. Η αιτούσα 
ανέφερε επίσης στην αίτησή της ότι όλοι οι συντελεστές παραγωγής που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του υπό 
έρευνα προϊόντος στη Βραζιλία εισάγονται συνήθως από πολλαπλές χώρες καταγωγής και, σε μεγάλο βαθμό, από μη 
στρεβλωμένες πηγές.

(85) Δεν ελήφθησαν παρατηρήσεις σχετικά με τις χώρες που προσδιορίστηκαν στο εν λόγω σημείωμα.

3.1.4.3. Διαθεσιμότητα των σχετικών δημόσιων στοιχείων στην αντιπροσωπευτική χώρα

(86) Στο πρώτο σημείωμα, η Επιτροπή ανέφερε ότι για τις χώρες οι οποίες προσδιορίζονται ως χώρες παραγωγής του υπό 
επανεξέταση προϊόντος, δηλαδή τη Βραζιλία, το Μεξικό, τη Ρωσία και την Τουρκία, έπρεπε να επαληθευτεί περαιτέρω η 
διαθεσιμότητα δημόσιων στοιχείων, ιδίως όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά στοιχεία των παραγωγών του υπό 
επανεξέταση προϊόντος.

(87) Όσον αφορά το Μεξικό, η Επιτροπή προσδιόρισε δύο εταιρείες που είχαν προσδιοριστεί στο πρώτο σημείωμα ως παραγωγοί. 
Ωστόσο, μία από αυτές τις δύο εταιρείες ήταν ζημιογόνος από το 2016 και μετά, συμπεριλαμβανομένου του 2020. Όσον 
αφορά την άλλη εταιρεία, αποδείχθηκε ότι οι οικονομικές καταστάσεις της για το έτος 2020 δεν ήταν συνεπείς με τις 
οικονομικές καταστάσεις της για το προηγούμενο έτος (2019): για παράδειγμα, διαπιστώθηκε ότι οι καθαρές πωλήσεις 
ήταν περίπου 7 φορές χαμηλότερες το 2020 απ’ ό,τι το 2019. Δεν βρέθηκαν πληροφορίες που να τεκμηριώνουν την εν 
λόγω διαφορά στις καθαρές πωλήσεις (η οποία επηρέαζε επίσης τα καθαρά κέρδη) μεταξύ των ετών 2020 και 2019. Ως εκ 
τούτου, καμία από τις δύο εταιρείες δεν θεωρήθηκε κατάλληλος υποψήφιος για τον καθορισμό των γενικών εξόδων 
κατασκευής, των διοικητικών εξόδων, των εξόδων πώλησης και των γενικών εξόδων (ΓΔΕΠ) και του κέρδους. Ελλείψει 
άλλων πληροφοριών στον φάκελο που είχε η Επιτροπή στη διάθεσή της σχετικά με την παρουσία άλλων εταιρειών 
παραγωγής του υπό επανεξέταση προϊόντος στο Μεξικό με άμεσα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι το Μεξικό δεν μπορούσε πλέον να θεωρείται κατάλληλη αντιπροσωπευτική χώρα.

(88) Όσον αφορά τη Ρωσία, η Επιτροπή προσδιόρισε δύο εταιρείες που είχαν προσδιοριστεί στο πρώτο σημείωμα ως παραγωγοί 
και οι οποίες είχαν δημόσια διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Και οι δύο εταιρείες ήταν κερδοφόρες το 2020 και τα 
προηγούμενα έτη. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 91, η Επιτροπή εντόπισε ορισμένα προβλήματα με τα 
διαθέσιμα στοιχεία για τη Ρωσία, καθώς δεν εισήγε ορισμένες σημαντικές πρώτες ύλες, όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο, 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του υπό έρευνα προϊόντος. Επιπλέον, φάνηκε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου ήταν 
στρεβλωμένες στη Ρωσία. Επομένως, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία δεν μπορούσε να θεωρηθεί 
κατάλληλη αντιπροσωπευτική χώρα για την παρούσα έρευνα.

(51) Εάν δεν υπάρχει παραγωγή του υπό επανεξέταση προϊόντος σε οποιαδήποτε χώρα με παρόμοιο επίπεδο ανάπτυξης, μπορεί να ληφθεί υπόψη η 
παραγωγή προϊόντος της ίδιας γενικής κατηγορίας και/ή τομέα με το υπό επανεξέταση προϊόν.
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(89) Όσον αφορά την Τουρκία, η Επιτροπή προσδιόρισε δύο εταιρείες που είχαν προσδιοριστεί στο πρώτο σημείωμα ως 
παραγωγοί. Ωστόσο, για μία από αυτές, δεν υπήρχαν άμεσα διαθέσιμες πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις. Για την άλλη 
εταιρεία, παρά το γεγονός ότι ήταν κερδοφόρα το 2020 και τα προηγούμενα έτη, η Επιτροπή έκρινε ότι το επίπεδο των 
διοικητικών εξόδων, των εξόδων πώλησης και των γενικών εξόδων (στο εξής: ΓΔΕΠ) της εν λόγω εταιρείας δεν ήταν εύλογο, 
διότι τα ΓΔΕΠ, εκφρασμένα ως ποσοστό του κόστους κατασκευής της, ήταν χαμηλά (κάτω του 2 % το 2020) ή ακόμη και 
αρνητικά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία των εν 
λόγω εταιρειών ως μη στρεβλωμένο και εύλογο ποσό για τα ΓΔΕΠ για τον καθορισμό της μη στρεβλωμένης κανονικής 
αξίας. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία δεν μπορούσε να θεωρηθεί κατάλληλη 
αντιπροσωπευτική χώρα για την παρούσα έρευνα.

(90) Τέλος, όσον αφορά τη Βραζιλία, η Επιτροπή προσδιόρισε πέντε εταιρείες που παράγουν CRF στο πρώτο σημείωμα. Ωστόσο, 
δύο από αυτές τις πέντε εταιρείες είχαν αρνητικά ΓΔΕΠ εκφρασμένα ως ποσοστό του κόστους κατασκευής τους και, ως εκ 
τούτου, τα στοιχεία τους δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της μη στρεβλωμένης κανονικής αξίας. 
Οι άλλες τρεις βραζιλιάνικες εταιρείες διέθεταν πρόσφατα δημόσια οικονομικά στοιχεία που έδειχναν κέρδη και εύλογο 
ποσό για τα ΓΔΕΠ για το έτος 2020.

(91) Η Επιτροπή ανέλυσε επίσης τις εισαγωγές των κύριων συντελεστών παραγωγής στη Βραζιλία, το Μεξικό, τη Ρωσία και την 
Τουρκία. Η ανάλυση των στοιχείων για τις εισαγωγές έδειξε ότι η Ρωσία δεν εισήγε ορισμένους σημαντικούς συντελεστές 
παραγωγής. Επιπλέον, φάνηκε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου ήταν στρεβλωμένες στη Ρωσία. Επιπροσθέτως, η ανάλυση 
των στοιχείων για τις εισαγωγές έδειξε ότι η Τουρκία δεν εισήγε υγροποιημένο φυσικό αέριο (HS 2711 11 φυσικό αέριο, 
υγροποιημένο) και εισήγε μόνο περιορισμένη ποσότητα οξυγόνου (HS 2804 40 οξυγόνο). Ως εκ τούτου, ούτε η Ρωσία 
ούτε η Τουρκία δεν μπορούσαν να θεωρηθούν κατάλληλη αντιπροσωπευτική χώρα.

(92) Υπό το πρίσμα των ανωτέρω εκτιμήσεων, με το δεύτερο σημείωμα η Επιτροπή ενημέρωσε τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι 
σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη Βραζιλία ως κατάλληλη αντιπροσωπευτική χώρα και τρεις βραζιλιάνικες εταιρείες (την 
ArcelorMittal Brazil, τη CSN και την Usiminas), σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο α) πρώτη περίπτωση 
του βασικού κανονισμού, προκειμένου να αντλήσει στοιχεία σχετικά με τις τιμές ή τους δείκτες αναφοράς χωρίς 
στρεβλώσεις για τον υπολογισμό της κανονικής αξίας.

(93) Τα ενδιαφερόμενα μέρη κλήθηκαν να υποβάλουν παρατηρήσεις ως προς την καταλληλότητα της Βραζιλίας ως αντιπροσω
πευτικής χώρας και των τριών εταιρειών (ArcelorMittal Brazil, CSN και Usiminas) ως παραγωγών στην αντιπροσωπευτική 
χώρα. Μετά το δεύτερο σημείωμα, δεν ελήφθησαν παρατηρήσεις.

3.1.4.4. Επίπεδο κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας

(94) Αφού διαπιστώθηκε ότι η Βραζιλία είναι η μόνη κατάλληλη αντιπροσωπευτική χώρα με βάση όλα τα ανωτέρω στοιχεία, δεν 
συνέτρεχε λόγος να διεξαχθεί αξιολόγηση του επιπέδου κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο α) πρώτη περίπτωση τελευταία περίοδος του βασικού κανονισμού.

3.1.4.5. Συμπέρασμα

(95) Με βάση την ανωτέρω ανάλυση, η Βραζιλία πληρούσε τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο 
α) πρώτη περίπτωση του βασικού κανονισμού, ώστε να θεωρηθεί κατάλληλη αντιπροσωπευτική χώρα.

3.1.5. Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του μη στρεβλωμένου κόστους

(96) Στο πρώτο σημείωμα, η Επιτροπή παρέθεσε τους συντελεστές παραγωγής, όπως τα υλικά, η ενέργεια και η εργασία που 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του υπό επανεξέταση προϊόντος από τους παραγωγούς-εξαγωγείς, και κάλεσε τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις και να προτείνουν δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις μη 
στρεβλωμένες τιμές για καθέναν από τους συντελεστές παραγωγής που αναφέρονται στο εν λόγω σημείωμα.
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(97) Στη συνέχεια, στο δεύτερο σημείωμα, η Επιτροπή δήλωσε ότι, προκειμένου να κατασκευάσει την κανονική αξία σύμφωνα με 
το άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, θα χρησιμοποιούσε την GTA για τον καθορισμό του μη 
στρεβλωμένου κόστους των περισσότερων συντελεστών παραγωγής, και ειδικότερα των πρώτων υλών. Επιπροσθέτως, η 
Επιτροπή δήλωσε ότι σκόπευε να χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες πηγές για τον καθορισμό του μη στρεβλωμένου κόστους 
ενέργειας: την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως χρεώνεται από έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ηλεκτρικής 
ενέργειας στη Βραζιλία, την εταιρεία EDP Brasil (52), ενώ θα χρησιμοποιούσε τα στοιχεία —όπως εξηγείται περαιτέρω στην 
αιτιολογική σκέψη 109— για την τιμή του φυσικού αερίου στη Βραζιλία. Επιπλέον, η Επιτροπή δήλωσε ότι για τον 
προσδιορισμό του μη στρεβλωμένου κόστους εργασίας θα χρησιμοποιούσε τα στατιστικά στοιχεία της ΔΟΕ για τον 
καθορισμό των μισθών στη Βραζιλία. Τα στατιστικά στοιχεία της ΔΟΕ (53) παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους 
μηνιαίους μισθούς των εργαζομένων (54) και τις μέσες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας στη Βραζιλία, στον μεταποιητικό 
τομέα (55), το 2020.

(98) Στο δεύτερο σημείωμα, η Επιτροπή ενημέρωσε επίσης τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι, δεδομένης της έλλειψης συνεργασίας από 
τους Κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς, θα ομαδοποιούσε την αμελητέα βαρύτητα ορισμένων πρώτων υλών στο συνολικό 
κόστος παραγωγής στην κατηγορία «αναλώσιμα υλικά», με βάση τις πληροφορίες που υπέβαλε η αιτούσα στην αίτηση. 
Επιπλέον, η Επιτροπή γνωστοποίησε ότι θα εφάρμοζε το ποσοστό στις πληροφορίες που παρείχε η αιτούσα στην αίτησή της 
σχετικά με το εκ νέου υπολογισθέν κόστος των πρώτων υλών για τον καθορισμό των αναλώσιμων υλικών κατά τη χρήση των 
καθορισμένων μη στρεβλωμένων δεικτών αναφοράς στην κατάλληλη αντιπροσωπευτική χώρα.

(99) Δεν ελήφθησαν παρατηρήσεις.

3.1.6. Κόστος και δείκτες αναφοράς χωρίς στρεβλώσεις

3.1.6.1. Συντελεστές παραγωγής

(100) Η Επιτροπή ζήτησε από την αιτούσα να παράσχει διευκρινίσεις για τους σχετικούς συντελεστές παραγωγής που 
χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες παραγωγής που ξεκινούν από ημικατεργασμένα προϊόντα θερμής έλασης και να 
υποβάλει επικαιροποίηση σχετικά με το επίπεδο των εξόδων μεταφοράς που να καλύπτει ολόκληρη την περίοδο της 
έρευνας επανεξέτασης. Η αιτούσα υπέβαλε τις ζητούμενες πληροφορίες στις 17 Φεβρουαρίου 2022.

(101) Λαμβανομένων υπόψη όλων των πληροφοριών με βάση την αίτηση και μεταγενέστερων πληροφοριών που υποβλήθηκαν 
από την αιτούσα, προσδιορίστηκαν οι ακόλουθοι συντελεστές παραγωγής και οι πηγές τους προκειμένου να καθοριστεί η 
κανονική αξία σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο α) του βασικού κανονισμού:

Πίνακας 1

Συντελεστές παραγωγής ορισμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης 

Συντελεστής παραγωγής Κωδικός εμπορεύματος Μη στρεβλωμένη τιμή 
σε CNY Μονάδα μέτρησης

Πρώτες ύλες

Δολομίτης 251810, 251820 και 
251830

169,9 Τόνος

Ασβεστόλιθος 252100 160,8 Τόνος

Ασβέστης μη σβησμένος 252210 852,8 Τόνος

Σιδηρομεταλλεύματα και συμπυκνώματα 
σιδήρου

260111 και 260112 1 206,8 Τόνος

Σιδηρούχα προϊόντα 720310 και 720390 453 671 Τόνος

(52) https://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao- 
(grupo-a) και https://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/bandeira-tarifaria

(53) https://ilostat.ilo.org/
(54) https://ilostat.ilo.org/data/ https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer36/?lang=en&segment=indicator&id=EAR_4MTH_SEX_E 

CO_CUR_NB_A.
(55) https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer38/?lang=en&segment=indicator&id=HOW_TEMP_SEX_ECO_NB_A
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Ανθρακίτης και λιθάνθρακας 270111 και 270112 662 Τόνος

Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας 
από λιθάνθρακα

270400 2 027,6 Τόνος

Οξυγόνο 280440 8 796,3 Κυβικό μέτρο

Σιδηρομαγγάνιο 720211 και 720219 9 388,2 Τόνος

Σιδηροχρώμιο 720241 και 720249 9 470,6 Τόνος

Ημικατεργασμένα προϊόντα από σίδηρο ή 
από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7207 4 256,3 Τόνος

Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή 
από μη κραματοποιημένο χάλυβα

72081000,
72082500,
72082610,
72082690,
72082710,
72082790,
72083610,
72083690,
72083700,
72083810,
72083890,
72083910,
72083990,
72084000,
72085100,
72085200,
72085300,
72085400,
72089000,
72111300,
72111400,
72111900

4 637,9 Τόνος

Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα 
χαλυβδοκράματα, με πλάτος 600 mm ή 
περισσότερο

72253000, 72254010, 
72254090

8 539,6 Τόνος

Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα 
χαλυβδοκράματα, με πλάτος κατώτερο 
των 600 mm

72269100 9 081,8 Τόνος

Υποπροϊόντα: Απόβλητα

Απορρίμματα και θραύσματα από σίδηρο 
ή χάλυβα

720430 και 720449 2 383,3 Τόνος

Αποτορνεύματα και άλλα απορρίμματα 
που προέρχονται από φρεζάρισμα, 
πλάνισμα, τρόχισμα, πριόνισμα και 
λιμάρισμα, καθώς και ρινίσματα και 
απορρίμματα από την αποτύπωση ή το 
κόψιμο σε σχήματα, από σίδηρο ή χάλυβα

720441 3 269,1 Τόνος

Εργασία

Εργασία 24,8 ανά εργατοώρα

Ενέργεια

Ηλεκτρική ενέργεια 547,7 KWH

Φυσικό αέριο 271111 και 271112 1 638 Τόνος

3.1.6.2. Πρώτες ύλες

(102) Με βάση τις πληροφορίες που παρείχε η αιτούσα στην αίτησή της, υπάρχουν δύο κύριες διαδικασίες παραγωγής για την 
παραγωγή ορισμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από χάλυβα:
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— Η πρώτη διαδικασία παραγωγής, η οποία ξεκινά από τις πρώτες ύλες με τη χρήση υψικαμίνου με εμφύσηση οξυγόνου 
(BOF): στη συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής, το πρώτο στάδιο είναι η παραγωγή «πλατέων προϊόντων ψυχρής 
έλασης πλήρους σκληρότητας» (στο εξής: FH CRF) από πρώτες ύλες (κυρίως σιδηρομετάλλευμα και άνθρακα 
οπτανθρακοποίησης), δηλαδή το προϊόν που λαμβάνεται αμέσως μετά τη διέλευση του υλικού θερμής έλασης από την 
εγκατάσταση ψυχρής έλασης για μείωση του πάχους. Το δεύτερο στάδιο είναι η ανόπτηση, η επαναθέρμανση των FH 
CRF για την αποκατάσταση των ιδιοτήτων του χάλυβα.

— Η δεύτερη διαδικασία παραγωγής, η οποία ξεκινά από τα ημικατεργασμένα προϊόντα, δηλαδή τα πλατέα προϊόντα 
θερμής έλασης από χάλυβα: η παραγωγή CRF ξεκινά με τους αγορασμένους πλατείς ρόλους θερμής έλασης από 
χάλυβα (στο εξής: HRF) («αποξειδωμένοι ρόλοι») που θα αποτελέσουν το μεγαλύτερο μερίδιο κόστους των εισροών.

