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Mogelijke etappes in een antidumping- en antisubsid ieprocedure 
 

Opening van een nieuwe procedure 

· Antidumping : De Europese Commissie start, na een ontvankelijke klacht van de EU- industrie, een antidumping-onderzoek (max. 

45 dagen na ontvangst klacht). Dit onderzoek dient voltooid te worden binnen de 15 maanden . 

· Antisubsidie : De Europese Commissie start, na ontvankelijke een klacht van de EU- industrie, een antisubsidie-onderzoek (max. 

45 dagen na ontvangst klacht). Dit onderzoek dient voltooid te worden binnen de 13 maanden . 

 

Instelling van voorlopige maatregelen (rechten) 

· Antidumping : De Europese Commissie stelt een voorlopig antidumpingrecht in voor een periode van normaliter 6 maanden. 

Voorlopige rechten worden niet eerder dan 60 dagen en niet later dan 9 maanden na de inleiding van de procedure ingesteld. 

· Antisubsidie : De Europese Commissie stelt een voorlopig compenserend recht in voor een periode van maximaal 4 maanden. 

Voorlopige rechten worden niet eerder dan 60 dagen en niet later dan 9 maanden na de inleiding van de procedure ingesteld. 

 

Verlenging van de voorlopige maatregelen (rechten) 

· Antidumping : De geldigheid van het voorlopige recht wordt met 3 maanden verlengd. 

· Antisubsidie : Geen verlenging mogelijk. 

 

Instelling van definitieve maatregelen (rechten) 

· Antidumping : De Europese Commissie stelt een definitief antidumpingrecht in voor een periode van normaliter 5 jaar. 

· Antisubsidie : De Europese Commissie stelt een definitief compenserend recht in voor een periode van normaliter 5 jaar. 

 

Aanvaarding van prijsverbintenissen van bepaalde ex porteurs 

· De Europese Commissie aanvaardt prijsverbintenissen vanwege één of meerdere exporteurs ter eerbiediging van een minimum 

prijs en bepaalde voorwaarden bij de uitvoer naar de EU. Indien de prijsverbintenissen geëerbiedigd worden, zijn de goederen 

vrijgesteld van rechten. 

 

Intrekking van prijsverbintenissen van bepaalde exp orteurs 

· In geval van schending of opzegging van de prijsverbintenis wordt deze ingetrokken en dienen de geldende rechten betaald te 

worden. 

 

Beëindiging van de procedure zonder het instellen v an maatregelen 

· De procedure wordt beëindigd zonder dat maatregelen worden ingesteld. 

 

Opening van een gedeeltelijk tussentijds onderzoek 

· Het onderzoek wordt gedeeltelijk heropend op verzoek van een belanghebbende (uitvoerder/ invoerder/ EU-producent) of op eigen 

initiatief van de Europese Commissie. Een dergelijke procedure beperkt zich tot bepaalde aspecten van het onderzoek. Het kan 

leiden tot het handhaven, het wijzigen of het intrekken van de maatregelen. 

 

Opening van een tussentijds onderzoek beperkt tot d e productdefinitie 

· Het tussentijds onderzoek beperkt zich tot de definitie van het betrokken product. De Europese Commissie onderzoekt of de 

definitie verduidelijkt of herzien dient te worden. 
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Opening van een volledig tussentijds onderzoek 

· Het onderzoek wordt volledig heropend op verzoek van een belanghebbende (uitvoerder/ invoerder/ EU-producent) of op eigen 

initiatief van de Europese Commissie. Alle aspecten van het oorspronkelijke onderzoek (dumping, schade, causaliteit en belang van 

de Unie) worden opnieuw geanalyseerd. Een dergelijk onderzoek kan leiden tot het handhaven, het wijzigen of het intrekken van de 

maatregelen. Ingeval van een handhaving van de maatregelen begint een nieuwe termijn van 5 jaar te lopen. 

 

Beëindiging van een volledig of gedeeltelijk tussen tijds onderzoek zonder wijziging van de maatregelen  

· Het tussentijds onderzoek wordt afgesloten en de geldende maatregelen worden ongewijzigd verdergezet. 

