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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 6 marca 2006 r.

uchylająca decyzję 2002/683/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem
antydumpingowym dotyczącym przywozu odbiorników telewizji kolorowej pochodzących między

innymi z Chińskiej Republiki Ludowej

(2006/258/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia
22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym
przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro-
pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego
art. 8,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. WCZEŚNIEJSZA PROCEDURA

(1) W sierpniu 2002 r. rozporządzeniem (WE)
nr 1531/2002 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydum-
pingowe na przywóz odbiorników telewizji kolorowej
(„produkt objęty postępowaniem”) pochodzących między
innymi z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL).

(2) Równolegle Komisja przyjęła, decyzją 2002/683/WE (3),
wspólne zobowiązanie złożone przez Haier Electrical
Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co.,
Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric
Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen)
Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou)

Co., Ltd oraz Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.,
Ltd („Przedsiębiorstwa”) wraz z Chińską Izbą Handlową
Importerów i Eksporterów Maszyn i Produktów Elektro-
nicznych (CCCME).

(3) W rezultacie przywóz do Wspólnoty produktu objętego
postępowaniem pochodzącego z ChRL, wytwarzanego
przez Przedsiębiorstwa w typie objętym zobowiązaniem
(„produkt objęty zobowiązaniem”), został zwolniony
z ostatecznych ceł antydumpingowych.

B. NARUSZENIA ZOBOWIĄZANIA

1. Obowiązki przedsiębiorstw składających zobo-
wiązania

(4) Zobowiązanie złożone przez Przedsiębiorstwa nakłada na
nie obowiązek m.in. wywozu produktu objętego zobo-
wiązaniem do pierwszego niezależnego odbiorcy we
Wspólnocie po cenach nieprzekraczających pułapów
pewnych minimalnych cen importowych, a także prze-
strzegania pewnych pułapów ilościowych określonych
w zobowiązaniu. Te pułapy cenowe i ilościowe służą
usunięciu szkodliwych skutków dumpingu.

(5) Aby zapewnić przestrzeganie warunków zobowiązania,
CCCME oraz Przedsiębiorstwa zgodziły się ponadto
udzielać wszelkich informacji uznanych przez Komisję
za niezbędne oraz zezwalać na wizyty weryfikacyjne na
swoim terenie w celu sprawdzenia dokładności
i prawdziwości danych zawartych w sprawozdaniach
kwartalnych.

(6) Jak wskazano w motywie 239 rozporządzenia (WE)
nr 1531/2002, zobowiązanie wyraźnie przewiduje, że
jego naruszenie przez Przedsiębiorstwa lub przez
CCCME uznaje się za jego naruszenie przez wszystkich
sygnatariuszy. Brak współpracy z Komisją Europejską
w kontroli realizacji zobowiązania także uznaje się za
naruszenie zobowiązania.
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(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005,
str. 17).

(2) Dz.U. L 231 z 29.8.2002, str. 1.
(3) Dz.U. L 231 z 29.8.2002, str. 42.



(7) W związku z powyższym Komisja zwróciła się
z wnioskiem o przeprowadzenie wizyt weryfikacyjnych
na terenie CCCME oraz na terenie dwóch
z wymienionych wyżej przedsiębiorstw, które zgłosiły
najwyższą wielkość sprzedaży produktu objętego postę-
powaniem, tj. Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.,
Ltd oraz Konka Group Co., Ltd. Komisja wystosowała do
CCCME, Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., oraz
Ltd oraz Konka Group Co., Ltd pisma poprzedzające
wizyty weryfikacyjne, w których wskazała daty przepro-
wadzenia takich wizyt.

2. Następstwa wniosku o przeprowadzenie wizyty
weryfikacyjnej

(8) CCCME oraz Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.,
Ltd potwierdziły, że zgadzają się na przeprowadzenie
wizyt weryfikacyjnych, w sprawie których Komisja
złożyła wniosek. Jednak przedsiębiorstwo Konka Group
Co., Ltd nie zgodziło się na taką wizytę.

(9) Przedsiębiorstwo to poproszono o sprecyzowanie, czy
jest to jego ostateczne stanowisko; ponadto przedsiębior-
stwu temu przypomniano, ze zgodnie z klauzulą 5.6
zobowiązania Przedsiębiorstwa zobowiązują się do
współpracy w udzielaniu wszelkich informacji uznanych
przez Komisję Europejską za niezbędne do zapewnienia
przestrzegania warunków wspólnego zobowiązania,
a ponadto zobowiązują się umożliwić urzędnikom
Komisji Europejskiej weryfikację wszelkich przedkłada-
nych informacji i danych. Obejmuje to możliwość prze-
prowadzania przez tych urzędników wizyt weryfikacyj-
nych na terenie Przedsiębiorstw i/lub CCCME, także
takich, o których informuje się z niewielkim wyprzedze-
niem.

(10) W nadesłanym w odpowiedzi piśmie przedsiębiorstwo
Konka Group Co., Ltd potwierdziło, że nie jest zaintere-
sowane współpracą, a takie stanowisko tego przedsiębior-
stwa dodatkowo potwierdziła CCCME.

(11) W związku z powyższym CCCME poinformowano na
piśmie o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie
których Komisja zamierza wycofać przyjęcie zobowią-
zania, w związku z jego naruszeniem przez Konka
Group Co., Ltd, i nałożyć w zamian ostateczne cło anty-

dumpingowe. Wyznaczono przy tym okres, w którym
możliwe było składanie oświadczeń ustnych
i pisemnych. Nie wpłynęły żadne uwagi w tej sprawie.

C. UCHYLENIE DECYZJI 2002/683/WE

(12) W związku z powyższym uznaje się, że przyjęcie zobo-
wiązania złożonego przez Przedsiębiorstwa wspólnie
z CCCME należy wycofać. Należy uchylić decyzję
2002/683/WE.

(13) Równolegle do niniejszej decyzji Rada, rozporządzeniem
511/2006 (1), zmieniła rozporządzenie (WE) nr
1531/2002 w celu nałożenia ostatecznego cła antydum-
pingowego na przywóz do Wspólnoty odbiorników tele-
wizji kolorowej przez przedsiębiorstwa objęte postępo-
waniem,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym uchyla się decyzję 2002/683/WE.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 marca 2006 r.

W imieniu Komisji
Peter MANDELSON

Członek Komisji
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(1) Patrz: str. 26 niniejszego Dziennika Urzędowego.