(103) Προκειμένου να καθοριστεί η μη στρεβλωμένη τιμή των πρώτων υλών (στην περίπτωση της πρώτης διαδικασίας παραγωγής) 
και των πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από χάλυβα (στην περίπτωση της δεύτερης διαδικασίας παραγωγής), όπως 
παραδίδονται στην πόρτα ενός παραγωγού της αντιπροσωπευτικής χώρας, η Επιτροπή χρησιμοποίησε ως βάση τη μέση 
σταθμισμένη τιμή εισαγωγής στην αντιπροσωπευτική χώρα, όπως αναφέρεται στην GTA, στην οποία προστέθηκαν οι 
εισαγωγικοί δασμοί και τα έξοδα μεταφοράς. Η τιμή εισαγωγής στην αντιπροσωπευτική χώρα καθορίστηκε ως ο 
σταθμισμένος μέσος όρος των μοναδιαίων τιμών των εισαγωγών από όλες τις τρίτες χώρες εκτός της ΛΔΚ και χωρών που 
δεν είναι μέλη του ΠΟΥ και απαριθμούνται στο παράρτημα 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/755 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (56). Η Επιτροπή αποφάσισε να εξαιρέσει τις εισαγωγές από τη ΛΔΚ στην 
αντιπροσωπευτική χώρα, καθώς κατέληξε στο συμπέρασμα στην αιτιολογική σκέψη 80 ότι δεν κρίνεται σκόπιμο να 
χρησιμοποιούνται οι εγχώριες τιμές και το κόστος στη ΛΔΚ λόγω της ύπαρξης σημαντικών στρεβλώσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο β) του βασικού κανονισμού. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι 
οι ίδιες στρεβλώσεις δεν επηρεάζουν εξίσου τα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή, η Επιτροπή θεώρησε ότι οι ίδιες 
στρεβλώσεις επηρέαζαν τις τιμές εξαγωγής. Μετά την εξαίρεση των εισαγωγών από τη ΛΔΚ στην αντιπροσωπευτική χώρα, ο 
όγκος των εισαγωγών από άλλες τρίτες χώρες παρέμεινε αντιπροσωπευτικός.

(104) Ορισμένοι συντελεστές παραγωγής αντιπροσώπευαν αμελητέο ποσοστό του συνολικού κόστους πρώτων υλών κατά την 
περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Δεδομένου ότι η αξία που χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτούς δεν είχε σημαντικό αντίκτυπο 
στους υπολογισμούς του περιθωρίου ντάμπινγκ, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη πηγή, η Επιτροπή αποφάσισε να 
συμπεριλάβει το εν λόγω κόστος στα αναλώσιμα υλικά. Όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 98, η Επιτροπή εφάρμοσε 
το ποσοστό που παρείχε η αιτούσα στην αίτησή της για τον προσδιορισμό της ποσότητας αναλώσιμων υλικών κατά τη 
χρήση των καθορισμένων μη στρεβλωμένων δεικτών αναφοράς στην κατάλληλη αντιπροσωπευτική χώρα.

(105) Όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς, η Επιτροπή επισήμανε ότι η Βραζιλία εισήγε τις σημαντικότερες πρώτες ύλες της 
(σιδηρομετάλλευμα από περισσότερες από 5 χώρες, άνθρακας και οπτάνθρακας από περισσότερες από 10 χώρες). 
Δεδομένου ότι, στο πλαίσιο της επανεξέτασης ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων, δεν είναι απαραίτητο να 
υπολογιστεί το ακριβές περιθώριο ντάμπινγκ, αλλά μάλλον να διαπιστωθεί η πιθανότητα συνέχισης ή επανάληψης του 
ντάμπινγκ, η Επιτροπή υπολόγισε τους εισαγωγικούς δασμούς για κάθε πρώτη ύλη βάσει αντιπροσωπευτικών όγκων 
εισαγωγών από περιορισμένο αριθμό χωρών, οι οποίες αντιπροσώπευαν τουλάχιστον το 80 % των συνολικών εισαγωγών 
των σχετικότερων πρώτων υλών (σιδηρομετάλλευμα, άνθρακας και οπτάνθρακας).

(106) Όσον αφορά τα έξοδα μεταφοράς, ελλείψει συνεργασίας, η Επιτροπή ζήτησε από την αιτούσα να υποβάλει επικαιροποίηση 
του επιπέδου των εξόδων εγχώριας μεταφοράς που να καλύπτει ολόκληρη την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Η 
αιτούσα υπέβαλε τις ζητούμενες πληροφορίες στις 4 και στις 17 Φεβρουαρίου 2022 αντίστοιχα. Η Επιτροπή εξέφρασε τα 
έξοδα εγχώριας μεταφοράς που πραγματοποιήθηκαν για την προμήθεια πρώτων υλών ως ποσοστό του πραγματικού 
κόστους των εν λόγω πρώτων υλών και, στη συνέχεια, εφάρμοσε το ίδιο ποσοστό στο μη στρεβλωμένο κόστος των ίδιων 
πρώτων υλών προκειμένου να υπολογιστεί το μη στρεβλωμένο κόστος μεταφοράς. Η Επιτροπή θεώρησε ότι ο λόγος μεταξύ 
των πρώτων υλών του παραγωγού-εξαγωγέα και του αναφερθέντος κόστους μεταφοράς θα μπορούσε εύλογα να 
χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη για την εκτίμηση του μη στρεβλωμένου κόστους μεταφοράς των πρώτων υλών κατά την 
παράδοση στο εργοστάσιο της εταιρείας.

3.1.6.3. Εργασία

(107) Η Επιτροπή χρησιμοποίησε τα στατιστικά στοιχεία της ΔΟΕ για τον προσδιορισμό των μισθών στη Βραζιλία. Τα στατιστικά 
στοιχεία της ΔΟΕ (57) παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους μηνιαίους μισθούς των εργαζομένων (58) και τις μέσες 
εβδομαδιαίες ώρες εργασίας στη Βραζιλία, στον μεταποιητικό τομέα (59), το 2020.

(56) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/755 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, περί κοινού καθεστώτος 
εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες (ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 33). Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού, 
οι εγχώριες τιμές στις εν λόγω χώρες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό του καθορισμού της κανονικής αξίας και, σε κάθε 
περίπτωση, τα εν λόγω στοιχεία για τις εισαγωγές ήταν αμελητέα.

(57) https://ilostat.ilo.org/
(58) https://ilostat.ilo.org/data/ https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer36/?lang=en&segment=indicator&id=EAR_4MTH_SEX_E 

CO_CUR_NB_A.
(59) https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer38/?lang=en&segment=indicator&id=HOW_TEMP_SEX_ECO_NB_A
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3.1.6.4. Ηλεκτρική ενέργεια

(108) Η Επιτροπή χρησιμοποίησε την τιμή τιμολογίου της ηλεκτρικής ενέργειας που ανέφερε ένας από τους μεγαλύτερους 
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στη Βραζιλία, η εταιρεία EDP Brasil (60), για τον καθορισμό της μη στρεβλωμένης αξίας 
του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

3.1.6.5. Φυσικό αέριο

(109) Η τιμή του φυσικού αερίου στη Βραζιλία βασίστηκε σε στοιχεία τα οποία παρέχουν τιμές εισαγωγής μετά την καταβολή του 
δασμού για το εισαγόμενο αέριο, με συνδυασμό των ποσοτήτων εισαγωγής και των τιμών που αντλήθηκαν από την GTA με 
τα δασμολογικά στοιχεία που ελήφθησαν από τη MacMap (61).

3.1.6.6. Γενικά έξοδα κατασκευής, ΓΔΕΠ, κέρδη και απόσβεση

(110) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, «η κατασκευασμένη κανονική αξία 
περιλαμβάνει ένα μη στρεβλωμένο και εύλογο ποσό για τα διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης και τα γενικά έξοδα και 
κέρδη». Επιπλέον, πρέπει να καθοριστεί μια τιμή για τα γενικά έξοδα κατασκευής, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα που δεν 
περιλαμβάνονται στους ανωτέρω συντελεστές παραγωγής.

(111) Η Επιτροπή χρησιμοποίησε τα οικονομικά στοιχεία τριών βραζιλιάνικων εταιρειών (ArcelorMittal Brazil, CSN και 
Usiminas), παραγωγών στην αντιπροσωπευτική χώρα, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 90.

(112) Για να καθοριστεί η χωρίς στρεβλώσεις τιμή των γενικών εξόδων κατασκευής και δεδομένης της έλλειψης συνεργασίας εκ 
μέρους των Κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων, η Επιτροπή χρησιμοποίησε τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία σύμφωνα με το 
άρθρο 18 του βασικού κανονισμού. Ως εκ τούτου, με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε η αιτούσα στην αίτησή της, η 
Επιτροπή καθόρισε τον λόγο των γενικών εξόδων κατασκευής προς το συνολικό κόστος κατασκευής και το κόστος 
εργασίας. Στη συνέχεια, το ποσοστό αυτό εφαρμόστηκε στη μη στρεβλωμένη αξία του κόστους κατασκευής προκειμένου 
να υπολογιστεί η μη στρεβλωμένη αξία των γενικών εξόδων κατασκευής.

3.1.7. Υπολογισμός της κανονικής αξίας

(113) Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κατασκεύασε την κανονική αξία ανά τύπο προϊόντος σε επίπεδο εκ του εργοστασίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο α) του βασικού κανονισμού.

(114) Αρχικά, η Επιτροπή προσδιόρισε το μη στρεβλωμένο κόστος κατασκευής. Ελλείψει συνεργασίας εκ μέρους των παραγωγών- 
εξαγωγέων, η Επιτροπή στηρίχθηκε στις πληροφορίες που έλαβε από την αιτούσα στην αίτηση επανεξέτασης σχετικά με τη 
χρήση κάθε συντελεστή (υλικών και εργασίας) για την παραγωγή του υπό επανεξέταση προϊόντος.

(115) Αφού προσδιορίστηκε το μη στρεβλωμένο κόστος κατασκευής, η Επιτροπή πρόσθεσε τα γενικά έξοδα κατασκευής, τα ΓΔΕΠ 
και τα κέρδη, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 112. Τα γενικά έξοδα κατασκευής καθορίστηκαν με βάση τα 
στοιχεία που υπέβαλε η αιτούσα. Τα ΓΔΕΠ και το κέρδος καθορίστηκαν με βάση τα οικονομικά στοιχεία τριών 
βραζιλιάνικων εταιρειών (ArcelorMittal Brazil, CSN και Usiminas), όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 111. Η 
Επιτροπή πρόσθεσε τα ακόλουθα στοιχεία στο μη στρεβλωμένο κόστος κατασκευής:

— τα γενικά έξοδα κατασκευής, τα οποία αντιστοιχούσαν συνολικά στο 10 % του άμεσου κόστους κατασκευής που ξεκινά 
από την πρώτη διαδικασία παραγωγής, και στο 2 % του άμεσου κόστους κατασκευής που ξεκινά από τη δεύτερη 
διαδικασία παραγωγής·

(60) https://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao- 
(grupo-a) και https://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/bandeira-tarifaria

(61) www.macmap.org
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— τα ΓΔΕΠ και άλλα έξοδα, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 18,5 % του κόστους πωληθέντων εμπορευμάτων των τριών 
προαναφερόμενων βραζιλιάνικων εταιρειών, και·

— τα κέρδη, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 14,7 % του κόστους πωληθέντων εμπορευμάτων που πραγματοποίησαν οι τρεις 
προαναφερόμενες βραζιλιάνικες εταιρείες και εφαρμόστηκαν στο συνολικό μη στρεβλωμένο κόστος κατασκευής.

(116) Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κατασκεύασε την κανονική αξία ανά τύπο προϊόντος σε επίπεδο εκ του εργοστασίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6α στοιχείο α) του βασικού κανονισμού. Κατά την περίοδο της έρευνας 
επανεξέτασης, η κατασκευασμένη κανονική αξία κυμαινόταν είτε από 1 200 έως 1 400 EUR/τόνο είτε από 1 500 έως 
1 700 EUR/τόνο, ανάλογα με τη διαδικασία παραγωγής (βλέπε σχετικά αιτιολογική σκέψη 102).

3.1.8. Τιμή εξαγωγής

(117) Ελλείψει συνεργασίας εκ μέρους των Κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων, η τιμή εξαγωγής καθορίστηκε με βάση τα στοιχεία του 
άρθρου 14 παράγραφος 6 (62) σε επίπεδο CIF.

3.1.9. Σύγκριση

(118) Η Επιτροπή συνέκρινε την κατασκευασμένη κανονική αξία που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6α 
στοιχείο α) του βασικού κανονισμού με την τιμή εξαγωγής, όπως αυτή προσδιορίστηκε παραπάνω.

(119) Όπου δικαιολογούνταν από την ανάγκη εξασφάλισης δίκαιης σύγκρισης, η Επιτροπή προσάρμοσε την κανονική αξία και/ή 
την τιμή εξαγωγής, ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που επηρεάζουν τις τιμές και τη συγκρισιμότητα των τιμών, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού. Με βάση τις πληροφορίες που υπέβαλε η αιτούσα, 
πραγματοποιήθηκαν προσαρμογές στην τιμή εξαγωγής για τους θαλάσσιους ναύλους, τα έξοδα εγχώριας μεταφοράς και τα 
έξοδα εκφόρτωσης, ύψους 140,44 EUR/τόνο, ώστε να φθάσει την τιμή εκ του εργοστασίου.

3.1.10. Συνέχιση της πρακτικής ντάμπινγκ

(120) Στη βάση αυτή, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η τιμή εξαγωγής ήταν κατά 29,7 % χαμηλότερη από την κανονική αξία για την 
πρώτη διαδικασία παραγωγής που ξεκινά από τις πρώτες ύλες, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 102, και κατά 
8,83 % για τη δεύτερη διαδικασία παραγωγής που ξεκινά από τα ημικατεργασμένα προϊόντα.

(121) Ωστόσο, καθώς ο όγκος των εν λόγω εισαγωγών ήταν πολύ περιορισμένος, αντιπροσωπεύοντας λιγότερο από το 0,5 % των 
συνολικών εισαγωγών στην Ένωση και λιγότερο από το 1 % του μεριδίου στην αγορά της Ένωσης, οι τιμές θεωρήθηκαν μη 
αντιπροσωπευτικές. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτοί οι χαμηλοί όγκοι δεν παρέχουν 
επαρκή βάση για τη συναγωγή συμπεράσματος σχετικά με τη συνέχιση του ντάμπινγκ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
διερεύνησε την πιθανότητα επανάληψης της πρακτικής ντάμπινγκ.

3.1.11. Πιθανότητα επανάληψης της πρακτικής ντάμπινγκ

(122) Προκειμένου να διαπιστωθεί η πιθανότητα επανάληψης του ντάμπινγκ, αναλύθηκαν τα ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία: οι 
εξαγωγές σε τρίτες χώρες, η παραγωγική ικανότητα και η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην Κίνα, και η 
ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης.

3.1.11.1. Σύγκριση μεταξύ των τιμών εξαγωγής σε τρίτες χώρες και των τιμών εξαγωγής στην Ένωση

(123) Η Επιτροπή ανέλυσε τη διάρθρωση των τιμών των κινεζικών εξαγωγών σε τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ. Ως εκ 
τούτου, συμβουλεύτηκε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, όπως τα στατιστικά στοιχεία για τις κινεζικές εξαγωγές, όπως 
αναφέρονται στην Global Trade Atlas («GTA»), και συνήγαγε τις ποσότητες και τις αξίες των εξαγωγών ορισμένων πλατέων 
προϊόντων ψυχρής έλασης από χάλυβα που υπάγονται στους κωδικούς ΕΣ 7209 15 90, 7209 16 90, 7209 17 90, 
7209 18 90, 7209 25 00, 7209 26 00, 7209 27 00, 7209 28 00, 7211 23 00, 7211 29 00, 7225 50 00 και 
7226 92 00 για την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Οι ποσότητες εξαγωγών (σε τόνους) προς όλες τις χώρες 
(συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ανέρχονται σε 3 253 368 τόνους, από τους οποίους εξήχθησαν στην 
Ένωση 31 602 τόνοι ή περίπου 1 %.

(62) Η βάση δεδομένων του άρθρου 14 παράγραφος 6 παρέχει στοιχεία σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων που υπόκεινται ήδη σε καταγραφή ή σε 
μέτρα αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων, από τις χώρες τις οποίες αφορά η διαδικασία και από άλλες τρίτες χώρες, σε επίπεδο 
δεκαψήφιου κωδικού TARIC.
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(124) Τα στατιστικά στοιχεία για τις κινεζικές εξαγωγές, όπως παρουσιάζονται στην GTA, ανέφεραν μέση τιμή εξαγωγής CIF από 
την Κίνα προς άλλες χώρες ύψους 629 EUR/τόνο, η οποία προσαρμόστηκε σε τιμή εκ του εργοστασίου (μετά τις 
προσαρμογές για τους θαλάσσιους ναύλους, τα έξοδα εγχώριας μεταφοράς και τα έξοδα εκφόρτωσης) ύψους 585 
EUR/τόνο. Η τελευταία τιμή ήταν ακόμη χαμηλότερη από την τιμή εξαγωγής στην ΕΕ κατά την περίοδο της έρευνας 
επανεξέτασης.

(125) Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε πιθανό ότι, εάν καταργηθούν τα ισχύοντα μέτρα, οι Κινέζοι παραγωγοί-εξαγωγείς θα αρχίσουν να 
πωλούν στην Ένωση σε επίπεδα χαμηλότερα από την κανονική αξία που διαπιστώθηκε.