 

Wijziging van de maatregelen na een volledig of ged eeltelijk tussentijds onderzoek 

· De geldende maatregelen worden gewijzigd naar aanleiding van een tussentijds onderzoek. 

 

Verduidelijking van het toepassingsgebied van de ma atregelen 

· De definitie van het product waarop de maatregelen betrekking hebben wordt verduidelijkt. 

 

Wijziging van het toepassingsgebied van de maatrege len 

· De definitie van het product waarop de maatregelen betrekking hebben wordt gewijzigd. Het kan hierbij zowel om een uitbreiding 

als om een beperking van de productdefinitie gaan. 

 

Beëindiging van een tussentijds onderzoek zonder wi jziging van het toepassingsgebied van de maatregele n 

· Het tussentijds onderzoek wordt afgesloten en de geldende maatregelen worden ongewijzigd verdergezet. 

 

Intrekking van de maatregelen 

· De geldende maatregelen worden ingetrokken en de procedure wordt afgesloten. 

 

Opening van een anti-absorptie onderzoek 

· Er wordt een tussentijds onderzoek geopend naar mogelijke "absorptie" van de rechten. Absorptie vindt plaats wanneer exporteurs 

het antidumping/compenserend recht volledig of gedeeltelijk op zich nemen en de prijs van het gedumpte/gesubsidieerde product 

verlagen. Als het onderzoek uitwijst dat er effectief sprake is van absorptie, zal het recht in de hoogte herzien worden. 

 

Opening van een onderzoek ten behoeve van nieuwe ex porteur(s) 

· Dit onderzoek heeft tot doel een afzonderlijk recht vast te stellen voor één of meerdere zogenoemde "nieuwe exporteurs" uit het 

betrokken land. Dit zijn exporteurs die het product pas na de onderzoeksperiode waarop de maatregelen zijn gebaseerd naar de EU 

zijn beginnen uitvoeren. 

 

Wijziging van de maatregelen na een onderzoek ten b ehoeve van nieuwe exporteur(s) 

· De Verordening wordt aangepast om rekening te houden met de resultaten van een onderzoek ten behoeve van één of meerdere 

nieuwe exporteurs. 

 

Beëindiging van een tussentijds onderzoek ten behoe ve van nieuwe exporteur(s) zonder wijziging van de maatregelen 

· Het tussentijds onderzoek wordt afgesloten en de geldende maatregelen worden ongewijzigd verdergezet. 

 

Opening van een onderzoek naar mogelijke omzeiling van de maatregelen 

· Er wordt een onderzoek gestart om na te gaan of de geldende maatregelen ontdoken of omzeild worden. 
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Opening van een onderzoek naar mogelijke omzeiling via dit land (of deze landen) 

· Er wordt een onderzoek gestart om na te gaan of er omzeiling plaatsvindt van de maatregelen via dit land of via deze landen. 

 

Uitbreiding van de maatregelen naar één of meerdere  derde landen wegens omzeiling 

· De rechten worden uitgebreid naar één of meerdere derde landen omdat de betrokkenen goederen via dit land of deze landen 

versluisd worden om de maatregelen te omzeilen. 

 

Uitbreiding van de maatregelen naar dit land (of de ze landen) wegens omzeiling 

· De rechten oorspronkelijk gericht tegen een ander land worden uitgebreid tot dit land omdat sprake is van omzeiling via dit land. 

 

Opening van een onderzoek naar mogelijke omzeiling via dit product 

· Er wordt een onderzoek gestart om na te gaan of de maatregelen omzeild worden via dit product. 

 

Uitbreiding van de maatregelen naar een of meerdere  andere producten wegens omzeiling 

· De rechten worden uitgebreid naar ander(e) product(en) omdat er omzeiling plaatsvindt. Een dergelijke omzeiling kan op twee 

manieren geschieden. Enerzijds kan het betrokken product gewijzigd worden zodat het onder een andere goederencode valt. 

Anderzijds kunnen onderdelen van het betrokken product worden uitgevoerd naar de EU om deze vervolgens binnen de EU te laten 

assembleren. 

