
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych
ditlenków manganu pochodzących z Republiki Południowej Afryki

(2006/C 314/08)

Komisja otrzymała skargę złożoną zgodnie z art. 5 rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr384/96 w sprawie ochrony przed dumpin-
gowym przywozem po cenach dumpingowych z krajów niebę-
dących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie
podstawowe”) (1), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE)
nr2117/2005 (2), zawierającą zarzut istnienia dumpingu w przy-
wozie niektórych ditlenków manganu pochodzących z Republiki
Południowej Afryki („państwo, którego dotyczy postępowanie”),
który powoduje istotną szkodę dla przemysłu wspólnotowego.

1. Skarga

Skarga została złożona w dniu 10 listopada 2006 r. przez
przedsiębiorstwo Tosoh Hellas AIC („skarżący”) reprezentujące
większą część, w tym przypadku ponad 25 %, ogólnej produkcji
wspólnotowej niektórych ditlenków manganu.

2. Produkt

Produktem, którego dotyczy zarzut dumpingu są niektóre elek-
trolityczne ditlenki manganu (ditlenki manganu o wysokiej czys-
tości, które otrzymano w procesie elektrolizy bez poddawania
obróbce cieplnej, w przeciwieństwie do zwyczajnego procesu w
celu zastosowania ich w ogniwach litowych) pochodzące z
Republiki Południowej Afryki („produkt objęty postępowa-
niem”), zgłaszane zwykle w ramach kodu CN ex 2820 10 00.
Powyższy kod CN podano jedynie w celach informacyjnych.

3. Zarzut dumpingu

Zarzut dumpingu dotyczący Republiki Południowej Afryki
opiera się, wobec braku dostatecznej sprzedaży na rynku
krajowym, na porównaniu skonstruowanej wartości normalnej
z ceną eksportową produktu, objętego postępowaniem, wywo-
żonego do Wspólnoty.

Obliczony na tej podstawie margines dumpingu jest znaczny.

4. Zarzut spowodowania szkody

Skarżący przedstawił dowody świadczące o tym, że przywóz
produktu objętego postępowaniem z Republiki Południowej
Afryki ogólnie wzrósł w wartościach bezwzględnych i wzrósł
jego udział w rynku.

Zarzuca się, że ilości i/lub ceny przywożonego produktu obję-
tego postępowaniem mają, oprócz innych skutków, negatywny
wpływ na poziom cen stosowanych przez przemysł wspólno-
towy, co ma znaczące niekorzystne skutki dla sytuacji finan-
sowej przemysłu wspólnotowego.

5. Procedura

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i ustaleniu, że skarga
została złożona przez przemysł wspólnotowy lub w jego
imieniu oraz że istnieją wystarczające dowody uzasadniające
wszczęcie postępowania, Komisja niniejszym wszczyna docho-
dzenie zgodnie z art. 5 rozporządzenia podstawowego.

5.1. Procedura dotycząca ustalenia dumpingu i szkody

W dochodzeniu ustali się, czy produkt objęty postępowaniem
pochodzący z Republiki Południowej Afryki jest sprzedawany
po cenach dumpingowych i czy dumping ten spowodował
szkodę.

a) Kwestionariusze

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla
dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do produ-
centów przemysłu wspólnotowego oraz do wszystkich zrze-
szeń producentów we Wspólnocie, do eksporterów/produ-
centów w Republice Południowej Afryki, do wszelkich zrze-
szeń eksporterów/producentów, do importerów, do wszyst-
kich zrzeszeń importerów wymienionych w skardze oraz do
władz odnośnych krajów wywozu.