3.1.11.2. Παραγωγική ικανότητα και πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην Κίνα

(126) Σύμφωνα με την αίτηση της αιτούσας, υπάρχουν περισσότεροι από 50 παραγωγοί-εξαγωγείς του υπό επανεξέταση 
προϊόντος στην Κίνα. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για τις κινεζικές εξαγωγές, όπως αναφέρονται στην GTA, οι 
Κινέζοι παραγωγοί-εξαγωγείς πραγματοποιούσαν επίσης εξαγωγές στον υπόλοιπο κόσμο.

(127) Ελλείψει συνεργασίας εκ μέρους των Κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων στην Κίνα, η Επιτροπή στήριξε τα συμπεράσματά της 
όσον αφορά την παραγωγική ικανότητα των άλλων παραγωγών-εξαγωγέων στα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία και 
βασίστηκε στις πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, καθώς και σε 
άλλες διαθέσιμες πηγές, όπως ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1029 της Επιτροπής (63), ένα έγγραφο του ΟΟΣΑ 
σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις (64) στην παραγωγική ικανότητα χάλυβα το 2021, το οποίο δημοσιεύτηκε τον 
Σεπτέμβριο του 2021, και τα στοιχεία της Παγκόσμιας Ένωσης Χάλυβα για το έτος 2021 (65).

(128) Πρώτον, σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, η 
συνολική κινεζική παραγωγική ικανότητα εκτιμάται σε περισσότερους από 120 εκατ. τόνους, ενώ η παραγωγή και η 
κινεζική κατανάλωση εκτιμήθηκαν και οι δύο σε 100 εκατ. τόνους το 2020. Στη βάση αυτή, η πλεονάζουσα παραγωγική 
ικανότητα στην Κίνα εκτιμήθηκε σε 20 εκατ. τόνους το 2020, ποσότητα ενδεικτική της πλεονάζουσας παραγωγικής 
ικανότητας κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης η οποία υπερβαίνει σημαντικά τη συνολική ενωσιακή κατανάλωση 
στην ελεύθερη αγορά (περίπου 9,7 εκατ. τόνοι) κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Δεύτερον, σύμφωνα με τον 
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/1029 της Επιτροπής, παρά την «εξαιρετική αύξηση της κατανάλωσης που καταγράφεται 
στην Κίνα» [βλέπε αιτιολογική σκέψη 36 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1029], η υπουργική έκθεση του 2020 του 
παγκόσμιου φόρουμ για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα χάλυβα («GFSEC»), που βασίστηκε σε στοιχεία έως το 
2019, ανέφερε ότι «η άμεση επίπτωση της προοπτικής όσον αφορά τη ζήτηση είναι ότι πρόκειται να αυξηθεί σημαντικά, σε 
τουλάχιστον 606 mmt το 2020, το χάσμα μεταξύ παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας και ζήτησης, το οποίο αποτελεί 
δείκτη των κινδύνων υπερπροσφοράς για την αγορά χάλυβα». Επισήμαινε επίσης ότι «αυτή η αναστροφή όσον αφορά την 
πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στις εμπορικές συναλλαγές, να επιφέρει 
κατακόρυφη πτώση στις τιμές χάλυβα και να πλήξει την οικονομική βιωσιμότητα της χαλυβουργίας». Τρίτον, η κατάσταση 
αυτή επιβεβαιώνεται επίσης στο έγγραφο του ΟΟΣΑ, με τίτλο «Τελευταίες εξελίξεις στην παραγωγική ικανότητα χάλυβα το 
2021». Το έγγραφο δεν αναφερόταν μόνο σε «μια σειρά νέων επενδύσεων που σχετίζονται με τα μέτρα που έχει λάβει η Κίνα 
για την αντικατάσταση των παρωχημένων και μικρών χαλυβουργικών μονάδων, ιδίως στις ανατολικές και νότιες παράκτιες 
περιοχές της Κίνας», αλλά και στο γεγονός ότι η κινεζική κυβέρνηση «διαπίστωσε περιπτώσεις κατά τις οποίες ορισμένα 
χαλυβουργεία επέκτειναν την παραγωγική τους ικανότητα στο πλαίσιο του συστήματος ανταλλαγής παραγωγικής 
ικανότητας». Επιπλέον, το έγγραφο του ΟΟΣΑ αναφερόταν στις επενδύσεις κινεζικών εταιρειών χάλυβα σε χώρες της 
Νότιας Ασίας, όπως οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία. Τέλος, ακόμη και αν τα στοιχεία της Παγκόσμιας Ένωσης Χάλυβα για 
το 2021 αφορούν μόνο τον ακατέργαστο χάλυβα, μπορούν να θεωρηθούν ενδεικτικά για το οικείο προϊόν, καθώς η 
παραγωγή χάλυβα ψυχρής έλασης είναι βασικά η δεύτερη διαδικασία παραγωγής χάλυβα, μετά την παραγωγή χάλυβα 
θερμής έλασης. Στο πλαίσιο αυτό, τα στοιχεία του 2021 για την παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα έδειξαν ότι η Κίνα 
αντιπροσωπεύει το 52,9 % της παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα, γεγονός που αποτελεί επίσης ένδειξη της τεράστιας 
παραγωγικής ικανότητας του οικείου προϊόντος στη ΛΔΚ κατά τη διάρκεια του 2021.

(129) Επιπλέον, ορισμένες κύριες αγορές, όπως οι ΗΠΑ και η Ινδία, προστατεύονται από μέτρα αντιντάμπινγκ για το υπό 
επανεξέταση προϊόν, τα οποία περιορίζουν την πρόσβαση των Κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων.

(130) Με βάση τα ανωτέρω, εάν λήξουν τα μέτρα, είναι πιθανόν οι Κινέζοι παραγωγοί να κατευθύνουν μεγάλες ποσότητες της 
πλεονάζουσας παραγωγικής τους ικανότητας στην αγορά της Ένωσης σε τιμές ντάμπινγκ.

3.1.11.3. Ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης

(131) Η αγορά της Ένωσης συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες αγορές ορισμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από χάλυβα 
παγκοσμίως.

(63) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1029 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2021, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2019/159 της Επιτροπής για την παράταση του μέτρου διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα (ΕΕ L 225 Ι 
της 25.6.2021, σ. 1).

(64) https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-steelmaking-capacity-2021.pdf
(65) https://worldsteel.org/steel-topics/statistics/world-steel-in-figures-2022/
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(132) Η αιτούσα ισχυρίστηκε στην αίτησή της ότι, από μόνα τους, τα ενωσιακά μέτρα διασφάλισης του χάλυβα, τα οποία 
εφαρμόζονται στο υπό επανεξέταση προϊόν, δεν θα επαρκούσαν για την προστασία της αγοράς της Ένωσης από τις 
εισαγωγές σημαντικών ποσοτήτων σε τιμές ντάμπινγκ. Δεδομένου ότι η Κίνα δεν έλαβε ειδική ανά χώρα ποσόστωση για το 
υπό επανεξέταση προϊόν, οι Κινέζοι παραγωγοί-εξαγωγείς έχουν πρόσβαση σε μεγάλη ποσότητα εναπομενουσών 
ποσοστώσεων βάσει των οποίων θα μπορούσαν να κατευθύνουν τις εξαγωγές τους στην αγορά της Ένωσης σε περίπτωση 
λήξης της ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ. Ως εκ τούτου, εάν καταργηθούν τα μέτρα αντιντάμπινγκ, οι όγκοι των 
κινεζικών εξαγωγών είναι πιθανό να αυξηθούν σημαντικά στο πλαίσιο της εναπομένουσας ποσόστωσης και, ως εκ τούτου, 
να κατακλύσουν την αγορά της Ένωσης πριν από την επιβολή οποιουδήποτε εκτός ποσόστωσης δασμού στο πλαίσιο του 
μέτρου διασφάλισης.

(133) Ο εισαγωγέας Duferco SA δήλωσε (66) ότι οι κινεζικές αρχές ακύρωσαν την έκπτωση 13 % του φόρου προστιθέμενης αξίας 
επί των εξαγωγών χάλυβα, μεταξύ άλλων και επί των εισαγωγών του υπό επανεξέταση προϊόντος, με σκοπό τον περιορισμό 
της παραγωγής χάλυβα στην Κίνα (προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εκπομπές της άνθρακα) και, παράλληλα, τη 
διασφάλιση του εγχώριου εφοδιασμού της Κίνας. Η Duferco SA δήλωσε ότι, ως αποτέλεσμα, οι τιμές των κινεζικών 
εισαγωγών αναμένεται να αυξηθούν, υπονομεύοντας έτσι την ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης. Ωστόσο, η Επιτροπή 
δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς η εξέλιξη των όγκων και των τιμών εξαρτάται επίσης από πολλά 
άλλα στοιχεία, όπως ιδίως η υφιστάμενη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και η ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης 
σε σύγκριση με άλλες τρίτες χώρες.

3.1.11.4. Συμπέρασμα για την πιθανότητα επανάληψης

(134) Η αγορά της Ένωσης είναι πολύ ελκυστική, καθώς συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων αγορών στον κόσμο. Επιπλέον, 
όπως αναφέρεται στον πίνακα 7 της αιτιολογικής σκέψης 202, οι μέσες σταθμισμένες μοναδιαίες τιμές πώλησης των 
ενωσιακών παραγωγών του δείγματος σε μη συνδεδεμένους πελάτες στην ελεύθερη αγορά της Ένωσης ανήλθαν σε 622 
EUR/τόνο κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, ποσό που υπερβαίνει τη μέση τιμή εξαγωγής από την Κίνα 
προσαρμοσμένη σε τιμή εκ του εργοστασίου η οποία ανέρχεται σε 585 EUR/τόνο (βλέπε αιτιολογική σκέψη 124). Ως εκ 
τούτου, είναι πιθανό, εάν λήξουν τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ, οι Κινέζοι παραγωγοί να χρησιμοποιήσουν την 
πλεονάζουσα παραγωγική τους ικανότητα και, επιπλέον, να διοχετεύσουν ορισμένες από τις λιγότερο κερδοφόρες 
εξαγωγικές πωλήσεις τους από τρίτες χώρες στην αγορά της Ένωσης.

(135) Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, προέκυψε το συμπέρασμα ότι υπάρχει πιθανότητα επανάληψης της πρακτικής 
ντάμπινγκ, σε περίπτωση που επιτραπεί η λήξη ισχύος των μέτρων.

3.2. Ρωσία

3.2.1. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

(136) Κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, οι εισαγωγές του υπό επανεξέταση προϊόντος από τη Ρωσία συνεχίστηκαν, αν 
και σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με την περίοδο της αρχικής έρευνας (δηλαδή από την 1η Απριλίου 2014 έως 
τις 31 Μαρτίου 2015). Σύμφωνα με τις στατιστικές Comext (Eurostat), οι εισαγωγές CRF από τη Ρωσία αντιπροσώπευαν 
λιγότερους από 3 000 τόνους κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, σε σύγκριση με περίπου 700 000 τόνους κατά 
την περίοδο της αρχικής έρευνας. Κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, οι εισαγωγές CRF από τη Ρωσία 
αντιπροσώπευαν μερίδιο αγοράς σχεδόν 0 % τόσο της συνολικής αγοράς της Ένωσης όσο και της ελεύθερης αγοράς της 
Ένωσης, σε σύγκριση με μερίδιο αγοράς 9,8 % κατά την περίοδο της αρχικής έρευνας.

(137) Όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 29, οι τρεις Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς αναγγέλθηκαν κατά την έναρξη της 
διαδικασίας και εξέφρασαν την προθυμία τους να συνεργαστούν. Ωστόσο, ενημέρωσαν αργότερα την Επιτροπή ότι δεν 
είχαν την πρόθεση να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο των παραγωγών-εξαγωγέων.

(138) Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, τα συμπεράσματα σχετικά με τη συνέχιση ή την 
επανάληψη του ντάμπινγκ, καθώς και σχετικά με την πιθανότητα επανάληψης του ντάμπινγκ, βασίστηκαν στα διαθέσιμα 
πραγματικά στοιχεία.

(66) Έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων 
ψυχρής έλασης από χάλυβα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ρωσικής Ομοσπονδίας, παρατηρήσεις εξ ονόματος της Duferco 
SA, 27.8.2021, σημείο 4.1. Κίνα, σ. 6-7.
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3.2.2. Συνέχιση της πρακτικής ντάμπινγκ στις εισαγωγές κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης

3.2.2.1. Κανονική αξία

(139) Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 138 ανωτέρω, λόγω της έλλειψης συνεργασίας από παραγωγούς-εξαγωγείς στη 
Ρωσία, η Επιτροπή χρησιμοποίησε τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία για τον καθορισμό της κανονικής αξίας. Για τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή χρησιμοποίησε στοιχεία που υπέβαλε η αιτούσα για την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης με βάση τα 
στοιχεία αναφοράς της MEPS International (67) για τις εγχώριες τιμές για τη Ρωσία — CRF — περιοχή του Βόλγα. Στη 
βάση αυτή, η κανονική αξία ανερχόταν σε 702,97 EUR/τόνο κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.

3.2.2.2. Τιμή εξαγωγής

(140) Η άρνηση συνεργασίας εκ μέρους των παραγωγών-εξαγωγέων στη Ρωσία ανάγκασε την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα 
διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία για τον καθορισμό της τιμής εξαγωγής.

(141) Η τιμή εξαγωγής καθορίστηκε με βάση τα στοιχεία CIF της Eurostat. Ως εκ τούτου, η τιμή εξαγωγής ανερχόταν σε 755,65 
EUR/τόνο.

3.2.2.3. Σύγκριση

(142) Η Επιτροπή συνέκρινε την κανονική αξία με την τιμή εξαγωγής του υπό επανεξέταση προϊόντος βάσει τιμών εκ του 
εργοστασίου. Με βάση τις πληροφορίες που υπέβαλε η αιτούσα πραγματοποιήθηκαν προσαρμογές στην τιμή εξαγωγής για 
τους θαλάσσιους ναύλους, τα έξοδα εγχώριας μεταφοράς και τα έξοδα εκφόρτωσης, ύψους 127,84 EUR/τόνο, ώστε να 
φθάσει το επίπεδο της τιμής εκ του εργοστασίου. Στη βάση αυτή, η προσαρμοσμένη τιμή εξαγωγής εκ του εργοστασίου 
στην Ένωση ανερχόταν σε 627,81 EUR/τόνο.

3.2.2.4. Συνέχιση της πρακτικής ντάμπινγκ

(143) Από την ανωτέρω σύγκριση προέκυψε ότι οι τιμές εξαγωγής στην Ένωση, εκφρασμένες ως ποσοστό της αξίας CIF, ήταν κατά 
10 % χαμηλότερες από την καθορισμένη κανονική αξία.

(144) Ωστόσο, καθώς ο όγκος των εν λόγω εισαγωγών ήταν πολύ περιορισμένος, αντιπροσωπεύοντας λιγότερο από το 1 % των 
συνολικών εισαγωγών στην Ένωση και περίπου 0 % του μεριδίου της αγοράς της Ένωσης, η Επιτροπή διερεύνησε επίσης 
την πιθανότητα επανάληψης του ντάμπινγκ.

3.2.3. Πιθανότητα επανάληψης της πρακτικής ντάμπινγκ σε περίπτωση κατάργησης των μέτρων

(145) Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή διερεύνησε την πιθανότητα επανάληψης του 
ντάμπινγκ σε περίπτωση λήξης της ισχύος των μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό αναλύθηκαν τα ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία: οι 
εξαγωγές σε τρίτες χώρες, η παραγωγική ικανότητα και η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στη Ρωσία καθώς και η 
ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης.

3.2.3.1. Εξαγωγές σε τρίτες χώρες

α) Κανονική αξία

(146) Η κανονική αξία κατασκευάστηκε όπως εξηγείται στο τμήμα 3.2.2.1 ανωτέρω.

β) Τιμή εξαγωγής

(147) Η τιμή εξαγωγής καθορίστηκε με βάση τις τιμές εξαγωγής του υπό επανεξέταση προϊόντος σε άλλες τρίτες χώρες. Στο 
πλαίσιο αυτό, λόγω έλλειψης συνεργασίας από τους παραγωγούς-εξαγωγείς, η Επιτροπή χρησιμοποίησε τη βάση 
δεδομένων της Global Trade Atlas («GTA»). Κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, η μέση τιμή εξαγωγής CIF σε 
τρίτες χώρες ανερχόταν σε 536 EUR/τόνο. Η τιμή εξαγωγής CIF σε τρίτες χώρες μειώθηκε στο επίπεδο τιμών εκ του 
εργοστασίου με την αφαίρεση του κόστους ναύλων και ασφάλισης και του κόστους εγχώριας μεταφοράς στη Ρωσία, το 
οποίο ανερχόταν σε 127,84 EUR/τόνο, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 141. Στη βάση αυτή, η προσαρμοσμένη 
τιμή εξαγωγής εκ του εργοστασίου σε τρίτες χώρες ανερχόταν σε 408,72 EUR/τόνο.

(67) Global Steel Prices, Indexes & Forecasts | MEPS International
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γ) Σύγκριση τιμών

(148) Η Επιτροπή συνέκρινε την κανονική αξία που καθορίστηκε στο τμήμα 3.2.2.1 με τη μέση τιμή εξαγωγής σε τρίτες χώρες 
βάσει τιμών εκ του εργοστασίου.

(149) Η ανωτέρω σύγκριση έδειξε ότι οι ρωσικές εξαγωγές του υπό επανεξέταση προϊόντος σε τρίτες χώρες, εκφρασμένες ως 
ποσοστό της αξίας CIF, ήταν κατά 55 % χαμηλότερες από την κανονική αξία που καθορίστηκε.