 

Uitbreiding van de maatregelen naar dit product weg ens omzeiling 

· De rechten oorspronkelijk gericht tegen een ander product worden uitgebreid tot dit product omdat sprake is van omzeiling via dit 

product. 

 

Wijziging van de Verordening (naamsverandering) 

· De Verordening wordt aangepast om rekening te houden met de naamsverandering van één of meerdere bedrijven die hierin 

vermeld staan. 

 

Rechtzetting van de Verordening 

· De Verordening wordt gecorrigeerd. 

 

Aankondiging dat de maatregelen binnenkort zullen a flopen 

· In de loop van het laatste jaar dat de maatregelen van toepassing zijn, wordt aangekondigd dat de maatregelen op korte termijn 

zullen vervallen. Na publicatie van dit bericht kunnen de producenten in de EU, uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de 

termijn van 5 jaar, een verzoek tot verlenging van de maatregelen indienen. 

 

Opening van een expiry review 

· Een expiry review, ook wel een “nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregelen” genoemd, moet uitmaken of de 

maatregelen al dan niet verlengd dienen te worden. Een dergelijk onderzoek wordt geopend op verzoek van de EU-producenten. 

Zolang de expiry review loopt, blijven de maatregelen van kracht.  

 

Verlenging van de definitieve maatregelen (rechten)  

· Het definitief recht wordt na afloop van een expiry review verlengd voor een periode van normaliter 5 jaar. 
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Invoer wordt onderworpen aan registratie  

· De Europese Commissie geeft de douaneautoriteiten de opdracht de invoer van het betrokken product afkomstig uit een bepaald 

land of van een bepaalde uitvoerder voor een periode van ten hoogste 9 maanden te registreren. Zo kunnen later met 

terugwerkende kracht, met ingang van de datum van registratie, maatregelen met betrekking tot deze invoer genomen worden. 

 

Terugbetaling van de rechten toegekend aan bepaalde  onderneming(en) 

· Beslissing tot terugbetaling van geïnde rechten aan een of meerdere invoerders. 

 

Vrijstelling van de maatregelen toegekend aan bepaa lde onderneming(en) 

· Bepaalde exporteurs of invoerders worden vrijgesteld van het betalen van de rechten. 

 

Schorsing van de maatregelen 

· De maatregelen worden voor een periode van 9 maanden geschorst. Dit kan gebeuren als de marktverhoudingen tijdelijk zodanig 

zijn gewijzigd dat het onwaarschijnlijk is dat door de schorsing opnieuw schade aan de EU-producenten wordt toegebracht. 

 

Verlenging van de schorsing van de rechten 

· De schorsing wordt met ten hoogste 1 jaar verlengd. 

 

Instelling van een beroep 

· Belanghebbenden hebben de zaak aanhangig gemaakt bij het Gerecht van Eerste Aanleg of het Europees Hof van Justitie. 

 

Beslissing van het Hof van Justitie of van het Gere cht van Eerste Aanleg 

· Het Gerecht van Eerste Aanleg of het Europees Hof van Justitie heeft zich over de procedure uitgesproken. 

 

Heropening van het onderzoek teneinde een WTO-uitsp raak te implementeren 

 ·Het onderzoek wordt heropend om de aanbevelingen naar aanleiding van een uitspraak van het WTO 

geschillenbeslechtingsorgaan te implementeren. 

 

Wijziging van de maatregelen teneinde een WTO-uitsp raak te implementeren 

· De maatregelen worden gewijzigd naar aanleiding van een uitspraak van het WTO-geschillenbeslechtingsorgaan. 

 

Vervallen van de maatregelen 

· De maatregelen verstrijken na afloop van hun normale looptijd (5 jaar) zonder dat een verlenging werd aangevraagd. 

 

Vervallen van de maatregelen bij EU-toetreding van geviseerd land 

· De maatregelen vervallen op het moment dat het geviseerde land toetreedt tot de EU. Antidumping- en antisubsidiemaatregelen 

kunnen immers slechts genomen worden tegen invoer uit landen die geen lid zijn van de EU. 
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