
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1651/2006

z dnia 7 listopada 2006 r.

kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem
przywozu rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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. 11 ust. 3,

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul-
tacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(1) Obecnie obowiązującymi środkami są ostateczne cła
antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących,
między innymi, z Chińskiej Republiki Ludowej
(„ChRL”), nałożone na mocy rozporządzenia Rady (WE)
nr 1524/2000 (2) („rozporządzenie pierwotne”).

2. OBECNE DOCHODZENIE

(2) Dnia 10 stycznia 2006 r. Komisja w drodze zawiado-
mienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (3) wszczęła z własnej inicjatywy dochodzenie
na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawo-
wego. Zakres przeglądu jest ograniczony do aspektów
dumpingu dotyczących tylko jednego eksportującego
producenta rowerów – Giant China Co. Ltd. (zwanego
dalej „Giant China” lub „przedsiębiorstwem”).

(3) Komisja posiadała wystarczające dowody uprawdopodob-
niające, że okoliczności, na podstawie których wprowa-
dzono obecnie obowiązujące środki, zmieniły się i że
zmiany te są trwałe. Według informacji posiadanych
przez Komisję przedsiębiorstwo prowadziło działalność
opartą na warunkach gospodarki rynkowej, na co wska-
zywał fakt, że wydawało się ono spełniać kryteria okreś-
lone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego.

(4) Częściowy przegląd okresowy został zatem rozpoczęty
w celu ustalenia, czy przedsiębiorstwo prowadzi działal-
ność opartą na warunkach gospodarki rynkowej określo-
nych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego
lub czy spełnia ono ewentualnie wymagania pozwalające
na objęcie go indywidualnym cłem ustanowionym
zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego,
a jeżeli tak, w celu ustalenia indywidualnego marginesu
dumpingu dla przedsiębiorstwa, a w przypadku stwier-
dzenia dumpingu – poziomu cła, któremu powinien
podlegać przywóz do Wspólnoty produktu objętego
postępowaniem.

3. PROCEDURA

(5) Komisja oficjalnie poinformowała Giant China, przemysł
wspólnotowy i władze ChRL o wszczęciu dochodzenia.
Zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia
opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie
w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu
dochodzenia.

(6) W celu umożliwienia wspomnianemu przedsiębiorstwu
złożenia wniosku o przyznanie statusu podmiotu trakto-
wanego na zasadach rynkowych („MET”) lub
o indywidualne traktowanie („IT”), Komisja przesłała
formularze wniosków przedsiębiorstwu i władzom
ChRL. W następstwie powyższego od Giant China
i jego przedsiębiorstwa powiązanego wpłynęły wnioski
o MET.

(7) Przeprowadzono wizytację na terenie zakładów Giant
China i jego powiązanego przedsiębiorstwa Giant
Chengdu Co., Ltd.

4. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM

(8) Produktem objętym postępowaniem, zgodnie z definicją
w art. 1 rozporządzenia pierwotnego, są rowery dwuko-
łowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki –
rowery dostawcze, jednak z wyłączeniem rowerów
jednokołowych), bezsilnikowe, pochodzące z ChRL
(zwane dalej „produktem objętym postępowaniem”),
obecnie objęte kodami CN ex 8712 00 10, 8712 00 30
i ex 8712 00 80.

5. OKRES OBJĘTY DOCHODZENIEM

(9) Dochodzenie obejmowało okres od dnia 1 stycznia do
dnia 31 grudnia 2005 r.
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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 175 z 14.7.2000, str. 39. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005 (Dz.U. L 183
z 14.7.2005, str. 1).

(3) Dz.U. C 5 z 10.1.2006, str. 2.



6. WYNIKI DOCHODZENIA

(10) W trakcie dochodzenia ustalono, że przedsiębiorstwo
było powiązane z innym wytwórcą produktu objętego
postępowaniem w ChRL, który jednakże nie przedłożył
odpowiedzi na formularz wniosku o MET w terminie
określonym w zawiadomieniu o wszczęciu dochodzenia.

(11) Należy zauważyć, że badanie, czy grupa powiązanych
przedsiębiorstw jako całość spełnia warunki MET, jest
stałą praktyką Komisji. Uznaje się to za konieczne
w celu zapobieżenia dokonywaniu przez grupę przedsię-
biorstw sprzedaży, w przypadku nałożenia środków, za
pośrednictwem jednego powiązanego przedsiębiorstwa
należącego do tej grupy. Dlatego w przypadku gdy
spółka zależna lub jakiekolwiek inne powiązane przed-
siębiorstwo jest producentem lub sprzedawcą produktu
objętego postępowaniem, wszystkie takie powiązane
przedsiębiorstwa muszą przedłożyć odpowiedzi na
formularz wniosku o MET, aby umożliwić zbadanie czy
one również spełniają kryteria określone w art. 2 ust. 7
lit. c) rozporządzenia podstawowego. W związku z tym,
jeżeli nie zostanie spełniony ten wymóg, nie można
stwierdzić, czy cała grupa spełnia wszystkie warunki
MET.

(12) Ponadto na podstawie dostępnych informacji nie można
było określić, czy przedsiębiorstwo spełniało wymogi
art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

(13) Komisja poinformowała przedsiębiorstwo o powyższych
wnioskach. Przedsiębiorstwo to oświadczyło, że nie jest

już zainteresowane współpracą w tym postępowaniu
przeglądowym.

7. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

(14) Powyższe wyniki prowadzą do wniosku, że częściowy
przegląd okresowy dotyczący przywozu do Wspólnoty
produktu objętego postępowaniem produkowanego
przez Giant China powinien zostać zakończony,
a środki opisane w motywie 1 powinny zostać utrzy-
mane,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Częściowy przegląd okresowy, na podstawie art. 11 ust. 3
rozporządzenia (WE) nr 384/96, dotyczący środków antydum-
pingowych stosowanych względem przywozu rowerów produ-
kowanych przez Giant China Co. Ltd. i pochodzących
z Chińskiej Republiki Ludowej, nałożonych na podstawie rozpo-
rządzenia (WE) nr 1524/2000, ostatnio zmienionego rozporzą-
dzeniem (WE) nr 1095/2005, zostaje niniejszym zakończony.

2. Obowiązujące obecnie środki antydumpingowe
w odniesieniu do Giant China Co. Ltd. zostają utrzymane.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2006 r.

W imieniu Rady
E. HEINÄLUOMA

Przewodniczący
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