(150) Στις παρατηρήσεις που υπέβαλαν οι τρεις Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς κατά την έναρξη της διαδικασίας, ισχυρίστηκαν ότι οι 
τιμές εξαγωγής σε τρίτες αγορές δεν είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικές από τις τιμές εξαγωγής στην Ένωση, διότι οι εν 
λόγω εξαγωγές, κυρίως στην Τουρκία, αποτελούνται από φθηνότερους τύπους CRF, γεγονός που εξηγεί τις χαμηλότερες 
τιμές τους. Υποστήριξαν ότι οι υψηλές ρωσικές τιμές εξαγωγής που αναφέρονται από την Eurostat είναι αντιπροσωπευτικές 
και πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση.

(151) Ως προς αυτό, η Επιτροπή επισήμανε ότι δεν υποβλήθηκαν αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό περί 
διαφορών στους τύπους προϊόντος. Στην πραγματικότητα, οι τρεις Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς δεν απάντησαν στο 
ερωτηματολόγιο, συνεπώς δεν επέτρεψαν στην Επιτροπή να διενεργήσει την αξιολόγησή της όσον αφορά τους τύπους 
προϊόντος που εξάγονται στην Ένωση. Ως εκ τούτου, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 138, η Επιτροπή βάσισε την 
αξιολόγησή της στα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία. Χρησιμοποίησε τη βάση δεδομένων της GTA για να καθορίσει τη 
ρωσική τιμή εξαγωγής σε τρίτες χώρες ως την καταλληλότερη πηγή. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν είχαν 
χρησιμοποιηθεί οι ρωσικές τιμές εξαγωγής στην Ένωση όπως πρότειναν οι τρεις Ρώσοι εξαγωγείς, η Επιτροπή διαπίστωσε 
στο τμήμα 3.2.2.4 ανωτέρω ότι οι προερχόμενες από την Eurostat ρωσικές τιμές εξαγωγής προς στην Ένωση, εκφρασμένες 
ως ποσοστό της αξίας CIF, ήταν κατά 10 % χαμηλότερες από την καθορισμένη κανονική αξία. Συνεπώς, ο ισχυρισμός 
απορρίφθηκε.

3.2.3.2. Παραγωγική ικανότητα και πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στη Ρωσία

(152) Δεδομένης της έλλειψης συνεργασίας εκ μέρους των Ρώσων παραγωγών-εξαγωγέων, η παραγωγική ικανότητα και η 
πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στη Ρωσία καθορίστηκαν με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία και ιδίως τις 
πληροφορίες που υπέβαλε η αιτούσα σχετικά με την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.

(153) Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε η αιτούσα, η συνολική παραγωγική ικανότητα του υπό επανεξέταση προϊόντος 
στη Ρωσία υπερέβαινε τους 12 000 000 εκατ. τόνους κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις της αιτούσας, οι Ρώσοι παραγωγοί έχουν πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα περίπου 2 εκατ. τόνων που δεν 
μπορεί να απορροφηθεί από την εγχώρια αγορά. Επιπλέον, η αιτούσα υποστήριξε ότι οι Ρώσοι παραγωγοί αύξησαν την 
παραγωγική ικανότητα για χάλυβα ψυχρής έλασης κατά περίπου 1 150 000 τόνους μεταξύ του 2016 και του 2021.

(154) Οι Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς αμφισβήτησαν την εκτίμηση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στη Ρωσία, όπως 
υποβλήθηκε από την αιτούσα. Στις παρατηρήσεις που υπέβαλαν κατά την έναρξη της διαδικασίας, παρείχαν στοιχεία 
σχετικά με τη συνολική παραγωγική ικανότητα του κλάδου παραγωγής CRF στη Ρωσία, τον συνολικό όγκο παραγωγής και 
το ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας. Ισχυρίστηκαν ότι το 2020 ο ρωσικός κλάδος παραγωγής CRF 
είχε πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα [1,8 - 2,3] εκατ. τόνων, η οποία αντιστοιχούσε μόλις στο [4 - 8] % της 
συνολικής ενωσιακής κατανάλωσης (32,4 εκατ. τόνοι). Δήλωσαν επίσης ότι, λαμβανομένης υπόψη της εκτιμώμενης 
αύξησης της κατανάλωσης και της παραγωγής CRF στη Ρωσία και στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (EAEU), η 
διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα του ρωσικού κλάδου παραγωγής CRFS προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω.

(155) Ως προς αυτό, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 32, οι Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς δεν απάντησαν στο 
ερωτηματολόγιο και η Επιτροπή θεώρησε ότι παρείχαν μόνο αποσπασματικές πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή, την 
παραγωγική ικανότητα και τον όγκο παραγωγής χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, τις οποίες η Επιτροπή δεν μπόρεσε να 
επαληθεύσει. Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι οι παραγωγοί- εξαγωγείς δεν παρείχαν επαρκείς και αξιόπιστες πληροφορίες 
σχετικά με την παραγωγική ικανότητα και τον όγκο παραγωγής, η Επιτροπή χρησιμοποίησε τις διαθέσιμες πληροφορίες του 
φακέλου.
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(156) Επιπλέον, οι Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς υπέβαλαν τα στοιχεία σχετικά με την παραγωγή, την παραγωγική ικανότητα και τη 
χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας μόνο σε ευαίσθητη έκδοση χωρίς μη εμπιστευτική περίληψη. Όπως 
επισημαίνεται στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, αν μέρος που υποβάλλει εμπιστευτικές πληροφορίες δεν 
εξηγήσει πειστικά τους λόγους για τους οποίους αιτείται την εμπιστευτική μεταχείρισή τους ή δεν προσκομίσει μη 
εμπιστευτικού χαρακτήρα περίληψή τους στην απαιτούμενη μορφή και ποιότητα, η Επιτροπή μπορεί να μη λάβει υπόψη τις 
εν λόγω πληροφορίες, εκτός αν καταδεικνύεται επαρκώς από έγκυρες πηγές ότι οι πληροφορίες είναι ορθές. Δεδομένου ότι 
οι πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή, την παραγωγική ικανότητα και τη χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας 
παρασχέθηκαν μόνο σε ευαίσθητη έκδοση και, ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατό να υποβληθούν παρατηρήσεις από άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, δεν κατέστη δυνατό να καταδειχθεί επαρκώς ότι οι πληροφορίες είναι ορθές.

(157) Σε κάθε περίπτωση, τα εν λόγω στοιχεία που υπέβαλαν οι Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς και εκείνα που παρείχε η αιτούσα δεν 
διέφεραν σε μεγάλο βαθμό. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεώρησε ότι μια αξιολόγηση με βάση τα στοιχεία που παρείχαν οι 
Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς δεν θα είχε οδηγήσει σε διαφορετικό συμπέρασμα. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή απέρριψε τους 
ισχυρισμούς.

(158) Μετά την κοινοποίηση, τόσο η ρωσική κυβέρνηση όσο και οι παραγωγοί-εξαγωγείς αμφισβήτησαν τα συμπεράσματα της 
Επιτροπής σύμφωνα με τα οποία οι παραγωγοί-εξαγωγείς δεν συνεργάστηκαν πλήρως στο πλαίσιο της έρευνας και δεν είχε 
υποβληθεί μια ουσιαστική μη εμπιστευτική έκδοση (όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 156). Ως εκ τούτου, οι 
παραγωγοί-εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι η Επιτροπή έκανε κατάχρηση της διακριτικής της ευχέρειας ως προς το σημείο αυτό.

(159) Πρώτον, η Επιτροπή παρατήρησε ότι οι παραγωγοί-εξαγωγείς είχαν παράσχει τις πληροφορίες σχετικά με την παραγωγική 
ικανότητα ανά εταιρεία μόνο υπό μορφή δεικτών, γεγονός που δεν επέτρεπε στα μέρη να διατυπώσουν παρατηρήσεις 
σχετικά με την ακριβή εγκατεστημένη παραγωγική ικανότητα (δεν δόθηκαν εύρη τιμών). Η μη εμπιστευτική έκδοση δεν 
περιείχε ούτε δεδομένα σχετικά με την παραγωγή ούτε δεδομένα σχετικά με τη χρησιμοποίηση της παραγωγικής 
ικανότητας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επανέλαβε τα συμπεράσματά της σύμφωνα με τα οποία η μη εμπιστευτική έκδοση 
των πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή, την παραγωγική ικανότητα και τη χρησιμοποίηση της παραγωγικής 
ικανότητας δεν ήταν δυνατόν να υποβληθεί σε ενδελεχή εξέταση από τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Δεύτερον, οι 
πληροφορίες αυτές δεν δόθηκαν στο πλαίσιο των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο και δεν ήταν δυνατόν να 
διασταυρωθούν με άλλα τμήματα των ερωτηματολογίων και με τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτείται να παράσχουν 
οι εταιρείες ως αποδεικτικά των πληροφοριών που υποβάλλονται με την απάντηση στο ερωτηματολόγιο. Τέλος, όπως 
εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 157 ανωτέρω, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, ακόμα και αν λαμβάνονταν υπόψη τα στοιχεία 
που υποβλήθηκαν, δεν θα μεταβάλλονταν τα συμπεράσματά της σχετικά με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Κατά 
συνέπεια, η Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό.

(160) Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα του υπό επανεξέταση προϊόντος που είναι διαθέσιμη στη Ρωσία αντιπροσωπεύει 
περίπου το 21 % της συνολικής ενωσιακής κατανάλωσης στην ελεύθερη αγορά κατά την περίοδο της έρευνας 
επανεξέτασης, με βάση την αίτηση, και περίπου το 20 % εάν ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις των Ρώσων παραγωγών- 
εξαγωγέων.

(161) Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς διαθέτουν σημαντική 
πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, την οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή CRF προς εξαγωγή 
στην Ένωση, σε περίπτωση που επιτραπεί η λήξη της ισχύος των μέτρων.

3.2.3.3. Ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης

(162) Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς εξήγαν το υπό επανεξέταση προϊόν σε τρίτες αγορές σε τιμές 
περίπου 14 % χαμηλότερες από τις μέσες τιμές πώλησης των ενωσιακών παραγωγών στην αγορά της Ένωσης. 
Λαμβανομένου υπόψη αυτού του επιπέδου τιμών, οι εξαγωγές στην Ένωση είναι δυνητικά πολύ πιο ελκυστικές για τους 
Ρώσους εξαγωγείς απ’ ό,τι οι εξαγωγές σε όλες τις άλλες χώρες.

(163) Η αγορά της Ένωσης είναι επίσης ελκυστική λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας και του μεγέθους της, με συνολική 
κατανάλωση 33 579 173 τόνων, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης στην ελεύθερη αγορά η οποία ανερχόταν σε 
9 677 020 τόνους κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.
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(164) Ο όγκος των εξαγωγών σε τρίτες χώρες ανερχόταν σε 580 000 τόνους κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, όγκος 
που αντιπροσώπευε το 6 % της κατανάλωσης στην ελεύθερη αγορά της Ένωσης. Αυτό αντιπροσωπεύει πρόσθετο όγκο CRF 
ο οποίος, σε περίπτωση λήξης των μέτρων, θα μπορούσε να διοχετευτεί στην αγορά της Ένωσης δεδομένης της 
ελκυστικότητάς της.

(165) Μετά την κοινοποίηση, οι παραγωγοί-εξαγωγείς και η ρωσική κυβέρνηση ισχυρίστηκαν ότι η αγορά της Ένωσης δεν ήταν 
πλέον ελκυστική για τους παραγωγούς-εξαγωγείς εξαιτίας των κυρώσεων, και ότι, ακόμα και στην περίοδο πριν από την 
επιβολή των κυρώσεων, «είχαν ήδη καταστραφεί οι εμπορικές ροές, οι υποδομές και οι αλυσίδες εφοδιασμού» και θα 
απαιτούνταν πολλά έτη για την αποκατάστασή τους.

(166) Μολονότι ο ισχυρισμός σχετικά με τις κυρώσεις εξετάζεται στις αιτιολογικές σκέψεις 167 και 172 κατωτέρω, η Επιτροπή 
παρατήρησε ότι δεν παρασχέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι η αποκατάσταση των εξαγωγών 
προς την Ένωση θα απαιτούσε πολλά έτη. Παράλληλα, δεδομένων των κατά πολύ χαμηλότερων τιμών στις οποίες 
εξακολουθούν να εξάγουν στον υπόλοιπο κόσμο οι Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς, της γεωγραφικής εγγύτητας και του 
μεγέθους της ενωσιακής αγοράς καθώς και του σημαντικού όγκου των εξαγωγών σε τρίτες χώρες που θα μπορούσαν να 
διοχετευθούν στην Ένωση, η Επιτροπή επανέλαβε τα συμπεράσματά της σχετικά με την ελκυστικότητα της ενωσιακής 
αγοράς για τους Ρώσους παραγωγούς-εξαγωγείς.

(167) Τα πρόσφατα γεγονότα δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση το συμπέρασμα αυτό. Η Επιτροπή επισήμανε στο πλαίσιο αυτό ότι, 
μετά την έναρξη της έρευνας, λόγω της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας, η Ένωση 
επέβαλε διαδοχικές δέσμες κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι οποίες επηρέασαν επίσης τα προϊόντα χάλυβα και/ή τις εταιρείες 
χάλυβα που παράγουν και εξάγουν το υπό επανεξέταση προϊόν μετά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Η τελευταία 
δέσμη κυρώσεων που καλύπτει το υπό επανεξέταση προϊόν και/ή τους παραγωγούς-εξαγωγείς περιλαμβάνει απαγόρευση 
εισαγωγής CRF. Η απαγόρευση αυτή άρχισε να ισχύει στις 16 Μαρτίου 2022 (68). Δεδομένου ότι οι εν λόγω κυρώσεις 
συνδέονται με τη στρατιωτική επίθεση και την υποκείμενη γεωπολιτική κατάσταση, το πεδίο εφαρμογής, η διαφοροποίηση 
και/ή η διάρκειά τους δεν είναι προβλέψιμα. Επιπλέον, τα μέτρα αντιντάμπινγκ έχουν διάρκεια πέντε ετών. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις προαναφερθείσες αβεβαιότητες και το γεγονός ότι το Συμβούλιο μπορεί να τροποποιήσει περαιτέρω το ακριβές 
πεδίο εφαρμογής και τη διάρκεια των κυρώσεων ανά πάσα στιγμή, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν μπορούν να επηρεάσουν 
τα συμπεράσματά της στην παρούσα διαδικασία.

3.2.3.4. Συμπέρασμα για την πιθανότητα επανάληψης του ντάμπινγκ

(168) Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς πωλούν σε τρίτες χώρες σε τιμές χαμηλότερες από την κανονική 
αξία.

(169) Όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 161, κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, η πλεονάζουσα παραγωγική 
ικανότητα στη Ρωσία ήταν σημαντική, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 21 % της συνολικής ενωσιακής κατανάλωσης στην 
ελεύθερη αγορά κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, και αυξήθηκε μεταξύ του 2016 και του 2021.

(170) Τέλος, η ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης όσον αφορά το μέγεθος, τη γεωγραφική εγγύτητα και τις τιμές δείχνει ότι 
είναι πιθανό οι ρωσικές εξαγωγές και η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα να κατευθυνθούν (εκ νέου) προς την Ένωση, 
εάν επιτραπεί η λήξη ισχύος των μέτρων.

(171) Μετά την κοινοποίηση, η ρωσική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα επανάληψης της πρακτικής ντάμπινγκ 
διότι οι εισαγωγές ήταν αμελητέες και ότι, λόγω των κυρώσεων, οι Ρώσοι παραγωγοί είχαν σταματήσει εντελώς τις εξαγωγές 
προς την Ένωση για μεγάλη και αόριστης διάρκειας χρονική περίοδο.

(172) Όσον αφορά τις εξαγωγές προς την Ένωση, η Επιτροπή υπενθύμισε ότι είχε διαπιστώσει πιθανότητα επανάληψης της 
πρακτικής ντάμπινγκ με βάση τα στοιχεία που περιγράφονται ανωτέρω τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο τρέχον επίπεδο 
των εξαγωγών προς την Ένωση, το οποίο θεωρείται προσωρινή κατάσταση που μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Όσον 
αφορά τις ισχύουσες κυρώσεις, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 167, δεδομένου ότι το πεδίο τους, η μορφή τους 
και/ή διάρκειά τους δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, η Επιτροπή διαπίστωσέ 

(68) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου, της 31ης Ιουλίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που 
αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (ΕΕ L 229 της 31.7.2014, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/428 
(ΕΕ L 87 Ι της 15.3.2022, σ. 13). Ανατρέξτε στη διεύθυνση https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX% 
3A02014R0833-20220413 για την ενοποιημένη έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014, η οποία περιέχει όλες τις τροποποιήσεις 
που αφορούν τη δέσμη κυρώσεων.
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ότι δεν μπορούν να επηρεάσουν τα συμπεράσματα στην παρούσα διαδικασία. Επομένως, τα πρόσφατα γεγονότα τα οποία 
επηρεάζουν προσωρινά τις εισαγωγές από τη Ρωσία στην Ένωση δεν μπορούν να μεταβάλουν τα συμπεράσματα που 
εξήχθησαν όσον αφορά την επανάληψη της πρακτικής ντάμπινγκ στην παρούσα υπόθεση, και οι εν λόγω ισχυρισμοί 
απορρίφθηκαν.

(173) Επομένως, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πιθανότητα επανάληψης της πρακτικής ντάμπινγκ, εάν δεν 
παραταθούν τα μέτρα.

4. ΖΗΜΙΑ

4.1. Ορισμός του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και της ενωσιακής παραγωγής

(174) Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, το ομοειδές προϊόν κατασκευαζόταν από 21 παραγωγούς στην Ένωση. Οι 
παραγωγοί αυτοί αποτελούν τον «ενωσιακό κλάδο παραγωγής» κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 του βασικού 
κανονισμού.

(175) Η συνολική ενωσιακή παραγωγή κατά τη διάρκεια της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης ανήλθε σε περίπου 30,5 εκατ. 
τόνους. Η Επιτροπή καθόρισε το μέγεθος με βάση όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον ενωσιακό κλάδο 
παραγωγής, όπως οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν από την αιτούσα. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 21, 
επιλέχθηκε δείγμα τριών ενωσιακών παραγωγών που αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 30 % της συνολικής ενωσιακής 
παραγωγής του ομοειδούς προϊόντος.

