
Zawiadomienia

o wszczęciu częściowego okresowego przeglądu środków antydumpingowych stosowanych w
odniesieniu do przywozu azotanu amonu pochodzącego z Rosji i Ukrainy

(2004/C 172/02)

Komisja otrzymała wniosek o wszczęcie częściowego okre-
sowego przeglądu na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia
Rady (WE) nr 384/96 (1) („podstawowe rozporządzenie”).

1. Wniosek o wszczęcie postępowania przeglądowego

Wniosek został złożony przez Europejskie Stowarzyszenie
Producentów Nawozów („wnioskodawca”).

2. Produkt

Produktem poddawanym przeglądowi jest azotan amonu
inny niż w postaci wodnego roztworu i mieszanin azotanu
amonu z węglanem wapnia lub innymi nieorganicznymi
substancjami niebędącymi nawozami, o zawartości azotu w
masie przekraczającej 28 %, pochodzący z Rosji i Ukrainy
(„omawiany produkt”), zwykle oznaczony kodami CN
3102 30 90 i 3102 40 90. Wymienione kody CN są
podane jedynie do celów informacyjnych.

3. Istniejące środki

Środki obecnie obowiązujące są ostatecznym cłem anty-
dumpingowym nałożonym przez rozporządzenie Rady
(WE) nr 132/2001 (2) na przywóz azotanu amonu
pochodzącego, inter alia, z Ukrainy oraz przez rozporzą-
dzenie Rady (WE) nr 658/2002 (3) na przywóz azotanu
amonu pochodzącego z Rosji.

4. Podstawy wszczęcia postępowania przeglądowego

Wnioskodawca dostarczył informacje, iż zakres istniejących
środków nie jest już wystarczający aby przeciwdziałać
dumpingowi powodującemu szkodę.

Wnioskodawca twierdzi, iż na rynku pojawiły się nowe
rodzaje produktu, które powinny być włączone do zakresu
środków, ponieważ posiadają takie same podstawowe cechy
fizyczne i chemiczne oraz mają takie same przeznaczenie
jak produkt objęty środkami. Dlatego też zarówno
omawiany produkt jak i nowe rodzaje produktu powinny
zostać uznane za jeden produkt.

5. Procedura dotycząca określenia dumpingu

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i ustaleniu, iż
istniały wystarczające dowody do wszczęcia częściowego
okresowego przeglądu, Komisja niniejszym wszczyna,
zgodnie z art. 11 ust. 3 podstawowego rozporządzenia,
przegląd, którego zakres jest ograniczony do definicji
omawianego produktu.

Dochodzenie ustali czy istnieje potrzeba dokonania zmian
zakresu istniejącego środka.

(a) Kwestionariusze

W celu otrzymania informacji uznanych za niezbędne
dla jej dochodzenia, Komisja przesyła kwestionariusze
do wnioskodawcy, importerów, użytkowników, produ-
centów dokonujących wywozu z Rosji i Ukrainy,
eksporterów oraz władz Rosji i Ukrainy. Wymienione
informacje i potwierdzające je dowody muszą wpłynąć
do Komisji w terminie ustalonym w pkt 6 lit. a) niniej-
szego zawiadomienia.

(b) Gromadzenie informacji i przeprowadzanie przesłuchań

Wszystkie zainteresowane strony są niniejszym
proszone o przedstawienie swoich opinii, informacji
innych niż odpowiedzi udzielone na pytania zawarte w
kwestionariuszu oraz dostarczenie potwierdzających
dowodów. Wymienione informacje i potwierdzające
dowody muszą wpłynąć do Komisji w terminie usta-
lonym w pkt 6 lit. a) niniejszego zawiadomienia.

Ponadto, Komisja może wysłuchać zainteresowane
strony, pod warunkiem, że złożyły wniosek wskazujący,
iż istnieją szczególne powody, dla których powinny
one być wysłuchane. Wniosek ten musi zostać złożony
w terminie ustalonym w pkt 6 lit. b) niniejszego zawia-
domienia.

6. Terminy

(a) Dla stron, w celu zgłoszenia się, przedłożenia odpowiedzi na
pytania zawarte w kwestionariuszu oraz przedstawienia
wszystkich innych informacji

Wszystkie zainteresowane strony, jeżeli ich reprezen-
tacje mają być uwzględnione podczas dochodzenia,
muszą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie
i przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w kwestio-
nariuszu lub przedstawić wszystkie inne informacje w
terminie 40 dni od daty opublikowania niniejszego
zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-
skiej, chyba że ustalono inaczej. Należy zwrócić uwagę
na fakt, iż wykonanie większości proceduralnych praw
ustanowionych w podstawowym rozporządzeniu jest
uzależnione od zgłoszenia się przez stronę w wyżej
wymienionym terminie.

(b) Przesłuchania

Wszystkie zainteresowane strony mogą składać wnioski
o przesłuchanie przez Komisję w tym samym terminie
40 dni.
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(1) Dz.U. L 56, z 6.3.1996, str. 1, rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Rady (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77, z
13.3.2004, str. 12).

(2) Dz.U. L 23, z 25.1.2001, str. 1.
(3) Dz.U. L 102, z 18.4.2002, str. 1.



7. Pisemne zgłoszenia, odpowiedzi na pytania zawarte w
kwestionariuszu i korespondencja
Wszystkie zgłoszenia i wnioski złożone przez zaintereso-
wane strony muszą być dokonane na piśmie (nie w formie
elektronicznej, chyba że ustalono inaczej, oraz muszą wska-
zywać nazwę, adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu
i/lub telefaksu zainteresowanej strony). Wszystkie pisemne
zgłoszenia, włącznie z informacjami wymaganymi w niniej-
szym zawiadomieniu, odpowiedzi na pytania zawarte w
kwestionariuszu i korespondencja dostarczone przez zainte-
resowane strony na zasadzie poufności są oznakowane
„Poufne” (1) oraz, zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia
podstawowego, towarzyszy im wersja bez klauzuli pouf-
ności, która jest oznakowana „Do wglądu zainteresowanych
stron”.

Adres Komisji do celów korespondencji:

Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Handlu
Dyrekcja B
Biuro: J-79 5/16
B-1049 Bruksela
Faks (32 2) 295 65 05
Teleks COMEU B 21877.

8. Brak współpracy

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia
dostępu lub w inny sposób nie dostarcza niezbędnych
informacji w odpowiednim czasie albo znacznie utrudnia
dochodzenie, ustalenia potwierdzające lub przeczące, mogą
być dokonane zgodnie z art. 18 podstawowego rozporzą-
dzenia, na podstawie dostępnych faktów.

W przypadku ustalenia, iż zainteresowana strona dostar-
czyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje,
informacje te nie są brane pod uwagę i można wykorzystać,
zgodnie z art. 18 podstawowego rozporządzenia, dostępne
fakty. Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub
współpracuje jedynie częściowo, i wykorzystano najbardziej
korzystne, dostępne fakty, wyniki mogą być mniej
korzystne dla wymienionej strony, niż gdyby współpra-
cowała.
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(1) Znaczy to, że dokument przeznaczony jest wyłącznie do użytku
wewnętrznego. Jest on chroniony zgodnie z art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145,
z 31.5.2001, str. 43). Jest to dokument poufny zgodnie z art. 19
rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 (Dz.U. L 56, z 6.3.1996,
str. 1) oraz art. 6 Porozumienia WTO w sprawie wykonania art. VI
GATT 1994 (Porozumienie antydumpingowe).


