
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych
stalowych lin lub kabli pochodzących z Republiki Korei

(2004/C 283/05)

Komisja otrzymała skargę na podstawie art. 5 rozporządzenia
Rady (WE) nr 384/96 (1)(„rozporządzenie podstawowe”), w
sprawie rzekomego przywozu niektórych stalowych lin i kabli
pochodzących z Republiki Korei („przedmiotowy kraj”), po
cenach dumpingowych i powodującego tym samym poważne
szkody dla przemysłu wspólnotowego.

1. Skarga

Skarga została wniesiona w dniu 11 października 2004 r. przez
Komitet Łącznikowy Europejskiej Branży Lin Stalowych (Euro-
pean Wire Rope Industries – „EWRIS”) („skarżący”) w imieniu
producentów reprezentujących znaczną część, w niniejszym
przypadku ponad 50 %, całkowitej wspólnotowej produkcji
niektórych stalowych lin i kabli.

2. Produkt

Produktem rzekomo przywożonym po cenach dumpingowych
są liny i kable, w tym zamknięte liny z żelaza lub stali, lecz nie
ze stali nierdzewnej, o maksymalnym wymiarze przekroju
poprzecznego przekraczającym 3 mm, z zamocowanymi
łącznikami lub bez łączników, pochodzące z Republiki Korei
(„przedmiotowy produkt”), zazwyczaj zgłaszane w ramach
kodów CN 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86 i
7312 10 88 oraz 7312 10 99. Wymienione kody CN podaje
się jedynie w celach informacyjnych.

3. Zarzut dumpingu

W przypadku Republiki Korei zarzut dumpingu oparty jest na
porównaniu wartości normalnej, ustalonej na podstawie cen
krajowych, z cenami eksportowymi przedmiotowego produktu
przy sprzedaży do Wspólnoty.

Margines dumpingu, wyliczony na tej podstawie, jest istotny.

4. Zarzut szkody

Skarżący przedstawił dowody wskazujące na to, że nastąpił
wzrost przywozu przedmiotowego produktu z Republiki Korei,
zarówno w wielkościach bezwzględnych ogółem, jak i pod
względem udziału w rynku.

Zarzuca się, że wielkość sprzedaży oraz ceny przywożonego
przedmiotowego produktu, poza innymi konsekwencjami,
miały negatywny wpływ na wysokość cen stosowanych przez
przemysł wspólnotowy, przynosząc poważne niepożądane
konsekwencje dla sytuacji finansowej przemysłu wspólnoto-
wego.

5. Procedura

Po stwierdzeniu po konsultacji z Komitetem Doradczym, że
skarga została wniesiona przez przemysł wspólnotowy lub w
jego imieniu oraz że istnieją wystarczające dowody uzasad-
niające wszczęcie postępowania, Komisja niniejszym wszczyna
dochodzenie zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego.

5.1. Procedura w celu stwierdzenia dumpingu i szkody

W wyniku dochodzenia ustalone zostanie, czy przedmiotowy
produkt pochodzący z Republiki Korei jest przedmiotem
dumpingu oraz czy dumping ten spowodował powstanie
szkody.

a) Kontrola wyrywkowa

Z uwagi na dużą liczbę stron uczestniczących w niniejszym
postępowaniu, Komisja może podjąć decyzję o zastoso-
waniu kontroli wyrywkowej zgodnie z art. 17 rozporzą-
dzenia podstawowego.

i) Kontrola wyrywkowa eksporterów/producentów w
Republice Korei

W celu umożliwienia Komisji podjęcia decyzji co do
konieczności kontroli wyrywkowej, a jeżeli taka
konieczność istnieje, w celu umożliwienia wyboru
próby, niniejszym uprasza się wszystkich eksporterów/
producentów lub przedstawicieli działających w ich
imieniu, aby dokonali zgłoszenia kontaktując się z
Komisją i aby dostarczyli następujących informacji na
temat ich firmy lub firm w terminie określonym w pkt
6 lit. b) ppkt i) oraz w formie wskazanej w pkt 7 niniej-
szego zawiadomienia:

— nazwa, adres, adres poczty elektronicznej, numery
telefonu i faksu i/lub teleksu oraz wskazanie osoby
odpowiedzialnej za kontakty,

— obrót wyrażony w walucie lokalnej oraz wyrażona
w tonach wielkość sprzedaży przedmiotowego
produktu sprzedanego w wywozie do Wspólnoty w
okresie od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca
2004 r.