(176) Δεδομένου ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής είναι ως επί το πλείστον καθετοποιημένος και τα πλατέα προϊόντα ψυχρής 
έλασης από χάλυβα θεωρούνται πρωτογενές υλικό για την παραγωγή διαφόρων κατάντη προϊόντων προστιθέμενης αξίας, η 
κατανάλωση στη δέσμια αγορά και η κατανάλωση στην ελεύθερη αγορά αναλύθηκαν χωριστά.

(177) Η διάκριση μεταξύ της δέσμιας και της ελεύθερης αγοράς είναι σημαντική για την ανάλυση της ζημίας, διότι τα προϊόντα 
που προορίζονται για δέσμια χρήση δεν εκτίθενται σε άμεσο ανταγωνισμό από τις εισαγωγές, και οι τιμές μεταβίβασης 
καθορίζονται εντός των ομίλων σύμφωνα με τις διάφορες πολιτικές καθορισμού των τιμών και, ως εκ τούτου, δεν είναι 
αξιόπιστες. Αντίθετα, η παραγωγή που προορίζεται για την ελεύθερη αγορά βρίσκεται σε άμεσο ανταγωνισμό με τις 
εισαγωγές του οικείου προϊόντος, και οι τιμές είναι τιμές της ελεύθερης αγοράς.

(178) Η Επιτροπή, για να δώσει την πληρέστερη δυνατή εικόνα του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, και όπως είχε πράξει και στην 
αρχική έρευνα, συγκέντρωσε στοιχεία για τη συνολική δραστηριότητα όσον αφορά τα πλατέα προϊόντα ψυχρής έλασης από 
χάλυβα και εξέτασε αν η παραγωγή προοριζόταν για δέσμια χρήση ή για την ελεύθερη αγορά. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 
περίπου το 78 % της συνολικής παραγωγής των ενωσιακών παραγωγών προοριζόταν για δέσμια χρήση.

(179) Η Επιτροπή εξέτασε ορισμένους οικονομικούς δείκτες που αφορούν τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, με βάση μόνο τα 
στοιχεία για την ελεύθερη αγορά. Οι εν λόγω δείκτες είναι οι ακόλουθοι: όγκος πωλήσεων και τιμές πώλησης στην αγορά 
της Ένωσης, μερίδιο αγοράς, όγκος εξαγωγών και τιμές και κερδοφορία. Για άλλους δείκτες, όπως η παραγωγή, η 
παραγωγική ικανότητα, η παραγωγικότητα, η απασχόληση και οι μισθοί, τα μεγέθη που εξετάζονται κατωτέρω αφορούν το 
σύνολο της δραστηριότητας και, ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείται διαχωρισμός.

4.2. Ενωσιακή κατανάλωση

(180) Η Επιτροπή προσδιόρισε την ενωσιακή κατανάλωση με βάση α) τα στοιχεία που παρείχε η EUROFER σχετικά με τις 
πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής στην Ένωση, τα οποία διασταυρώθηκαν με τα 
στοιχεία των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος· και β) τις εισαγωγές του υπό επανεξέταση προϊόντος από όλες τις 
τρίτες χώρες, όπως αναφέρονται στην Eurostat.

(181) Η ενωσιακή κατανάλωση εξελίχθηκε ως εξής:
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Πίνακας 2

Ενωσιακή κατανάλωση (σε τόνους) 

2018 2019 2020 Περίοδος της έρευνας 
επανεξέτασης

Συνολική ενωσιακή 
κατανάλωση 39 389 717 38 484 642 31 808 880 33 579 173

Δείκτης
(2018 = 100) 100 98 81 85

Δέσμια αγορά 28 207 944 28 129 434 22 651 025 23 902 153

Δείκτης
(2018 = 100) 100 100 80 85

Ελεύθερη αγορά 11 181 772 10 355 209 9 157 856 9 677 020

Δείκτης
(2018 = 100) 100 93 82 87

Πηγή: Στοιχεία που παρασχέθηκαν από την EUROFER και διασταυρώθηκαν με τις απαντήσεις των παραγωγών του δείγματος στο 
ερωτηματολόγιο· Eurostat.

(182) Η κατανάλωση στην ελεύθερη αγορά αυξήθηκε σε σύγκριση με τους 7 122 682 τόνους που καταναλώθηκαν κατά την 
περίοδο της αρχικής έρευνας (1η Απριλίου 2014 έως 31 Μαρτίου 2015). Ωστόσο, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η 
δέσμια κατανάλωση στην Ένωση μειώθηκε κατά περίπου 15 %, ενώ η κατανάλωση στην ελεύθερη αγορά της Ένωσης 
μειώθηκε κατά περίπου 13 %. Μεταξύ του 2018 και του 2019, η κατανάλωση στη δέσμια αγορά παρέμεινε σταθερή, ενώ η 
κατανάλωση στην ελεύθερη αγορά μειώθηκε κατά 7 %. Η κύρια μείωση σημειώθηκε μεταξύ του 2019 και του 2020, όταν 
τόσο η ελεύθερη όσο και η δέσμια κατανάλωση μειώθηκαν σημαντικά κατά 11 % και 20 % αντίστοιχα. Η μείωση αυτή 
ξεκίνησε το 2019 λόγω της συνολικής επιβράδυνσης της ανάπτυξης στην Ένωση, αλλά επιδεινώθηκε λόγω της συνολικής 
οικονομικής επιβράδυνσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19. Η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης εν γένει, 
και ειδικότερα στον τομέα της μεταποίησης, επηρέασε τη συνολική ζήτηση χάλυβα. Αυτό είχε αντίκτυπο ιδιαίτερα στην 
αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία αποτελεί σημαντικό μέρος των χρηστών CRF. Από το 2020 έως την περίοδο της έρευνας 
επανεξέτασης τόσο η δέσμια όσο και η ελεύθερη κατανάλωση αυξήθηκαν κατά 5 % χωρίς, ωστόσο, να επανέλθουν στα 
επίπεδα του 2018.

4.3. Εισαγωγές από τις οικείες χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο

4.3.1. Όγκος και μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από τις οικείες χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο

(183) Η Επιτροπή προσδιόρισε τον όγκο των εισαγωγών με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών 
καθορίστηκε μέσω της σύγκρισης των όγκων εισαγωγών με την κατανάλωση της Ένωσης στην ελεύθερη αγορά, όπως 
παρουσιάζεται στον πίνακα 2 ανωτέρω.

(184) Οι εισαγωγές στην Ένωση από τις οικείες χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο εξελίχθηκαν ως εξής:
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Πίνακας 3

Όγκος εισαγωγών (σε τόνους) και μερίδιο αγοράς 

2018 2019 2020 Περίοδος της έρευνας 
επανεξέτασης

Όγκος εισαγωγών από 
τις οικείες χώρες 14 367 4 286 1 435 9 713

Δείκτης
(2018 = 100) 100 30 10 68

Μερίδιο αγοράς 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Όγκος εισαγωγών από 
τη ΛΔΚ 2 305 1 275 423 7 065

Δείκτης
(2018 = 100) 100 55 18 307

Μερίδιο αγοράς της 
ΛΔΚ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 %

Όγκος εισαγωγών από 
τη Ρωσία 12 062 3 011 1 012 2 648

Δείκτης
(2018 = 100) 100 25 8 22

Μερίδιο αγοράς της 
Ρωσίας 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Όγκος εισαγωγών από 
τον υπόλοιπο κόσμο 2 279 706 2 113 190 1 876 491 2 154 420

Δείκτης
(2018 = 100) 100 93 82 95

Μερίδιο αγοράς του 
υπόλοιπου κόσμου 20,39 % 20,41 % 20,49 % 22,26 %

Πηγή: Eurostat.

(185) Ενώ, κατά την περίοδο της αρχικής έρευνας, οι εισαγωγές από τις οικείες χώρες αντιστοιχούσαν στο 20 % του μεριδίου 
αγοράς και σε 1,4 εκατ. τόνους, με βάση τα στοιχεία της Eurostat έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από την αγορά της Ένωσης. 
Μάλιστα, οι εισαγωγές από τις οικείες χώρες συνέχισαν να μειώνονται από 14 367 σε 9 713 τόνους κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο. Παρότι οι όγκοι των εισαγωγών και από τις δύο οικείες χώρες αυξήθηκαν εκ νέου σε κάποιον βαθμό μεταξύ του 
2020 και της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης, παράλληλα με την αύξηση των όγκων κατανάλωσης κατά την ίδια 
περίοδο, εξακολουθούσαν να αντιπροσωπεύουν μερίδιο αγοράς μόλις 0,1 % κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/178 27.10.2022  



(186) Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, οι συνολικές εισαγωγές του υπό επανεξέταση προϊόντος από τρίτες χώρες εκτός των οικείων 
χωρών μειώθηκαν κατά 5 % (από 2,28 σε 2,15 εκατ. τόνους). Η τάση αυτή ακολουθεί την ίδια πτωτική τάση της 
κατανάλωσης στην ελεύθερη αγορά της Ένωσης όπως αναφέρεται στον πίνακα 2, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Επιπλέον, κατά 
την εξεταζόμενη περίοδο, οι τρίτες χώρες διατήρησαν (και μάλιστα αύξησαν κατά σχεδόν 2 εκατοστιαίες μονάδες) το 
μερίδιο αγοράς τους στην ελεύθερη αγορά, ενώ ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής έχασε μερίδιο αγοράς σχεδόν 2 %. 
Ωστόσο, η προσφορά CRF στην ελεύθερη αγορά ήταν κατακερματισμένη, καθώς καμία από τις άλλες τρίτες χώρες δεν 
κατείχε μερίδιο αγοράς άνω του 4 % στην αγορά της Ένωσης (69).

4.4. Οικονομική κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής

4.4.1. Γενικές παρατηρήσεις

(187) Η αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής περιλάμβανε αξιολόγηση όλων των 
οικονομικών δεικτών που έχουν σημασία για την κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο.

(188) Για τον προσδιορισμό της ζημίας, η Επιτροπή προέβη σε διάκριση μεταξύ μακροοικονομικών και μικροοικονομικών δεικτών 
ζημίας. Η Επιτροπή αξιολόγησε τους μακροοικονομικούς δείκτες με βάση τα στοιχεία που περιέχονταν στις απαντήσεις της 
EUROFER στο ερωτηματολόγιο σχετικά με τις πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, τα 
οποία διασταυρώθηκαν με τα στοιχεία που παρείχαν οι ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος. Η Επιτροπή αξιολόγησε τους 
μικροοικονομικούς δείκτες με βάση τα στοιχεία που περιέχονταν στις απαντήσεις των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος 
στο ερωτηματολόγιο. Διαπιστώθηκε ότι και τα δύο σύνολα στοιχείων ήταν αντιπροσωπευτικά της οικονομικής κατάστασης 
του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

(189) Οι μακροοικονομικοί δείκτες είναι οι εξής: παραγωγή, παραγωγική ικανότητα, χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας, 
όγκος πωλήσεων, μερίδιο αγοράς, ανάπτυξη, απασχόληση, παραγωγικότητα, μέγεθος του περιθωρίου ντάμπινγκ και 
ανάκαμψη από τις επιπτώσεις προηγούμενων πρακτικών ντάμπινγκ.

(190) Οι μικροοικονομικοί δείκτες είναι οι εξής: μέσες μοναδιαίες τιμές, μοναδιαίο κόστος, κόστος εργασίας, αποθέματα, 
κερδοφορία, ταμειακές ροές, επενδύσεις, απόδοση επενδύσεων και ικανότητα άντλησης κεφαλαίων.

4.4.2. Μακροοικονομικοί δείκτες

4.4.2.1. Παραγωγή, παραγωγική ικανότητα και χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας

(191) Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η συνολική παραγωγή, παραγωγική ικανότητα και χρησιμοποίηση της παραγωγικής 
ικανότητας της Ένωσης εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 4

Παραγωγή, παραγωγική ικανότητα και χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας 

2018 2019 2020 Περίοδος της έρευνας 
επανεξέτασης

Όγκος παραγωγής (σε 
τόνους) 36 298 267 35 686 689 29 229 520 30 520 404

Δείκτης
(2018 = 100) 100 98 81 84

Παραγωγική 
ικανότητα (σε τόνους) 45 912 036 45 976 102 48 542 510 44 909 450

Δείκτης
(2018 = 100) 100 100 106 98

(69) Η Ινδία, η Τουρκία, η Ουκρανία και η Δημοκρατία της Κορέας ήταν οι μόνες χώρες με μερίδιο αγοράς άνω του 3 % κατά την περίοδο της 
έρευνας επανεξέτασης, ενώ μόνο η Ταϊβάν και το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν μερίδιο αγοράς άνω του 2 %.
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Χρησιμοποίηση της 
παραγωγικής 
ικανότητας (%)

79 78 60 68

Δείκτης
(2018 = 100) 100 98 76 86

Πηγή: EUROFER, ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος.

(192) Οι όγκοι παραγωγής μειώθηκαν σημαντικά από την αρχή της εξεταζόμενης περιόδου. Η τάση και το μέγεθος της μείωσης 
ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό την τάση και το μέγεθος που παρατηρήθηκαν για τη μείωση της συνολικής ενωσιακής 
κατανάλωσης. Ο όγκος παραγωγής μειώθηκε κατά 16 % κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.

(193) Η παραγωγική ικανότητα μειώθηκε επίσης ελαφρά κατά την εξεταζόμενη περίοδο και βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο 
απ’ ό,τι κατά την αρχική έρευνα. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούσε να είναι 
μέλος της Ένωσης κατά τη διάρκεια της αρχικής έρευνας, ενώ η παραγωγική του ικανότητα δεν ελήφθη πλέον υπόψη στην 
τρέχουσα έρευνα επανεξέτασης. Επιπλέον, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής έλαβε μέτρα για την προσαρμογή και τον 
εξορθολογισμό της παραγωγικής του ικανότητας σύμφωνα με την κατανάλωση στην αγορά. Ως εκ τούτου, τα ποσοστά 
χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας αρχικά βελτιώθηκαν σε σύγκριση με την αρχική έρευνα. Ωστόσο, από την 
επιβράδυνση της ανάπτυξης της Ένωσης το 2019 και ιδίως από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, τα ποσοστά αυτά 
μειώθηκαν εκ νέου σημαντικά κατά την εξεταζόμενη περίοδο, παρότι ανέκαμψαν κάπως κατά την περίοδο της έρευνας 
επανεξέτασης (στις περιπτώσεις που η μείωση ήταν 20 ποσοστιαίες μονάδες το 2020 σε σύγκριση με το 2018, ήταν 11 
ποσοστιαίες μονάδες κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης σε σύγκριση με το 2018).

4.4.2.2. Όγκος πωλήσεων και μερίδιο αγοράς

(194) Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ο όγκος πωλήσεων και το μερίδιο αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής εξελίχθηκαν 
ως εξής:

Πίνακας 5

Όγκος πωλήσεων (σε τόνους) και μερίδιο αγοράς 

2018 2019 2020 Περίοδος της έρευνας 
επανεξέτασης

Συνολικός όγκος 
πωλήσεων στην αγορά 
της Ένωσης — 
ελεύθερη και δέσμια 
αγορά

37 095 644 36 367 167 29 930 954 31 415 040

Δείκτης
(2018 = 100) 100 98 81 85

Πωλήσεις και χρήση 
στη δέσμια αγορά 28 207 944 28 129 434 22 651 025 23 902 153

Δείκτης
(2018 = 100) 100 100 80 85

Πωλήσεις στην 
ελεύθερη αγορά 8 887 699 8 237 733 7 279 930 7 512 887

Δείκτης
(2018 = 100) 100 93 82 85

Μερίδιο αγοράς των 
πωλήσεων στην 
ελεύθερη αγορά

79 % 80 % 79 % 78 %

Πηγή: EUROFER, ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος.

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/180 27.10.2022  



(195) Οι συνολικές πωλήσεις στην Ένωση ακολούθησαν πτωτική τάση κατά την εξεταζόμενη περίοδο, σημειώνοντας συνολική 
μείωση 15 %. Η ίδια τάση παρατηρείται σε παρόμοιο μέγεθος για τη δέσμια και την ελεύθερη αγορά, παράλληλα με τη 
μείωση της κατανάλωσης που παρουσιάζεται στον πίνακα 2.

(196) Το μερίδιο αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής στην ελεύθερη αγορά παρέμεινε σχετικά σταθερό καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, αλλά μειώθηκε κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης κατά σχεδόν 2 %. Αυτό 
συμπίπτει με την αύξηση του μεριδίου αγοράς από τρίτες χώρες κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, όπως 
φαίνεται στον πίνακα 3.

4.4.2.3. Ανάπτυξη

(197) Στο πλαίσιο της μείωσης της κατανάλωσης, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής όχι μόνο έχασε όγκους πωλήσεων στην Ένωση, 
αλλά έχασε και μερίδιο αγοράς στην ελεύθερη αγορά. Ως εκ τούτου, δεν υπήρξε ανάπτυξη του ενωσιακού κλάδου 
παραγωγής κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

4.4.2.4. Απασχόληση και παραγωγικότητα

(198) Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η απασχόληση και η παραγωγικότητα εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 6

Απασχόληση και παραγωγικότητα 

2018 2019 2020 Περίοδος της έρευνας 
επανεξέτασης

Αριθμός εργαζομένων 9 634 9 137 9 773 9 321

Δείκτης
(2018 = 100) 100 95 101 97

Παραγωγικότητα 
(τόνοι/εργαζόμενο) 3 768 3 906 2 991 3 274

Δείκτης
(2018 = 100) 100 104 79 87

Πηγή: EUROFER, ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος.

