
Zawiadomienie o wszczęciu częściowej rewizji tymczasowej środków antydumpingowych
stosowanych względem przywozu niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzącej z Rosji

(2004/C 285/03)

Komisja otrzymała wniosek o przeprowadzenie częściowej
rewizji tymczasowej zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia
Rady (WE) nr 384/96 (1) (zwanego dalej „rozporządzeniem
podstawowym”).

1. Wniosek o rewizję

Wniosek został złożony przez publiczną spółkę akcyjną Rusal
Sayanal (zwaną dalej „wnioskodawcą”), eksportera z Rosji.

2. Produkt

Produktem poddawanym rewizji jest folia aluminiowa o
grubości nie mniejszej niż 0,009 mm i nie większej niż
0,018 mm, bez podłoża, walcowana, ale nieobrobiona dalej, w
rolkach o szerokości nieprzekraczającej 650 mm, pochodząca
z Rosji (zwana dalej „rozpatrywanym produktem”), w normal-
nych przypadkach zgłaszana w ramach kodu CN
ex 7607 11 10. Kod CN jest podany tylko dla celów informa-
cyjnych.

3. Istniejące środki

Obowiązującymi obecnie środkami są ostateczne cła antydum-
pingowe nałożone na mocy rozporządzenia Rady (WE)
nr 950/2001 (2) na przywóz folii aluminiowej pochodzącej
między innymi z Rosji.

4. Powody przeprowadzenia rewizji

Wniosek na mocy art. 11 ust. 3 zawiera oparte na domnie-
maniu faktycznym dowody, że okoliczności, na podstawie
których wprowadzono środki, zmieniły się i zmiany te mają
charakter trwały.

Wnioskodawca twierdzi i przedstawia dowody, że porównanie
normalnej wartości opartej na jego własnych kosztach i cenach
oraz cen eksportowych do UE, prowadziłoby do ograniczenia
dumpingu znacznie poniżej poziomu istniejących środków. W
związku z powyższym dalsze nakładanie środków na istnieją-
cych poziomach, opartych na wcześniej określonym poziomie
dumpingu, nie jest już konieczne w celu skompensowania
dumpingu.

5. Procedura określania dumpingu

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i stwierdzeniu, że
istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie częś-
ciowej rewizji tymczasowej, Komisja niniejszym wszczyna
rewizję zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego
ograniczoną w zakresie do badania dumpingu odnośnie do
wnioskodawcy.

W dochodzeniu przeprowadzona zostanie ocena konieczności
utrzymania, zniesienia lub zmiany istniejących środków w
odniesieniu do wnioskodawcy.

a) Kwestionariusze

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne w
dochodzeniu Komisja wyśle kwestionariusze do wniosko-
dawcy oraz władz kraju wywozu. Informacje i potwier-
dzające dowody muszą wpłynąć do Komisji w terminie usta-
lonym w pkt 6 lit. a) niniejszego zawiadomienia.

b) Gromadzenie informacji i przeprowadzanie przesłuchań

Wszystkie zainteresowane strony są niniejszym proszone o
przedstawienie swoich opinii, informacji innych niż odpo-
wiedzi udzielone na pytania zawarte w kwestionariuszu
oraz dostarczenie potwierdzających dowodów. Informacje i
potwierdzające dowody muszą wpłynąć do Komisji w
terminie ustalonym w pkt 6 lit. a) niniejszego zawiado-
mienia.

Ponadto Komisja może wysłuchać zainteresowane strony,
pod warunkiem że złożyły one 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 zawiadomienia.

6. Terminy

a) Termin zgłaszania się, składania odpowiedzi na pytania zawarte
w kwestionariuszu oraz przedkładania innych informacji przez
strony

Wszystkie zainteresowane strony, jeżeli ich wnioski mają
być uwzględnione podczas dochodzenia, muszą zgłosić się
do Komisji, przedstawić swoje opinie i przedłożyć odpo-
wiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu lub przed-
stawić wszystkie inne informacje w terminie 40 dni od daty
opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż skorzystanie z większości
proceduralnych praw ustanowionych w podstawowym
rozporządzeniu jest uwarunkowane zgłoszeniem się przez
stronę w wyżej wymienionym terminie.
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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 134 z 17.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Rady (WE) nr 998/2004 (Dz.U. L 183 z
20.5.2004, str. 4). Patrz również: zawiadomienie 2004/C 193/03
(Dz.U. C 193 z 29.7.2004, str. 3) dotyczące zmiany nazwy i adresu
publicznej spółki akcyjnej Rusal Sayanal.



b) Przesłuchania

Wszystkie zainteresowane strony mogą składać wnioski o
przesłuchanie przez Komisję w takim samym terminie 40
dni.

7. Wnioski pisemne, odpowiedzi na pytania zawarte w
kwestionariuszu i korespondencja

Wszystkie wnioski i prośby przedłożone przez zainteresowane
strony muszą być dokonane na piśmie (nie w formie elektro-
nicznej, chyba że ustalono inaczej) oraz muszą wskazywać
nazwę, adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu i/lub teleksu
zainteresowanej strony. Wszystkie wnioski pisemne, łącznie z
informacjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu,
odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i korespon-
dencja dostarczone przez zainteresowane strony na zasadzie
poufności są oznakowane „Poufne” (1) oraz, zgodnie z art. 19
ust. 2 rozporządzenia podstawowego, towarzyszy 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
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 infor-
macji w odpowiednim terminie lub znacznie utrudnia docho-
dzenie, ustalenia, pozytywne bądź negatywne, mogą zostać
dokonane w oparciu o fakty dostępne, zgodnie z art. 18
rozporządzenia podstawowego.

W przypadku ustalenia, iż zainteresowana strona dostarczyła
informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, infor-
macje takie nie są brane pod uwagę i można wykorzystać
dostępne fakty, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawo-
wego. Jeżeli zainteresowana strona nie podejmuje współpracy
bądź współpracuje tylko częściowo i wykorzystane zostają
dostępne fakty, wynik może być mniej korzystny dla tej strony
niż w przypadku podjęcia współpracy.
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(1) Oznacza to, że dokument przeznaczony jest wyłącznie do użytku
wewnętrznego. Jest on chroniony zgodnie z art. 4 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001 (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) i art. 6 Porozumienia w sprawie wykonywania art. VI GATT
1994 (Porozumienie antydumpingowe).