— obrót wyrażony w walucie lokalnej oraz wyrażona
w tonach wielkość sprzedaży przedmiotowego
produktu na rynku wewnętrznym w okresie od dnia
1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.

— wskazanie, czy firma ma zamiar ubiegać się o usta-
lenie indywidualnego marginesu dumpingu (2)
(o ustalenie marginesów indywidualnych mogą
występować jedynie producenci),

20.11.2004C 283/6 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

(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) O indywidualne marginesy dumpingu można występować w
oparciu o art. 17 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, w przy-
padku firm niewłączonych do próby.



— dokładne określenie działalności firmy w odniesieniu
do produkcji przedmiotowego produktu,

— nazwy i dokładne określenie działalności wszystkich
firm powiązanych (1) zajmujących się produkcją
i/lub sprzedażą przedmiotowego produktu (wywóz
i/lub sprzedaż na rynku wewnętrznym),

— wszelkie inne istotne informacje pomagające Komisji
w dokonaniu wyboru próby,

— wskazanie, czy firma lub firmy wyrażają zgodę na
ich włączenie do próby, co oznacza konieczność
udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w kwes-
tionariuszu i zaakceptowania dochodzenia na
miejscu, prowadzonego w sprawie ww. odpowiedzi.

Dodatkowo Komisja będzie kontaktować się z władzami
kraju wywozu oraz ze znanymi stowarzyszeniami/orga-
nizacjami eksporterów/producentów w celu uzyskania
informacji uznanych za konieczne w celu dokonania
przez nią wyboru próby eksporterów/producentów.

ii) Kontrola wyrywkowa importerów

W celu umożliwienia Komisji podjęcia decyzji co do
konieczności kontroli wyrywkowej, a jeżeli taka
konieczność istnieje, w celu umożliwienia wyboru
próby, niniejszym uprasza się wszystkich importerów
lub przedstawicieli działających w ich imieniu, aby
zgłosili się do Komisji i dostarczyli następujące infor-
macje na temat ich firmy lub firm, w terminie okreś-
lonym w pkt 6 lit. b) ppkt i) oraz w formie wskazanej w
pkt 7 niniejszego zawiadomienia:

— nazwa, adres, adres poczty elektronicznej, numery
telefonu i faksu i/lub teleksu oraz wskazanie osoby
odpowiedzialnej za kontakty,

— obrót firmy ogółem wyrażony w euro w okresie od
dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.,

— liczba zatrudnionych ogółem,

— dokładne określenie działalności firmy w odniesieniu
do przedmiotowego produktu,

— wielkość w tonach i wartość w euro w odniesieniu
do przywozu i odsprzedaży na rynku wspólno-
towym w okresie od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia
30 czerwca 2004 r. przywożonego przedmiotowego
produktu, pochodzącego z Republiki Korei,

— nazwy i dokładne określenie działalności wszystkich
firm powiązanych (1) zajmujących się produkcją
i/lub sprzedażą przedmiotowego produktu,

— wszelkie inne istotne informacje pomagające Komisji
w dokonaniu wyboru próby,

— wskazanie, czy firma lub firmy wyraża(-ją) zgodę na
jej (ich) włączenie do próby, co oznacza konieczność
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w kwestio-
nariuszu i zaakceptowania dochodzenia na miejscu,
prowadzonego w sprawie ww. odpowiedzi.