(199) Ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής δεν κατόρθωσε να διατηρήσει τον αριθμό των εργαζομένων που ασχολούνται με την 
παραγωγή του υπό επανεξέταση προϊόντος, ο οποίος μειώθηκε συνολικά μεταξύ του 2018 και της περιόδου της έρευνας 
επανεξέτασης κατά 3 %.

(200) Η παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, υπολογιζόμενη ως παραγωγή (τόνοι) ανά 
εργαζόμενο, ακολούθησε πτωτική τάση κατά την εξεταζόμενη περίοδο (– 13 %). Η σημαντική μείωση της παραγωγικότητας 
εξηγείται από τη μεγαλύτερη μείωση του όγκου παραγωγής, η οποία συνδέεται επίσης με τη μείωση των πωλήσεων και της 
ζήτησης για τα προϊόντα του ενωσιακού κλάδου παραγωγής τόσο στην εγχώρια όσο και στην εξαγωγική αγορά, σε 
σύγκριση με τη μικρότερη μείωση του αριθμού των εργαζομένων.

4.4.2.5. Μέγεθος του περιθωρίου ντάμπινγκ και ανάκαμψη από τις επιπτώσεις προηγούμενων πρακτικών ντάμπινγκ

(201) Όλα τα περιθώρια ντάμπινγκ που καθορίστηκαν κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης υπερέβησαν κατά πολύ το 
ελάχιστο επίπεδο. Ταυτόχρονα, κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, το επίπεδο των εισαγωγών ήταν πολύ 
περιορισμένο, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 0,1 % της ενωσιακής κατανάλωσης. Τα μέτρα αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν 
μετά την αρχική έρευνα επέτρεψαν στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής να ανακάμψει από προηγούμενες πρακτικές 
ντάμπινγκ, όπως δείχνουν τα στοιχεία για το 2018 και επιβεβαιώνονται από τις δηλώσεις της αιτούσας στην αίτηση 
επανεξέτασης.
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4.4.3. Μικροοικονομικοί δείκτες

4.4.3.1. Τιμές και παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές

(202) Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, οι μέσες σταθμισμένες μοναδιαίες τιμές πώλησης και το κόστος παραγωγής των ενωσιακών 
παραγωγών του δείγματος σε μη συνδεδεμένους πελάτες στην Ένωση εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 7

Τιμές πώλησης και κόστος παραγωγής στην Ένωση (EUR/τόνο) 

2018 2019 2020 Περίοδος της έρευνας 
επανεξέτασης

Μέση μοναδιαία τιμή 
πώλησης στην Ένωση 
στην ελεύθερη αγορά

654 613 553 622

Δείκτης
(2018 = 100) 100 94 85 95

Μοναδιαίο κόστος 
παραγωγής 592 617 573 643

Δείκτης
(2018 = 100) 100 104 97 109

Πηγή: Ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος.

(203) Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, οι τιμές πώλησης στην αγορά της Ένωσης σε μη συνδεδεμένα μέρη 
(ελεύθερη αγορά) μειώθηκαν κατά 5 %. Λεπτομερής ανάλυση δείχνει ότι, από το 2018 έως το 2020, οι τιμές πώλησης 
μειώθηκαν κατά 15 % προτού αυξηθούν εκ νέου κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης κατά 12 %. Κατά την ίδια 
περίοδο, το κόστος παραγωγής παρουσίασε διακυμάνσεις αλλά ήταν περίπου 10 % υψηλότερο κατά την περίοδο της 
έρευνας επανεξέτασης σε σύγκριση με το 2018. Εκτός από το 2018, το μέσο κόστος παραγωγής ήταν υψηλότερο από τη 
μέση τιμή πώλησης σε όλα τα έτη. Παρότι οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν σημαντικά μεταξύ του 2020 και της περιόδου της 
έρευνας επανεξέτασης, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής δεν είχε ακόμη μπορέσει να αυξήσει την τιμή πώλησης σε επίπεδο 
επαρκές για την κάλυψη του κόστους παραγωγής.

4.4.3.2. Κόστος εργασίας

(204) Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, το μέσο κόστος εργασίας των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος εξελίχθηκε ως εξής:

Πίνακας 8

Μέσο κόστος εργασίας ανά εργαζόμενο 

2018 2019 2020 Περίοδος της έρευνας 
επανεξέτασης

Μέσο κόστος εργασίας 
ανά εργαζόμενο (σε 
EUR)

91 664 97 412 93 113 97 981

Δείκτης
(2018 = 100) 100 106 102 107

Πηγή: Ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος.
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(205) Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, το μέσο κόστος εργασίας παρουσίασε διακυμάνσεις, αλλά σημείωσε συνολική αύξηση 7 %. 
Παρότι ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε, το συνολικό κόστος εργασίας μειώθηκε επίσης, αλλά σε μικρότερο βαθμό.

4.4.3.3. Αποθέματα

(206) Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τα επίπεδα των αποθεμάτων των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 9

Αποθέματα 

2018 2019 2020 Περίοδος της έρευνας 
επανεξέτασης

Τελικά αποθέματα (σε 
τόνους) 488 722 429 657 284 572 262 487

Δείκτης
(2018 = 100) 100 88 58 54

Τελικά αποθέματα ως 
ποσοστό της 
παραγωγής

4 4 3 2

Δείκτης
(2018 = 100) 100 88 65 55

Πηγή: Ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος.

(207) Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τα αποθέματα του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μειώνονταν συνεχώς. Κατά κανόνα, οι 
μεταβολές των αποθεμάτων CRF ακολουθούν τις ίδιες τάσεις με εκείνες που ακολουθεί η παραγωγή, η οποία επίσης 
μειώθηκε κατά την εξεταζόμενη περίοδο, όπως φαίνεται στον πίνακα 4 (70). Ωστόσο, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, μία 
από τις εταιρείες του δείγματος προέβη σε μια σειρά δραστηριοτήτων αναδιάρθρωσης, οι οποίες περιλάμβαναν μερική 
αποσυγχώνευση, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τα αποθέματα. Επιπλέον, για ορισμένο χρονικό διάστημα μία από τις 
εταιρείες του δείγματος είχε προβλήματα με διάφορα στοιχεία εξοπλισμού, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτήθηκαν 
περισσότερες πωλήσεις από τα αποθέματα απ’ ό,τι αναμενόταν. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε και στην αρχική έρευνα, τα 
αποθέματα δεν θεωρούνται σημαντικός δείκτης ζημίας για τον εν λόγω κλάδο παραγωγής, δεδομένου ότι οι περισσότεροι 
τύποι του ομοειδούς προϊόντος παράγονται από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής βάσει συγκεκριμένων παραγγελιών των 
χρηστών (71).

4.4.3.4. Κερδοφορία, ταμειακές ροές, επενδύσεις, απόδοση των επενδύσεων και ικανότητα άντλησης κεφαλαίων

(208) Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η κερδοφορία, οι ταμειακές ροές, οι επενδύσεις και η απόδοση των επενδύσεων των 
ενωσιακών παραγωγών του δείγματος εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 10

Κερδοφορία, ταμειακές ροές, επενδύσεις και απόδοση των επενδύσεων 

2018 2019 2020 Περίοδος της έρευνας 
επανεξέτασης

Κερδοφορία των 
πωλήσεων στην Ένωση 
σε μη συνδεδεμένους 
πελάτες (% του κύκλου 
εργασιών πωλήσεων)

16,1 - 2,8 - 14,7 - 3,1

(70) Αυτό επιβεβαιώθηκε επίσης στην αρχική έρευνα, βλέπε αιτιολογική σκέψη 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/181.
(71) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/181, αιτιολογική σκέψη 136.
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Δείκτης
(2018 = 100)

100 - 17 - 92 - 20

Ταμειακές ροές (EUR) 1 197 337 649 1 024 735 660 744 992 480 822 335 704

Δείκτης
(2018 = 100) 100 86 62 69

Επενδύσεις (EUR) 65 866 851 75 059 376 61 159 498 72 616 722

Δείκτης
(2018 = 100) 100 114 93 110

Απόδοση επενδύσεων 5 % 0 % - 3 % - 1 %

Δείκτης
(2018 = 100) 100 - 8 - 69 - 12

Πηγή: Ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος.

(209) Η Επιτροπή προσδιόρισε την κερδοφορία των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος εκφράζοντας το καθαρό προ φόρων 
κέρδος των πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος σε μη συνδεδεμένους πελάτες εντός της Ένωσης ως ποσοστό του κύκλου 
εργασιών των εν λόγω πωλήσεων.

(210) Λόγω της επιβολής των μέτρων αντιντάμπινγκ, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής είχε μπορέσει να βελτιώσει την κερδοφορία 
του από την περίοδο της αρχικής έρευνας και μάλιστα να υπερβεί τον στόχο κερδοφορίας που είχε τεθεί στην εν λόγω 
έρευνα (72). Ωστόσο, μετά την κορύφωση του 2018, η μείωση της ενωσιακής κατανάλωσης στην ελεύθερη αγορά σε 
συνδυασμό με τη μείωση των τιμών πώλησης κατά τα επόμενα έτη, όπως φαίνεται στον πίνακα 7 ανωτέρω, είχε ως 
αποτέλεσμα την αύξηση του μοναδιαίου κόστους παραγωγής σε επίπεδο υψηλότερο από τη μέση τιμή πώλησης. Η μείωση 
της κατανάλωσης CRF στην Ένωση δεν επέτρεψε στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής να καθορίσει τις τιμές πώλησης σε 
επίπεδο που θα κάλυπτε τουλάχιστον το κόστος παραγωγής.

(211) Οι καθαρές ταμειακές ροές είναι η ικανότητα των ενωσιακών παραγωγών να αυτοχρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους. 
Η τάση των καθαρών ταμειακών ροών εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό παράλληλα με την κερδοφορία, δηλαδή κορυφώθηκε το 
2018 πριν μειωθεί σημαντικά το 2019 και το 2020, παρότι ανέκαμψε κάπως κατά την περίοδο της έρευνας, αλλά 
εξακολουθούσε να βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα του 2018 και του 2019.

(212) Η απόδοση των επενδύσεων είναι το κέρδος ως ποσοστό της καθαρής λογιστικής αξίας των επενδύσεων. Ενώ οι επενδύσεις 
αυξήθηκαν συνολικά κατά την εξεταζόμενη περίοδο, κατά τη διάρκεια του 2020 και της περιόδου της έρευνας 
επανεξέτασης παρέμειναν κάτω από το επίπεδο του 2019. Η απόδοση των επενδύσεων εξελίχθηκε αρνητικά και 
ακολούθησε την ίδια τάση με εκείνη της κερδοφορίας.

4.5. Συμπέρασμα σχετικά με τη ζημία

(213) Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, όλοι οι μακροοικονομικοί δείκτες, όπως η παραγωγή, η χρησιμοποίηση της παραγωγικής 
ικανότητας, ο όγκος πωλήσεων στην αγορά της Ένωσης (τόσο στη δέσμια όσο και στην ελεύθερη αγορά), το μερίδιο 
αγοράς, η απασχόληση και η παραγωγικότητα, παρουσίασαν αρνητική τάση. Ομοίως, οι περισσότεροι μικροοικονομικοί 
δείκτες, όπως οι τιμές πώλησης στην ελεύθερη αγορά της Ένωσης, το κόστος παραγωγής, η κερδοφορία, τα τελικά 
αποθέματα, οι ταμειακές ροές και η απόδοση των επενδύσεων. παρουσίασαν αρνητική τάση κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 
Μόνο οι επενδύσεις παρουσίασαν θετική τάση.

(72) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1328.
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(214) Παρόλο που ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής κατάφερε να αυξήσει τις τιμές κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, 
εξακολουθούσε να έχει αρνητικό περιθώριο κέρδους της τάξης του – 3,1 % κατά την ίδια περίοδο. Οι ταμειακές ροές και η 
απόδοση των επενδύσεων επιδεινώθηκαν επίσης, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη για τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής την 
άντληση κεφαλαίων και την ανάπτυξη.

(215) Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, έως το 2018, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής είχε 
ανακάμψει από προηγούμενη σημαντική ζημία κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, την 
οποία προκάλεσαν οι εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από την Κίνα και τη Ρωσία. Ωστόσο, κατά την 
εξεταζόμενη περίοδο, η εικόνα της ζημίας επιδεινώθηκε και ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής επανήλθε σε οικονομικά 
ευάλωτη και ζημιογόνο κατάσταση κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.

(216) Μετά την κοινοποίηση, η ρωσική κυβέρνηση διαφώνησε με το συμπέρασμα της Επιτροπής όσον αφορά την κατάσταση του 
ενωσιακού κλάδου παραγωγής κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Σύμφωνα με τη ρωσική κυβέρνηση, η 
κατάσταση βελτιώθηκε κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με εξαίρεση το 
μοναδιαίο κόστος παραγωγής.

(217) Ωστόσο, μολονότι είναι αλήθεια ότι ορισμένοι δείκτες ζημίας βελτιώθηκαν κάπως μεταξύ του 2020 και της περιόδου της 
έρευνας επανεξέτασης, όπως επισημαίνεται στην ανάλυση ανωτέρω (για παράδειγμα στις αιτιολογικές σκέψεις 193 ή 211), 
οι δείκτες έδειξαν επιδείνωση κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Ωστόσο, η βελτίωση που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο της 
έρευνας επανεξέτασης δεν ήταν αρκετή για να βγάλει τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής από την οικονομικά ευάλωτη 
κατάσταση που αντιμετώπιζε από το 2018. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό.

(218) Λόγω των αμελητέων επιπέδων εισαγωγών από τις οικείες χώρες καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, η 
Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εισαγωγές από την Κίνα και τη Ρωσία δεν θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει τη 
ζημία που υπέστη ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής.

(219) Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξέτασε περαιτέρω την πιθανότητα επανάληψης της ζημίας που προκλήθηκε αρχικά από τις 
εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από την Κίνα και τη Ρωσία, αν καταργηθούν τα μέτρα.

5. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

(220) Στην αιτιολογική σκέψη 215, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ενωσιακός κλάδος βρισκόταν σε οικονομικά 
ευάλωτη κατάσταση κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Η Επιτροπή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα, στην 
αιτιολογική σκέψη 218, ότι η ζημία που υπέστη ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής κατά την περίοδο της έρευνας 
επανεξέτασης δεν θα μπορούσε να έχει προκληθεί από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από την Κίνα 
και τη Ρωσία λόγω του πολύ περιορισμένου όγκου τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αξιολόγησε, σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, αν υπάρχει πιθανότητα επανάληψης της ζημίας που προκάλεσαν οι εισαγωγές που 
αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από την Κίνα και τη Ρωσία, αν επιτραπεί η λήξη ισχύος των μέτρων.

(221) Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξέτασε την παραγωγική ικανότητα και την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στις οικείες 
χώρες, τη σχέση μεταξύ των τιμών εξαγωγής σε τρίτες χώρες και του επιπέδου τιμών στην Ένωση, καθώς και τον αντίκτυπο 
των δυνητικών εισαγωγών και των επιπέδων τιμών των εν λόγω εισαγωγών από τις χώρες αυτές στην κατάσταση του 
ενωσιακού κλάδου παραγωγής σε περίπτωση λήξης της ισχύος των μέτρων.

5.1. Πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην Κίνα και τη Ρωσία και ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης

(222) Όπως περιγράφεται ήδη στα τμήματα 3.1.11.2 και 3.2.3.2, οι παραγωγοί-εξαγωγείς στην Κίνα και στη Ρωσία έχουν 
σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, η οποία συνδυαστικά υπερβαίνει σημαντικά τους τρέχοντες όγκους 
παραγωγής και την εσωτερική ζήτηση στις χώρες αυτές. Η εν λόγω πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του υπό επανεξέταση προϊόντος προς εξαγωγή στην Ένωση σε περίπτωση που 
επιτρεπόταν η λήξη ισχύος των μέτρων. Οι ποσότητες που θα μπορούσαν να εξαχθούν από τους Κινέζους και τους Ρώσους 
παραγωγούς-εξαγωγείς είναι σημαντικές σε σύγκριση με το μέγεθος της αγοράς της Ένωσης. Πράγματι, η πλεονάζουσα 
παραγωγική ικανότητα αντιστοιχεί σε τιμή υπερδιπλάσια της συνολικής ενωσιακής κατανάλωσης στην ελεύθερη αγορά 
κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.
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(223) Όπως περιγράφεται στα τμήματα 3.1.11.1 και 3.2.3.1, οι Κινέζοι και οι Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς εξήγαν στις κύριες 
τρίτες αγορές τους σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από την κανονική αξία, όπως καθορίστηκε, οι οποίες, επιπλέον, ήταν 
χαμηλότερες από τις μέσες τιμές πώλησης(-στόχους) των ενωσιακών παραγωγών στην αγορά της Ένωσης κατά την περίοδο 
της έρευνας επανεξέτασης. Ως εκ τούτου, λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου τιμών των εξαγωγών από την Κίνα και τη 
Ρωσία σε άλλες τρίτες αγορές, οι εξαγωγές στην Ένωση είναι δυνητικά πολύ πιο ελκυστικές για τους εξαγωγείς από αυτές 
τις χώρες. Συνεπώς, μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι, σε περίπτωση κατάργησης των μέτρων, οι Ρώσοι και οι Κινέζοι 
παραγωγοί-εξαγωγείς θα αρχίσουν εκ νέου να εξάγουν στην Ένωση μεγάλους όγκους του υπό επανεξέταση προϊόντος. Η 
πρόβλεψη αυτή ενισχύεται περαιτέρω από τη διαθεσιμότητα σημαντικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στην Κίνα 
και τη Ρωσία. Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική σκέψη 167, παρόλο που επί του παρόντος απαγορεύονται οι εισαγωγές 
στην Ένωση ορισμένων προϊόντων χάλυβα που εξάγονται από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των CRF (73), είναι πιθανό 
αυτό να πρόκειται για προσωρινό μέτρο και δεν υπάρχει τρόπος να προβλεφθεί η διάρκειά του σε σχέση με τη διάρκεια της 
παράτασης των ισχυόντων μέτρων. Ως εκ τούτου, δεν επηρεάζει τα συμπεράσματα σχετικά με την ελκυστικότητα της αγοράς 
της Ένωσης.

