
Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych
mających zastosowanie do przywozu krzemu pochodzącego z Rosji

(2006/C 82/17)

Komisja otrzymała wniosek o przeprowadzenie częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust.
3 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów
niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) (1), ostatnio zmienionego
rozporządzeniem Rady (WE) nr 2117/2005 (2).

1. Wniosek o dokonanie przeglądu

Wniosek został złożony przez SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamieńsk, obwód uralski, Rosja i ZAO
KREMNY, Irkuck, obwód irkucki, Rosja, eksporterów powiązanych z Rosji, zwanych dalej „wnioskodawcą”.

Zakres wniosku ograniczony jest tylko do badania praktyk dumpingowych w odniesieniu do wniosko-
dawcy.

2. Produkt

Produktem objętym przeglądem jest krzem pochodzący z Rosji (produkt objęty postępowaniem) obecnie
objęty kodem CN 2804 69 00. Powyższy kod CN podany jest jedynie w celach informacyjnych.

3. Istniejące środki

Obecnie obowiązujące środki są ostatecznym cłem antydumpingowym nałożonym na mocy rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 2229/2003 (3) ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) Nr 821/2004 (4),
na przywóz krzemu pochodzącego z Rosji. Zobowiązanie złożone przez wnioskodawcę zostało przyjęte
na mocy decyzji Komisji z dnia 13 kwietnia 2004 r. (5)

4. Podstawy dokonania przeglądu

Wniosek na mocy art. 11 ust. 3 zawiera oparte na domniemaniu faktycznym dowody, dostarczone przez
wnioskodawcę, wskazujące, iż okoliczności, na podstawie których ustanowiono środki, zmieniły się i że
zmiany te mają charakter trwały.

Wnioskodawca twierdzi między innymi, że znacząco wzrosły jego ceny eksportowe produktu objętego
postępowaniem wywożonego do Wspólnoty, w znacznie większym stopniu niż ceny krajowe w Rosji.
Doprowadziło to do zmniejszenia się lub eliminacji dumpingu. W związku z powyższym dalsze nakładanie
środków na obowiązującym obecnie poziomie, opartym na wcześniej określonym poziomie dumpingu, nie
jest już konieczne w celu skompensowania dumpingu.

5. Procedura dotycząca określania dumpingu

Po konsultacji z komitetem doradczym i po ustaleniu, że istnieją wystarczające dowody do wszczęcia częś-
ciowego przeglądu okresowego środków, Komisja niniejszym wszczyna przegląd zgodnie z art. 11 ust. 3
rozporządzenia podstawowego.

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

a) Kwestionariusze

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia, Komisja prześle kwestionariusze
do wnioskodawcy oraz władz kraju wywozu, którego dotyczy postępowanie. Wymienione informacje i
dowody potwierdzające powinny wpłynąć do Komisji w terminie określonym w pkt 6 lit. a) niniejszego
zawiadomienia.
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(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1.
(2) Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17.
(3) Dz.U. L 339 z 24.12.2003, str. 3..
(4) Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 1.
(5) Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 114.



b) Gromadzenie informacji i przeprowadzanie przesłuchań.

Wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się do przedstawienia opinii i informacji innych
niż odpowiedzi udzielone na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz dostarczenie dowodów potwier-
dzających. Wymienione informacje i dowody potwierdzające powinny wpłynąć do Komisji w terminie
określonym w pkt 6 lit. a) niniejszego zawiadomienia.

Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że wystąpiły one z wnios-
kiem o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane. Wniosek
ten należy złożyć w terminie określonym w pkt 6 lit. b) niniejszego zawiadomienia.

6. Terminy

a) Dla stron zgłaszających się, składających odpowiedni na pytania zawarte w kwestionariuszu i przedkładających
inne informacje.

Wszystkie zainteresowane strony, jeżeli ich wnioski mają być uwzględnione podczas dochodzenia,
muszą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje opinie i przedłożyć odpowiedzi na pytania zawarte w
kwestionariuszu lub przedstawić 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 korzystanie z większości praw proceduralnych ustanowionych w rozporzą-
dzeniu podstawowym jest uwarunkowane zgłoszeniem się przez stronę w wyżej wymienionym
terminie.

b) Przesłuchania

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

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

Wszelkie zgłoszenia i wnioski przedkładane przez zainteresowane strony należy składać na piśmie (nie w
formie elektronicznej, chyba że ustalono inaczej); należy w nich wskazać nazwę, adres, adres e-mail,
numery telefonu i faksu i/lub teleksu zainteresowanej strony. Wszelkie zgłoszenia pisemne, łącznie z infor-
macjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i
korespondencja dostarczone przez zainteresowane strony na zasadzie poufności są oznakowane
„Limited” (1) oraz, zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, towarzyszy im wersja bez klau-
zuli poufności, która jest oznakowana „DO WGLĄDU ZAINTERESOWANYCH STRON”.

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

8. Brak współpracy

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia dostępu lub w inny sposób nie dostarcza
niezbędnych informacji w określonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość
dokonania ustaleń tymczasowych lub końcowych potwierdzających lub zaprzeczających, na podstawie
dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd
informacje, informacje te nie są brane pod uwagę, a ustalenia mogą być dokonywane na podstawie dostęp-
nych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego. Jeżeli zainteresowana strona nie współpra-
cuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach,
wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpra-
cowała.
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(1) Oznacza to, iż dokument służy wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jest on chroniony zgodnie z art. 4 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parla-
mentu Europejskiego, Rady i Komisji, (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43). Jest to dokument poufny zgodnie z art. 19
rozporządzenia podstawowego i art. 6 Porozumienia WTO w sprawie wykonywania art. VI GATT 1994 (porozu-
mienie antydumpingowe).