Dodatkowo Komisja będzie kontaktować się ze znanymi
stowarzyszeniami importerów w celu uzyskania infor-
macji uznanych za konieczne w celu dokonania przez
nią wyboru próby importerów.

iii) Kontrola wyrywkowa producentów wspólnotowych

Z uwagi na dużą liczbę producentów wspólnotowych
popierających skargę, Komisja zamierza przeprowadzić
dochodzenie w sprawie szkody dla przemysłu wspólno-
towego poprzez zastosowanie kontroli wyrywkowej.

Aby umożliwić Komisji dokonanie wyboru próby,
niniejszym uprasza się wszystkich producentów wspól-
notowych o dostarczenie następujących informacji na
temat ich firmy lub firm w terminie wyznaczonym w
pkt 6 lit. b) ppkt i) niniejszego zawiadomienia:

— nazwa, adres, adres poczty elektronicznej, numery
telefonu i faksu i/lub teleksu oraz wskazanie osoby
odpowiedzialnej za kontakty,

— obrót firmy ogółem wyrażony w euro w okresie od
dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.,

— dokładne określenie działalności firmy w odniesieniu
do produkcji przedmiotowego produktu,

— wartość sprzedaży przedmiotowego produktu
(w euro) zrealizowanej na rynku wspólnotowym w
okresie od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca
2004 r.,

— wielkość sprzedaży przedmiotowego produktu
(w tonach) na rynku wspólnotowym w okresie od
dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.,

— wielkość produkcji przedmiotowego produktu
(w tonach) w okresie od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia
30 czerwca 2004 r.,

— nazwy i dokładne określenie działalności wszystkich
firm powiązanych (1) zajmujących się produkcją
i/lub sprzedażą przedmiotowego produktu,

— wszelkie inne istotne informacje pomagające Komisji
w dokonaniu wyboru próby,

— wskazanie, czy firma lub firmy wyrażają zgodę na
ich włączenie do próby, co oznacza konieczność
udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w kwestio-
nariuszu i zaakceptowania dochodzenia na miejscu,
prowadzonego w sprawie ww. odpowiedzi.
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(1) W celu uzyskania informacji dotyczących znaczenia pojęcia firm
powiązanych należy odnieść się do art. 143 rozporządzenia Komisji
(EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania
Wspólnotowego Kodeksu Celnego (Dz.U. L 253 z 11.10.1993,
str. 1).



iv) Końcowy wybór próby

Wszystkie zainteresowane strony zamierzające
przedłożyć istotne informacje dotyczące wyboru prób
muszą to uczynić w terminie wyznaczonym w pkt 6
lit. b) ppkt ii) niniejszego zawiadomienia,

Komisja zamierza dokonać końcowego wyboru prób po
konsultacji z zainteresowanymi stronami, które zadekla-
rowały gotowość do włączenia się do próby.

Firmy włączone do próby muszą odpowiedzieć na
pytania zadane w kwestionariuszu, w terminie okreś-
lonym w pkt 6 lit. b) ppkt iii) niniejszego zawiado-
mienia, jak również muszą współpracować w czasie
prowadzenia dochodzenia.

W razie braku współpracy w odpowiednim zakresie,
Komisja może dokonywać ustaleń zgodnie z art. 17
ust. 4 i art. 18 rozporządzenia podstawowego, w
oparciu o fakty dostępne. Ustalenia dokonane na
podstawie faktów dostępnych mogą być mniej korzystne
dla zainteresowanej strony, co zostało wyjaśnione w pkt
8 niniejszego zawiadomienia.

b) Kwestionariusze

Aby uzyskać informacje uznane za niezbędne w celu prowa-
dzenia dochodzenia, Komisja prześle kwestionariusze do
przemysłu wspólnotowego objętego kontrolą wyrywkową,
jak również do wszelkich stowarzyszeń producentów we
Wspólnocie, objętych kontrolą wyrywkową eksporterów/
producentów w Republice Korei, stowarzyszeń ekspor-
terów/producentów, objętych kontrolą wyrywkową impor-
terów, wszelkich stowarzyszeń importerów wymienionych
w skardze oraz do władz danego kraju wywozu.