Wszystkie zainteresowane strony powinny skontaktować się
z Komisją przy użyciu faksu niezwłocznie, lecz nie później
niż w terminie ustalonym w pkt 6 lit. a), aby dowiedzieć się,
czy są wymienione w skardze i, jeżeli to konieczne, zwrócić
się z prośbą o przesłanie kwestionariusza, biorąc pod uwagę,
iż termin ustalony w pkt 6 lit. b) ma względem nich zastoso-
wanie.

b) Gromadzenie informacji i przeprowadzanie przesłuchań

Wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się do
przedstawienia swoich opinii, a także informacji innych niż
odpowiedzi udzielone na pytania zawarte w kwestionariuszu
oraz dostarczenia dowodów potwierdzających. Wymienione
informacje i dowody potwierdzające powinny wpłynąć do
Komisji w terminie określonym w pkt 6 lit. b) niniejszego
zawiadomienia.

Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony,
pod warunkiem że wystąpiły one z wnioskiem o przesłu-
chanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny
być wysłuchane. Wniosek ten należy złożyć w terminie
określonym w pkt 6 lit. c) niniejszego zawiadomienia.
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(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005,
str. 17).

(2) Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17.



5.2. Procedura oceny interesu Wspólnoty

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego i w przy-
padku, gdy zarzuty dumpingu i spowodowania szkody są
uzasadnione, zostanie podjęta decyzja, czy przyjęcie środków
antydumpingowych nie będzie sprzeczne z interesem Wspól-
noty. Z tego powodu przemysł wspólnotowy, importerzy, repre-
zentujące ich zrzeszenia, reprezentatywni użytkownicy i repre-
zentatywne organizacje konsumentów mogą, w terminach usta-
lonych w pkt 6 lit. b) niniejszego zawiadomienia, zgłosić się do
Komisji i przekazać stosowne informacje, pod warunkiem iż
udowodnią istnienie obiektywnego związku pomiędzy swoją
działalnością a produktem objętym postępowaniem. Strony,
które postąpiły zgodnie z wymogiem określonym w
poprzednim zdaniu, mogą wystąpić z wnioskiem o przesłu-
chanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny
zostać wysłuchane, w terminie ustalonym w pkt 6 lit. c) niniej-
szego zawiadomienia. Należy zauważyć, iż każda informacja
przedstawiona zgodnie z art. 21 zostanie uwzględniona
wyłącznie wtedy, gdy będzie poparta udokumentowanymi infor-
macjami w momencie jej przedstawienia.

6. Terminy

a) Dla stron zwracających się z prośbą o przesłanie kwestionariusza

Wszystkie zainteresowane strony powinny zwrócić się z
prośbą o przesłanie kwestionariusza lub innych formularzy
w jak najkrótszym terminie, lecz nie później niż 15 dni po
opublikowaniu niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej..

b) Dla stron zgłaszających się, składających odpowiedzi na pytania
zawarte w kwestionariuszu i przedkładających inne informacje

Wszystkie zainteresowane strony, jeżeli ich reprezentacje
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 Urzę-
dowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. Należy
zwrócić uwagę na fakt, iż korzystanie z większości praw
proceduralnych ustanowionych w rozporządzeniu podsta-
wowym jest uwarunkowane zgłoszeniem się przez stronę w
wyżej wymienionym terminie.

c) Przesłuchania

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

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

Wszelkie oświadczenia i wnioski przedkładane przez zaintereso-
wane strony należy składać na piśmie (nie w formie elektro-
nicznej, chyba że ustalono inaczej); należy w nich wskazać
nazwę, adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu i/lub teleksu
zainteresowanej strony.

Adres Komisji do celów korespondencji:

European Commission
Directorate General for Trade
Directorate B
Biuro: J-79 5/16
B-1049 Bruksela
Faks: (32-2) 295 65 05

8. Brak współpracy

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia
dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w określo-
nych 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 dostępnych faktów. Jeżeli zainteresowana strona
nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego
względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z
art. 18 rozporządzenia podstawowego, wynik może być mniej
korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku gdyby
strona ta współpracowała.

9. Harmonogram dochodzenia

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 6 ust. 9 rozpo-
rządzenia podstawowego, w terminie 15 miesięcy począwszy od
daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporzą-
dzenia podstawowego tymczasowe środki mogą zostać nało-
żone nie później niż 9 miesięcy od daty opublikowania niniej-
szego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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