(224) Οι τρεις Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι, στην αίτησή της, η αιτούσα υπερεκτίμησε την ελκυστικότητα της 
αγοράς της Ένωσης όσον αφορά τη Ρωσία. Σύμφωνα με τις ρωσικές εταιρείες, εάν αύξαναν τις εξαγωγές τους σε τρίτες 
χώρες, οι εξαγωγές αυτές θα προορίζονταν μάλλον για τους προτιμησιακούς εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας παρά για την 
Ένωση. Ωστόσο, όπως επισημαίνει και η αιτούσα, δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιηθεί η ρωσική πλεονάζουσα παραγωγική 
ικανότητα για την αύξηση των εξαγωγών προς τους προτιμησιακούς εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας. Πράγματι, επί του 
παρόντος, οι εν λόγω εξαγωγές επωφελούνται ήδη από δασμό 0 %, οπότε ήδη από τώρα θα μπορούσαν να 
πραγματοποιούνται αδασμολόγητες. Αντίθετα, οι εξαγωγές προς την Ένωση υπόκεινται επί του παρόντος σε δασμούς και η 
σύγκριση των ρωσικών και των κινεζικών τιμών σε τρίτες χώρες συν τον ενωσιακό δασμό αντιντάμπινγκ δεν θα είχε ως 
αποτέλεσμα την υποτιμολόγηση της τιμής-στόχου, ενώ η κατάργηση του δασμού αντιντάμπινγκ θα είχε το αποτέλεσμα 
αυτό. Ως εκ τούτου, δεν είναι πειστικό να υποστηρίζεται ότι οι εξαγωγές προς αυτούς τους εμπορικούς εταίρους θα 
αυξάνονταν, καθώς δεν είχαν εντοπίσει καμία αλλαγή που θα μπορούσε να επέλθει από τώρα έως το προβλέψιμο μέλλον η 
οποία θα αύξανε τις εξαγωγές από τη Ρωσία προς τις χώρες αυτές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό των 
Ρώσων εξαγωγέων.

(225) Μετά την κοινοποίηση, οι τρεις Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς και η ρωσική κυβέρνηση ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρχε 
πιθανότητα επανάληψης του ζημιογόνου ντάμπινγκ από τις ρωσικές εισαγωγές. Σύμφωνα με την άποψη των εν λόγω 
μερών, «η ενωσιακή νομοθεσία και πρακτική αποδεικνύουν ότι οι κυρώσεις της ΕΕ αποτελούν μακροπρόθεσμο μέσο 
πολιτικής», ενώ «τα μέτρα αντιντάμπινγκ της ΕΕ δεν έχουν προκαθορισμένη διάρκεια ισχύος» (74). Οι Ρώσοι παραγωγοί- 
εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας πρόκειται να χαλαρώσουν ή να 
αρθούν. Ωστόσο, ακόμα και σε περίπτωση άρσης των κυρώσεων, η αγορά της ΕΕ δεν είναι ελκυστική για τους Ρώσους 
εξαγωγείς «εξαιτίας των υψηλών κινδύνων εισαγωγής αυστηρών εμπορικών περιορισμών».

(226) Όπως αναφέρεται και στις αιτιολογικές σκέψεις 165 και 166, δεν υποβλήθηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν για ποιο 
λόγο η ενωσιακή αγορά θα ήταν λιγότερη ελκυστική για τους Ρώσους εξαγωγείς στην περίπτωση που δεν θα υπήρχαν 
κυρώσεις. Επιπλέον, στις αιτιολογικές σκέψεις 172, 223 και 248 του παρόντος κανονισμού εξηγείται για ποιο λόγο η 
Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι κυρώσεις δεν μπορούν να επηρεάσουν τα συμπεράσματα στην παρούσα διαδικασία. Ως εκ 
τούτου, οι ισχυρισμοί αυτοί απορρίφθηκαν.

5.2. Επιπτώσεις στην κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής

(227) Για να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο οι εισαγωγές από την Κίνα και τη Ρωσία θα επηρεάσουν τον ενωσιακό κλάδο 
παραγωγής σε περίπτωση λήξης της ισχύος των μέτρων, η Επιτροπή προέβη σε ανάλυση προοπτικών και σε συγκριτική 
ανάλυση των τιμών αν δεν εφαρμόζονταν τα μέτρα αντιντάμπινγκ.

(228) Λόγω της έλλειψης συνεργασίας από τους παραγωγούς-εξαγωγείς στις οικείες χώρες σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές 
ποσότητες που εισήχθησαν στην Ένωση από τις χώρες αυτές, δεν κατέστη δυνατό να καθοριστούν αξιόπιστες τιμές 
εισαγωγής κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί ουσιαστικός 
υπολογισμός της υποτιμολόγησης στη βάση αυτή. Υπό αυτές τις συνθήκες, για να εκτιμηθεί η πιθανή τιμή στην οποία θα 

(73) Βλέπε κανονισμό (ΕΕ) 2022/428 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών 
της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

(74) Σύμφωνα με τους Ρώσους παραγωγούς-εξαγωγείς, οποιοδήποτε μέτρο αντιντάμπινγκ «πρέπει να καταργείται όταν παύουν να ισχύουν οι 
συνθήκες στις οποίες βασίστηκε η επιβολή του» ενώ η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα μέτρα αντιντάμπινγκ «ως μακροπρόθεσμο μέσο εμπορικής 
άμυνας».
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πωλούσαν οι Κινέζοι και οι Ρώσοι παραγωγοί κατά τις εξαγωγές τους στην αγορά της Ένωσης, η Επιτροπή προέβη σε 
σύγκριση τιμών μεταξύ της μέσης τιμής (εκ του εργοστασίου) των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος με την αντίστοιχη 
μέση σταθμισμένη τιμή του υπό επανεξέταση προϊόντος κατά την εξαγωγή του σε τρίτες χώρες (75) από την Κίνα και τη 
Ρωσία.

(229) Το αποτέλεσμα της σύγκρισης εκφράστηκε ως ποσοστό του κύκλου εργασιών των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος 
κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Παρατηρήθηκε διαφορά τιμής σχεδόν 13 % για τη Ρωσία. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ρωσικές τιμές θα είναι χαμηλότερες από τις ενωσιακές τιμές σε παρόμοιο επίπεδο στην αγορά 
της Ένωσης, εάν επιτραπεί η λήξη της ισχύος των μέτρων.

(230) Από την ίδια σύγκριση για την Κίνα διαπιστώθηκε ότι οι τιμές εξαγωγής από την Κίνα σε τρίτες χώρες δεν ήταν χαμηλότερες 
από τις ενωσιακές τιμές. Ωστόσο, από περαιτέρω ανάλυση προέκυψε ότι οι εν λόγω τιμές εξακολουθούσαν να είναι 
χαμηλότερες από την τιμή-στόχο της Ένωσης. Με τη χρήση του ίδιου στόχου κερδοφορίας με την αρχική έρευνα 
(9,9 %) (76), διαπιστώθηκε ότι οι εισαγωγές από την Κίνα στο επίπεδο των κινεζικών τιμών εξαγωγής σε τρίτες χώρες ήταν 
κατά 10 % χαμηλότερες από την τιμή-στόχο της Ένωσης. Επομένως, είναι πιθανό οι εισαγωγές από την Κίνα να 
προκαλέσουν ζημία εάν δεν διατηρηθούν τα μέτρα.

5.3. Συμπέρασμα

(231) Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έλλειψη μέτρων θα οδηγήσει κατά πάσα πιθανότητα σε 
σημαντική αύξηση των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από την Κίνα και τη Ρωσία σε ζημιογόνες τιμές, με 
αποτέλεσμα να επαναληφθεί πιθανώς η σημαντική ζημία.

6. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(232) Σύμφωνα με το άρθρο 21 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε αν η διατήρηση των υφιστάμενων μέτρων 
αντιντάμπινγκ αντίκειται σαφώς στο συμφέρον της Ένωσης στο σύνολό της. Ο προσδιορισμός του συμφέροντος της 
Ένωσης βασίστηκε στην εκτίμηση όλων των διαφόρων εμπλεκόμενων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
συμφερόντων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, των εισαγωγέων και των χρηστών.

6.1. Συμφέρον του ενωσιακού κλάδου παραγωγής

(233) Ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής βρίσκεται σε 14 κράτη μέλη (Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, 
Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακική Δημοκρατία, Φινλανδία και Σουηδία). Απασχολεί 
περισσότερους από 9 000 εργαζομένους σε σχέση με το υπό επανεξέταση προϊόν.

(234) Παρότι τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ εμπόδισαν σε μεγάλο βαθμό την είσοδο, στην αγορά της Ένωσης, εισαγωγών που 
αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από τη Ρωσία και την Κίνα, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής βρισκόταν σε οικονομικά 
ευάλωτη κατάσταση κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, όπως επιβεβαιώνεται από τις αρνητικές τάσεις των 
δεικτών ζημίας.

(235) Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα επανάληψης της ζημίας που προκλήθηκε 
αρχικά από τις εισαγωγές από τις οικείες χώρες, εάν λήξουν τα μέτρα. Η εισροή σημαντικών όγκων εισαγωγών που 
αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από τη Ρωσία και την Κίνα θα επιδείνωνε την ήδη πολύ ευάλωτη οικονομική κατάσταση 
του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και θα απειλούσε τη βιωσιμότητά του.

(236) Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διατήρηση των μέτρων αντιντάμπινγκ κατά της Ρωσίας και της 
Κίνας είναι προς το συμφέρον του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

6.2. Συμφέρον των χρηστών και των μη συνδεδεμένων εισαγωγέων

(237) Η Επιτροπή επικοινώνησε με όλους τους γνωστούς χρήστες και τους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς. Κανένας χρήστης ούτε 
μη συνδεδεμένος εισαγωγέας αναγγέλθηκε και συνεργάστηκε στην παρούσα έρευνα, υποβάλλοντας απαντήσεις στο 
ερωτηματολόγιο.

(75) Η τιμή αυτή καθορίστηκε σε επίπεδο CIF, όπως αναφέρεται στην GTA (https://www.gtis.com/gta/), με τις κατάλληλες προσαρμογές για να 
ληφθούν υπόψη τα έξοδα μετά την εισαγωγή.

(76) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1328, αιτιολογική σκέψη 156.
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(238) Ένας μη συνδεδεμένος εισαγωγέας, η Duferco S.A, και ένας χρήστης, η ATS SA, υπέβαλαν παρατηρήσεις σχετικά με την 
έναρξη της διαδικασίας. Σύμφωνα με την Duferco S.A, οι τιμές του χάλυβα έχουν αυξηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να 
έχουν δημιουργηθεί ελλείψεις στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η ρωσική κυβέρνηση επισήμανε επίσης ότι οι ενωσιακοί χρήστες 
και καταναλωτές πλήττονται από την απότομη αύξηση των τιμών των CRF. Η ATS SA και οι τρεις Ρώσοι παραγωγοί- 
εξαγωγείς αναφέρονται στην αύξηση των τιμών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, η οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς 
τους, έχει ζημιώσει τους χρήστες και τους καταναλωτές CRF. Επιπλέον, τα μέρη ισχυρίστηκαν ότι τα υφιστάμενα μέτρα 
διασφάλισης στις εισαγωγές προϊόντων χάλυβα αποτελούν αυτοτελές μέσο εμπορικής προστασίας που συμβάλλει στην 
αύξηση των τιμών και στην ανισορροπία ζήτησης-προσφοράς (77).

(239) Στο πλαίσιο αυτό, τα μέτρα διασφάλισης βασίζονται σε διαφορετικό σκεπτικό και έχουν διαφορετικό στόχο απ’ ό,τι τα μέτρα 
αντιντάμπινγκ. Όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 132 ανωτέρω, τα μέτρα διασφάλισης δεν επαρκούν για την 
προστασία της αγοράς της Ένωσης από σημαντικές ποσότητες εισαγωγών σε τιμές ντάμπινγκ. Επιπλέον, τα στοιχεία που 
υπέβαλε η Duferco S.A προς επίρρωση της δήλωσής της χρονολογούνται από τον Απρίλιο και τον Ιούλιο του 2021 και 
καλύπτουν τις τάσεις που παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Όπως έδειξε η ανάλυση στο τμήμα 
4.4.2 ανωτέρω, η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας του ενωσιακού κλάδου παραγωγής ήταν μόλις 68 % κατά 
την ίδια περίοδο, ενώ οι τιμές πώλησής του ήταν σχετικά χαμηλές. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για αύξηση 
της παραγωγής σε ανταγωνιστικές τιμές.

(240) Ούτε η ATS SA ούτε οι Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς δεν προσκόμισαν αποδεικτικά στοιχεία για να τεκμηριώσουν τις 
δηλώσεις που διατύπωσαν στις παρατηρήσεις τους. Όπως φαίνεται από την ανάλυση στο τμήμα 4.4.3, τα στοιχεία για την 
περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, η οποία περιλαμβάνει το πρώτο εξάμηνο του 2021, δεν επιβεβαίωσαν τις δηλώσεις της 
ATS SA Στην πραγματικότητα, οι τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής δεν ήταν ασυνήθιστα υψηλές. Αντιστοιχούσαν 
σε επίπεδο χαμηλότερο από το μοναδιαίο κόστος και ήταν ακόμη και χαμηλότερες από τις τιμές εξαγωγής ορισμένων 
τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, καθώς και από την τιμή-στόχο του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

(241) Δεδομένου ότι κανένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 238 ούτε κανένας άλλος 
χρήστης ή μη συνδεδεμένος εισαγωγέας δεν υπέβαλε απάντηση στο ερωτηματολόγιο ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
εκτός από τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις, η Επιτροπή δεν διέθετε επαρκείς πληροφορίες για να καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι η συνέχιση των μέτρων θα ήταν επιζήμια για το συμφέρον των χρηστών ή των εισαγωγέων.

6.3. Συμπέρασμα σχετικά με το συμφέρον της Ένωσης

(242) Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι που να 
άπτονται του συμφέροντος της Ένωσης για τη μη διατήρηση των υφιστάμενων μέτρων στις εισαγωγές του υπό επανεξέταση 
προϊόντος καταγωγής Ρωσίας και Κίνας.

7. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΈΤΡΩΝ

(243) Τρεις Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς και ένας χρήστης (ATS SA) ισχυρίστηκαν ότι τα ισχύοντα μέτρα θα πρέπει να 
ανασταλούν. Επιπλέον, ακόμη και πριν από την έναρξη της έρευνας επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, 
ένας μη συνδεδεμένος εισαγωγέας εγκατεστημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο (η Stemcor London Limited) είχε επίσης 
διατυπώσει παρόμοιο ισχυρισμό.

(244) Τα επιχειρήματα που προέβαλαν τα διάφορα μέρη αφορούσαν την εικαζόμενη πρόσφατη υψηλή αύξηση των τιμών στην 
Ένωση από το τέλος του 2020, τη μείωση των εισαγωγών CRF από τις οικείες χώρες και την εικαζόμενη ανισορροπία 
μεταξύ ζήτησης και προσφοράς. Τα αποδεικτικά και άλλα στοιχεία που υποβλήθηκαν προς επίρρωση αυτών των 
επιχειρημάτων, αν και περιορισμένα, αφορούσαν σχεδόν εξολοκλήρου μια χρονική περίοδο που καλύπτεται από την 
περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Κανένα από τα μέρη δεν υπέβαλε στοιχεία σχετικά με την περίοδο μετά την περίοδο της 
έρευνας επανεξέτασης ή στοιχεία μελλοντικών προβλέψεων για να στηρίξει τα επιχειρήματά του, με εξαίρεση στοιχεία 
σχετικά με τις ενωσιακές τιμές πώλησης κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 και την αναφορά ήπιας πτωτικής τάσης στο τέλος 
του 2021. Οι τρεις Ρώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι «η αναλυτική πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων της 
αγοράς κατά την περίοδο 2022-2023 θα ήταν αμφίβολη και θα προέβλεπε μεγάλο αριθμό εναλλακτικών, ακόμη και 
αντιφατικών σεναρίων. Ακόμη και οι πιο σύνθετοι οικονομικοί δείκτες δεν μπορούν να ρίξουν φως στις μελλοντικές 
εξελίξεις». Ως εκ τούτου, στο παρόν στάδιο, είναι δύσκολο να συναχθεί οποιοδήποτε συμπέρασμα στη βάση αυτή σχετικά 
με την ύπαρξη προσωρινής μεταβολής των συνθηκών της αγοράς.

(77) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/978 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2022, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2019/159 για την επιβολή οριστικού μέτρου διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα (ΕΕ L 167 της 
24.6.2022, σ. 58).
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(245) Η Επιτροπή υπενθύμισε εν προκειμένω ότι το άρθρο 14 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού προβλέπει ότι, για την 
προστασία των συμφερόντων της Ένωσης, είναι δυνατό να ανασταλούν τα μέτρα αντιντάμπινγκ αν οι συνθήκες της αγοράς 
αλλάξουν προσωρινά σε βαθμό που καθίσταται απίθανη η επανάληψη της ζημίας συνεπεία της αναστολής αυτής.