W każdym przypadku, wszystkie strony powinny skontak-
tować się niezwłocznie z Komisją za pośrednictwem faksu,
lecz nie później niż w terminie określonym w pkt. 6 lit. a)
ppkt i) niniejszego zawiadomienia, w celu stwierdzenia, czy
zostały wymienione w skardze oraz, w razie potrzeby,
powinny zażądać wydania kwestionariusza, zważywszy, że
termin określony w pkt 6 lit. a) ppkt ii) niniejszego zawia-
domienia stosuje się do wszystkich wyżej określonych zain-
teresowanych stron.

c) Gromadzenie informacji i prowadzenie przesłuchań

Wszystkie zainteresowane strony wzywa się do przedsta-
wiania swoich opinii, przedstawienia informacji innych niż
odpowiedzi udzielone na pytania zawarte w kwestiona-
riuszu oraz dostarczenia potwierdzających dowodów.
Powyższe informacje oraz potwierdzające dowody muszą
wpłynąć do Komisji w terminie określonym w pkt 6 lit. a)
ppkt ii) niniejszego zawiadomienia.

Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony,
pod warunkiem, że złożą stosowny wniosek wykazujący
istnienie konkretnych powodów, dla których strony te
powinny zostać przesłuchane. Wniosek ten musi zostać
złożony w terminie określonym w pkt 6 lit. a) ppkt iii)
niniejszego zawiadomienia.

5.2. Procedura oceny interesu Wspólnoty

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego oraz w przy-
padku, gdy zarzuty wystąpienia dumpingu oraz spowodowanej
wskutek tego szkody znajdują uzasadnienie, zostanie podjęta
decyzja co do tego, czy przyjęcie środków antydumpingowych
nie byłoby sprzeczne z interesem Wspólnoty. Z tego względu

przemysł wspólnotowy, importerzy, reprezentatywne stowarzy-
szenia, reprezentatywni użytkownicy i reprezentatywne organi-
zacje konsumenckie, o ile udowodnią, że istnieje obiektywny
związek pomiędzy ich działalnością a przedmiotowym
produktem, mogą zgłosić się i dostarczyć Komisji informacje w
terminach ogólnych określonych w pkt 6 lit. a) ppkt ii) niniej-
szego zawiadomienia. Strony, które postąpiły zgodnie ze
zdaniem poprzednim, mogą wystąpić z wnioskiem o przesłu-
chanie określając konkretne powody, dla których powinny
zostać przesłuchane, w terminie określonym w pkt 6 lit. a)
ppkt iii) niniejszego zawiadomienia. Należy zauważyć, że infor-
macje dostarczone zgodnie z art. 21 są brane pod uwagę
jedynie w przypadku ich poparcia rzeczywistymi dowodami w
momencie złożenia.

6. Terminy

a) Terminy ogólne

i) Dla stron zwracających się z prośbą o wydanie kwestio-
nariusza

Wszystkie zainteresowane strony powinny zwrócić się z
prośbą o wydanie kwestionariusza możliwie jak najszyb-
ciej, lecz nie później niż w ciągu 15 dni po opubliko-
waniu niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej.

ii) Dla stron zgłaszających się, składających odpowiedzi na
pytania zawarte w kwestionariuszu oraz stron przedsta-
wiających inne informacje

Jeżeli ich oświadczenia mają zostać uwzględnione w
toku dochodzenia, wszystkie zainteresowane strony
muszą dokonać zgłoszenia kontaktując się z Komisją,
przedstawić swoje opinie i złożyć odpowiedzi na pytania
zawarte w kwestionariuszu lub wszelkie inne informacje
w ciągu 40 dni licząc od dnia opublikowania niniejszego
zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
chyba, że ustalono inaczej. Zwraca się uwagę na fakt, iż
wykonywanie większości proceduralnych praw określo-
nych w rozporządzeniu podstawowym jest uzależnione
od zgłoszenia się przez stronę w wyżej wymienionym
okresie.

