
Zawiadomienie dotyczące obowiązujących środków antydumpingowych w sprawie przywozu
nadmanganianu potasu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

(2004/C 209/02)

Komisja została poinformowana o zmianach, które zaszły
w przemyśle wspólnotowym w zakresie nadmanganianu
potasu.

1. Produkt i istniejące środki
Rozważanym produktem jest nadmanganian potasu (o wzorze
chemicznym KMnO4) pochodzący z Chińskiej Republiki
Ludowej, zwykle objęty kodem CN 2841 61 00. Wymieniony
kod jest podany jedynie do celów informacyjnych.

Środki obowiązujące są ostatecznym cłem antydumpingowym
nałożonym przez rozporządzenie Rady (WE) nr 299/2001 (1).

2. Rozwój sytuacji
Komisja została poinformowana, że jedyny producent nadman-
ganianu potasu, stanowiący całość przemysłu wspólnotowego
w dochodzeniu, które doprowadziło do nałożenia istniejących
środków, zaprzestał produkcji we Wspólnocie. Z tego względu
istniejące środki nie są już rzekomo potrzebne i dlatego
powinny zostać uchylone.

Producent ten jednak kwestionuje to domniemanie i twierdzi,
że nie zlikwidował całkowicie produkcji ze Wspólnocie, lecz ją
tylko czasowo zawiesił.

Ponadto po rozszerzeniu Unii Europejskiej, które miało miejsce
1 maja 2004 r., okazuje się, że co najmniej jeden inny produ-
cent nadmanganianu potasu istnieje w nowych Państwach
Członkowskich Wspólnoty.

3. Procedura
Komisja zachęca wszystkie zainteresowane strony do wypowie-
dzenia się na temat opisanego wyżej rozwoju sytuacji. Ponadto
w celu otrzymania informacji, które uzna za niezbędne do
przeanalizowania rozwoju sytuacji, Komisja prześle kopię

niniejszego zawiadomienia do dwóch wyżej wymienionych
producentów wspólnotowych (patrz: ust. 2) oraz do wszystkich
zrzeszeń producentów we Wspólnocie, do eksporterów/produ-
centów w Chińskiej Republice Ludowej oraz do importerów,
którzy współpracowali przy dochodzeniu, które doprowadziło
do nałożenia istniejących środków, do wszystkich zrzeszeń
eksporterów/producentów, do wszystkich zrzeszeń importerów
oraz do władz zainteresowanego kraju wywozu. Wyżej wymie-
nione strony lub inne zainteresowane strony mogą, w terminie
40 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgłosić się do Komisji
i przekazać informacje dotyczące istnienia przemysłu wspólno-
towego wraz z dowodami na ich poparcie.

Wszelkie opinie i wnioski zainteresowanych stron muszą być
złożone w formie pisemnej (nie w formie elektronicznej, chyba
że ustalono inaczej) i muszą zawierać nazwisko (nazwę), adres,
adres e-mail, numer telefonu i faksu i/lub dalekopisu zaintere-
sowanej strony. Wszystkie pisemne zgłoszenia, włącznie
z informacjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu
i korespondencją dostarczonymi przez zainteresowane strony
na zasadzie poufności, są oznakowane jako „Poufne” (2) oraz,
zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, towa-
rzyszy im wersja bez klauzuli poufności, 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
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877
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(1) Dz.U. L 44 z 15.2.2001, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Rady (WE) nr 152/2003 (Dz.U. L 25 z
30.1.2003, str. 21).

(2) Znaczy to, że dokument służy wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Jest on chroniony na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145
z 31.5.2001, str. 43). Jest dokumentem poufnym na podstawie
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 wyko-
nania art. VI GATT 1994 (Porozumienie antydumpingowe).