(246) Όσον αφορά το δεύτερο στοιχείο, και όπως αναφέρεται στα τμήματα ανωτέρω σχετικά με τη ζημία, την επανάληψη της 
ζημίας και το συμφέρον της Ένωσης (αιτιολογική σκέψη 174 και επόμενες), η Επιτροπή επισήμανε ότι ο ενωσιακός κλάδος 
παραγωγής εξακολουθούσε να βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ και ότι, σε κάθε περίπτωση, 
υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να επαναληφθεί η σημαντική ζημία που προκλήθηκε αρχικά από τις εισαγωγές που 
αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από την Κίνα και τη Ρωσία σε ζημιογόνες τιμές σε περίπτωση λήξης της ισχύος των 
μέτρων. Επιπλέον, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι που να άπτονται του συμφέροντος της Ένωσης 
για τη μη διατήρηση των μέτρων. Ως εκ τούτου, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, η 
Επιτροπή δεν μπόρεσε να καταλήξει, στο στάδιο αυτό, στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω ζημία είναι απίθανο να επαναληφθεί 
συνεπεία της αναστολής και ότι θα ήταν προς το συμφέρον της Ένωσης να αναστείλει τα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό. Η Επιτροπή επιφυλάχθηκε 
του δικαιώματός της να εξετάσει περαιτέρω την ανάγκη αναστολής των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 
του βασικού κανονισμού σε εύθετο χρόνο.

(247) Επιπλέον, ο όμιλος NLMK, ο όμιλος Severstal και ο όμιλος MMK ισχυρίστηκαν ότι, επειδή οι προμήθειες ρωσικών CRF 
στην Ένωση διακόπηκαν πλήρως λόγω των κυρώσεων, δεν υπήρχε νομική βάση για τη διατήρηση των μέτρων ούτε ως 
αποτέλεσμα της υπό εξέλιξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων ούτε κατά τη διάρκεια της νόμιμης 
περιόδου εφαρμογής των μέτρων. Οι παραγωγοί-εξαγωγείς ισχυρίστηκαν ότι ο ριζικός αναπροσανατολισμός των 
εμπορικών ροών που επήλθε από τις εν λόγω κυρώσεις ήταν διαρκούς χαρακτήρα. Σύμφωνα με το επιχείρημα αυτό, τα 
μέτρα δεν θα εξυπηρετούσαν τον σκοπό τους, δηλαδή την προστασία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και της αγοράς 
από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές από ξένους εξαγωγείς, και, ως εκ τούτου, δεν είναι αναγκαία βάσει του άρθρου 11 
παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

(248) Η Επιτροπή επισήμανε ότι, μετά την έναρξη της έρευνας, λόγω της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά 
της Ουκρανίας, η Ένωση επέβαλε διαδοχικές δέσμες κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι οποίες επηρέασαν επίσης τα προϊόντα 
χάλυβα και/ή τις εταιρείες χάλυβα που παράγουν και εξάγουν το υπό επανεξέταση προϊόν μετά την περίοδο της έρευνας 
επανεξέτασης. Ωστόσο, σε αντίθεση με τον ισχυρισμό των παραγωγών-εξαγωγέων, η τρέχουσα κατάσταση δεν μπορεί να 
θεωρηθεί διαρκούς χαρακτήρα. Πράγματι, όπως εξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 167 και 172, η Επιτροπή διαπίστωσέ 
ότι οι κυρώσεις δεν μπορούν να επηρεάσουν τα συμπεράσματά της στην παρούσα διαδικασία. Ειδικότερα, η Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι, παρά τις ισχύουσες κυρώσεις, τα μέτρα εξακολουθούν να είναι αναγκαία κατά την έννοια του άρθρου 11 
παράγραφοι 1 και 2 του βασικού κανονισμού.

8. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

(249) Με βάση τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η Επιτροπή σχετικά με την επανάληψη του ντάμπινγκ, την επανάληψη της 
ζημίας και το συμφέρον της Ένωσης, τα μέτρα αντιντάμπινγκ για τα CRF από τη Ρωσία και την Κίνα θα πρέπει να 
διατηρηθούν.

(250) Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν ειδικά μέτρα για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των ατομικών δασμών αντιντάμπινγκ. Οι 
εταιρείες με ατομικούς δασμούς αντιντάμπινγκ πρέπει να προσκομίζουν έγκυρο εμπορικό τιμολόγιο στις τελωνειακές αρχές 
των κρατών μελών. Το τιμολόγιο πρέπει να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του 
παρόντος κανονισμού. Οι εισαγωγές που δεν συνοδεύονται από τέτοιο τιμολόγιο θα πρέπει να υπόκεινται στον δασμό 
αντιντάμπινγκ που ισχύει για «όλες τις άλλες εταιρείες».

(251) Μολονότι η προσκόμιση του εν λόγω τιμολογίου είναι απαραίτητη για την εφαρμογή από τις τελωνειακές αρχές των κρατών 
μελών των ατομικών συντελεστών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές, το εν λόγω τιμολόγιο δεν αποτελεί το μόνο στοιχείο που 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι τελωνειακές αρχές. Πράγματι, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, ακόμα και αν τους 
υποβληθεί τιμολόγιο το οποίο πληροί όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του παρόντος 
κανονισμού, οφείλουν να διενεργούν τους δικούς τους συνήθεις ελέγχους και μπορούν, όπως και σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, να απαιτούν πρόσθετα έγγραφα (έγγραφα αποστολής κ.λπ.) για την επαλήθευση της ακρίβειας των στοιχείων 
που περιέχονται στη δήλωση και να διασφαλίζουν ότι η συνακόλουθη εφαρμογή του χαμηλότερου δασμολογικού 
συντελεστή είναι δικαιολογημένη, σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία.
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(252) Σε περίπτωση σημαντικής αύξησης του όγκου των εξαγωγών μίας από τις εταιρείες που επωφελούνται από τους 
χαμηλότερους συντελεστές ατομικού δασμού μετά την επιβολή των οικείων μέτρων, η εν λόγω αύξηση του όγκου των 
εξαγωγών θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστά από μόνη της μεταβολή των τρόπων διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών 
λόγω της επιβολής μέτρων κατά την έννοια του άρθρου 13 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού. Σε τέτοια περίπτωση, 
και με την επιφύλαξη της τήρησης των σχετικών όρων, είναι δυνατό να κινηθεί έρευνα κατά της καταστρατήγησης. Στο 
πλαίσιο της εν λόγω έρευνας θα ήταν δυνατό, μεταξύ άλλων, να εξεταστούν η ανάγκη κατάργησης του ατομικού 
δασμολογικού συντελεστή (ή συντελεστών) και η συνακόλουθη επιβολή δασμού σε επίπεδο χώρας.

(253) Οι ατομικοί δασμολογικοί συντελεστές αντιντάμπινγκ για κάθε εταιρεία οι οποίοι καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο στις εισαγωγές του υπό επανεξέταση προϊόντος καταγωγής των οικείων χωρών, το 
οποίο παράγεται από τις κατονομαζόμενες νομικές οντότητες. Στις εισαγωγές του υπό επανεξέταση προϊόντος που 
παράγεται από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία μη κατονομαζόμενη ρητώς στο διατακτικό του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που συνδέονται με τις ρητώς κατονομαζόμενες, θα πρέπει να εφαρμόζεται ο 
δασμολογικός συντελεστής που ισχύει για «όλες τις άλλες εταιρείες». Αυτές δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε κανέναν από 
τους ατομικούς δασμολογικούς συντελεστές αντιντάμπινγκ.

(254) Μια εταιρεία μπορεί να ζητήσει την εφαρμογή αυτών των ατομικών δασμολογικών συντελεστών αντιντάμπινγκ σε περίπτωση 
μεταγενέστερης αλλαγής της επωνυμίας της. Το αίτημα πρέπει να απευθύνεται στην Επιτροπή (78). Το αίτημα πρέπει να 
περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες με τις οποίες μπορεί να καταδειχθεί ότι η αλλαγή δεν θίγει το δικαίωμα της 
εταιρείας να επωφελείται από τον δασμολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται σ’ αυτήν. Εάν η αλλαγή επωνυμίας της 
εταιρείας δεν θίγει το δικαίωμά της να επωφελείται από τον δασμολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται σ’ αυτήν, θα 
δημοσιεύεται κανονισμός σχετικά με την αλλαγή επωνυμίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(255) Δυνάμει του άρθρου 109 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (79), για τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
το επιτόκιο που καταβάλλεται θα πρέπει να είναι εκείνο που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τις 
κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης, όπως αυτό δημοσιεύεται στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης την πρώτη ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα.

(256) Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/159 της Επιτροπής (80), η Επιτροπή επέβαλε μέτρο διασφάλισης όσον αφορά 
ορισμένα προϊόντα χάλυβα, για περίοδο τριών ετών. Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/1029, το μέτρο 
διασφάλισης παρατάθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2024. Το υπό επανεξέταση προϊόν υπάγεται σε μία από τις κατηγορίες 
προϊόντων που καλύπτονται από το μέτρο διασφάλισης. Συνεπώς, σε περίπτωση υπέρβασης των δασμολογικών 
ποσοστώσεων οι οποίες καθορίζονται βάσει του μέτρου διασφάλισης, θα επιβάλλεται στις ίδιες εισαγωγές τόσο ο δασμός 
για υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης όσο και ο δασμός αντιντάμπινγκ. Δεδομένου ότι η εν λόγω σώρευση μέτρων 
αντιντάμπινγκ και μέτρων διασφάλισης μπορεί να έχει μεγαλύτερη από την επιθυμητή επίπτωση στο εμπόριο, η Επιτροπή 
αποφάσισε να αποτρέψει την ταυτόχρονη εφαρμογή του δασμού αντιντάμπινγκ και του δασμού για υπέρβαση της 
δασμολογικής ποσόστωσης για το υπό επανεξέταση προϊόν κατά τη διάρκεια επιβολής του δασμού διασφάλισης.

(257) Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση που ο δασμός για υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 εφαρμόζεται στο υπό επανεξέταση προϊόν και υπερβαίνει το 
ύψος των δασμών αντιντάμπινγκ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εισπράττεται μόνο ο δασμός για υπέρβαση της 
δασμολογικής ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159. 
Κατά την περίοδο ταυτόχρονης εφαρμογής των δασμών διασφάλισης και των δασμών αντιντάμπινγκ, αναστέλλεται η 
είσπραξη των δασμών που επιβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Σε περίπτωση που ο δασμός για υπέρβαση 
της δασμολογικής ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 
εφαρμόζεται στο υπό επανεξέταση προϊόν και το ύψος του είναι χαμηλότερο από το ύψος των δασμών αντιντάμπινγκ του 
παρόντος κανονισμού, εισπράττεται ο δασμός για υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 και επιπλέον η διαφορά μεταξύ του δασμού αυτού και των 
υψηλότερων δασμών αντιντάμπινγκ που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Το μέρος του ποσού των δασμών 
αντιντάμπινγκ που δεν εισπράττεται αναστέλλεται.

(78) European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate G, Rue de la Loi 170, 1040 Brussels, Βέλγιο.
(79) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/ 
2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

(80) 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).

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/190 27.10.2022  



(258) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει 
του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πλατέων προϊόντων έλασης από σίδηρο ή από μη 
κραματοποιημένο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα, κάθε πλάτους, που έχουν ελαθεί σε 
ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, ούτε επικαλυμμένα ή επενδυμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή 
κατάσταση, τα οποία επί του παρόντος υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 7209 15 00 (κωδικός TARIC 7209 15 00 90), 
7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (κωδικός TARIC 7209 18 99 90), ex 7209 25 00 (κωδικός TARIC 
7209 25 00 90), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (κωδικοί TARIC 7211 23 80 19, 
7211 23 80 95 και 7211 23 80 99), ex 7211 29 00 (κωδικοί TARIC 7211 29 00 19 και 7211 29 00 99), 7225 50 80 και 
7226 92 00, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Από τον ορισμό του οικείου προϊόντος εξαιρούνται οι ακόλουθοι τύποι προϊόντων:

— πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, κάθε πλάτους, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη 
επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, ούτε επικαλυμμένα ή επενδυμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, έστω και 
περιελιγμένα, κάθε πάχους, ηλεκτρικά,

— πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, κάθε πλάτους, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη 
επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, ούτε επικαλυμμένα ή επενδυμένα, περιελιγμένα, πάχους κατώτερου των 0,35 mm, που έχουν 
υποστεί ανόπτηση (γνωστά ως «μαύρα ελάσματα»),

— πλατέα προϊόντα έλασης από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, κάθε πλάτους, από πυριτιούχο χάλυβα για ηλεκτρικές εφαρμογές 
και

— πλατέα προϊόντα έλασης από κραματοποιημένο χάλυβα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, από χάλυβα ταχείας 
κοπής.

2. Οι συντελεστές του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται επί της καθαρής, «ελεύθερης στα σύνορα της 
Ένωσης» τιμής, πριν από την καταβολή δασμού, για το προϊόν που περιγράφεται στην παράγραφο 1 και παράγεται από τις 
εταιρείες που παρατίθενται κατωτέρω καθορίζονται ως εξής:

Χώρα Εταιρεία Δασμός αντιντάμπινγκ (%) Πρόσθετος κωδικός TARIC

ΛΔΚ Angang Steel Company Limited, 
Anshan 19,7 C097

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled 
Sheets Co. Ltd., Tianjin 19,7 C098

Άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες που 
παρατίθενται στο παράρτημα 20,5

Όλες οι άλλες εταιρείες 22,1 C999

Ρωσία Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, 
Magnitogorsk 18,7 C099

PAO Severstal, Cherepovets 34 C100

Όλες οι άλλες εταιρείες 36,1 C999

3. Η εφαρμογή των ατομικών δασμολογικών συντελεστών που καθορίζονται για τις εταιρείες που αναφέρονται στην παράγραφο 
2 εξαρτάται από την προσκόμιση έγκυρου εμπορικού τιμολογίου στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, στο οποίο 
αναγράφεται δήλωση που φέρει ημερομηνία και υπογραφή υπαλλήλου της οντότητας που εκδίδει το τιμολόγιο, με αναφορά του 
ονόματος και της θέσης του/της, με την ακόλουθη διατύπωση: «Ο/Η υπογεγραμμένος/-η πιστοποιώ ότι (ο όγκος) του (υπό 
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επανεξέταση προϊόντος) που πωλήθηκε προς εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύπτεται από το παρόν τιμολόγιο έχει 
παραχθεί από την εταιρεία (επωνυμία και διεύθυνση της εταιρείας) (πρόσθετος κωδικός TARIC) στην [οικεία χώρα]. Δηλώνω ότι τα 
στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν τιμολόγιο είναι πλήρη και ακριβή». Αν δεν προσκομιστεί τέτοιο τιμολόγιο, εφαρμόζεται ο 
δασμός που ισχύει για όλες τις άλλες εταιρείες.

4. Το άρθρο 1 παράγραφος 2 δύναται να τροποποιηθεί προκειμένου να προστεθούν νέοι παραγωγοί-εξαγωγείς από τη Λαϊκή 
Δημοκρατία της Κίνας και να επιβληθεί σ’ αυτούς ο κατάλληλος σταθμισμένος μέσος δασμός αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται στις 
συνεργαζόμενες εταιρείες οι οποίες δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα. Οι νέοι παραγωγοί-εξαγωγείς παρέχουν στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι:

α) δεν εξήγαγαν τα εμπορεύματα που περιγράφονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, 
κατά την περίοδο από την 1η Απριλίου 2014 έως τις 31 Μαρτίου 2015) (περίοδος της αρχικής έρευνας)·

β) δεν συνδέονται με εξαγωγέα ή παραγωγό που υπόκειται στα μέτρα τα οποία επιβάλλονται με τον παρόντα κανονισμό· και

γ) είτε πράγματι εξήγαγαν το υπό επανεξέταση προϊόν είτε ανέλαβαν αμετάκλητη συμβατική υποχρέωση να εξαγάγουν σημαντική 
ποσότητα στην Ένωση μετά τη λήξη της περιόδου της αρχικής έρευνας.

5. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους τελωνειακούς δασμούς.

Άρθρο 2

1. Σε περίπτωση που ο δασμός για υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφο 6 του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 επιβάλλεται σε πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα 
ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα, κάθε πλάτους, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη 
επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, ούτε επικαλυμμένα ή επενδυμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση και το ύψος του 
υπερβαίνει το ύψος του δασμού αντιντάμπινγκ που καθορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, εισπράττεται μόνον ο δασμός για 
υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2019/159.

2. Κατά την περίοδο εφαρμογής της παραγράφου 1, αναστέλλεται η είσπραξη των δασμών που επιβάλλονται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

3. Σε περίπτωση που ο δασμός για υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 επιβάλλεται σε πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα 
ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα, κάθε πλάτους, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη 
επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, ούτε επικαλυμμένα ή επενδυμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση και το ύψος του 
είναι χαμηλότερο από το ύψος του δασμού αντιντάμπινγκ που καθορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, εισπράττεται ο δασμός 
για υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2019/159 και επιπλέον η διαφορά μεταξύ του δασμού αυτού και του υψηλότερου δασμού αντιντάμπινγκ που καθορίζεται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2.

4. Το μέρος του ποσού του δασμού αντιντάμπινγκ που δεν εισπράττεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 αναστέλλεται.

5. Οι αναστολές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 περιορίζονται χρονικά στην περίοδο εφαρμογής του δασμού για 
υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2019/159.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2022.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Κινέζοι συνεργαζόμενοι παραγωγοί-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα:

Χώρα Επωνυμία Πρόσθετος κωδικός TARIC

ΛΔΚ Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch, Tangshan C103

ΛΔΚ Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan C104

ΛΔΚ Baoshan Iron & Steel Co., Ltd, Shanghai C105

ΛΔΚ Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing C106

ΛΔΚ BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd, Benxi C107

ΛΔΚ Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi C108

ΛΔΚ WISCO International Economic & Trading Co. Ltd, Wuhan C109

ΛΔΚ Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan C110

ΛΔΚ Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin C111

ΛΔΚ Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., 
Zhangjiagang

C112

ΛΔΚ Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd, Baotou City C113
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	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2068 της Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 2022 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ρωσικής Ομοσπονδίας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 