Firmy wybrane do próby muszą złożyć odpowiedzi na
pytania zawarte w kwestionariuszu w terminach określo-
nych w pkt 6 lit. b) ppkt iii) niniejszego zawiadomienia.

iii) Przesłuchania

Wszystkie zainteresowane strony mogą również ubiegać
się o przesłuchanie przez Komisję w ramach wyżej
wspomnianego 40 dniowego okresu.

b) Termin specjalny w odniesieniu do kontroli wyrywkowej

i) Informacje określone w pkt 5.1 lit. a) ppkt i), pkt 5.1
lit. a) ppkt ii) oraz pkt 5.1 lit. a) ppkt iii) powinny
dotrzeć do Komisji w ciągu 15 dni od dnia opubliko-
wania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej, zważywszy że Komisja
zamierza konsultować się z zainteresowanymi stronami,
które zadeklarowały gotowość do włączenia się do
próby przy dokonywaniu przez nią końcowego
wyboru, w ciągu 21 dni od dnia opublikowania niniej-
szego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej.
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ii) Wszelkie pozostałe istotne informacje w odniesieniu do
wyboru próby, określone w pkt 5.1 lit. a) ppkt iv)
muszą dotrzeć do Komisji w ciągu 21 dni od dnia
opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

iii) Odpowiedzi na pytania zadane w kwestionariuszach
udzielone przez strony poddane kontroli wyrywkowej,
muszą dotrzeć do Komisji w ciągu 37 dni od dnia noty-
fikacji ich włączenia do próby.

7. Pisemne przedłożenia, odpowiedzi na pytania zawarte
w kwestionariuszu i korespondencja

Wszelkie przedłożenia i wnioski zainteresowanych stron muszą
być sporządzone na piśmie (nie w formie elektronicznej, chyba,
że ustalono inaczej) i muszą zawierać nazwę, adres, adres
poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, i/lub teleksu
zainteresowanej strony. Wszelkie pisemne przedłożenia, w tym
informacje żądane na podstawie niniejszego zawiadomienia,
odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz kores-
pondencja dostarczana przez zainteresowane strony z klauzulą
poufności, otrzymują oznaczenie „Zastrzeżone” (1) oraz zgodnie
z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego załącza się do
nich wersję jawną, która nosi oznaczenie „Do wiadomości zain-
teresowanych stron”.

Adres Komisji do korespondencji:
European Commission
Directorate General for Trade
Directorate B
Office: J-79 5/16
B-1049 Brussels
Fax (+32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

8. Brak współpracy

Jeżeli którakolwiek z zainteresowanych strona odmawia
dostępu lub w inny sposób nie zapewnia niezbędnych infor-
macji w wymaganych terminach, albo znacznie utrudnia
dochodzenie, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego
ustalenia tymczasowe lub ostateczne, pozytywne bądź nega-
tywne, mogą zostać dokonane w oparciu o fakty dostępne.

W razie stwierdzenia, że zainteresowana strona złożyła infor-
macje fałszywe lub wprowadzające w błąd, informacje takie
pomija się i można wykorzystać fakty dostępne. Jeżeli zaintere-
sowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częś-
ciowo, a w związku z tym ustalenia zostają dokonane w
oparciu o fakty dostępne zgodnie z art. 18 rozporządzenia
podstawowego, wynik może być mniej korzystny dla danej
strony, niż w przypadku jej pełnej współpracy.

9. Harmonogram dochodzenia

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 6 ust. 9
rozporządzenia podstawowego w ciągu 15 miesięcy od dnia
opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia
podstawowego, środki tymczasowe można zastosować nie
później niż w ciągu 9 miesięcy od dnia opublikowania niniej-
szego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Oznacza to, że dokument jest przeznaczony jedynie 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 wykonywania
art.VI GATT 1994 (Porozumienie antydumpingowe)


