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PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

KOMISJA

Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych
stosowanych względem przywozu wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotech-

nicznej o ziarnach zorientowanych (GOES) pochodzących z Rosji

(2007/C 39/12)

Komisja z własnej inicjatywy podjęła decyzję o wszczęciu częś-
ciowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed
dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami
Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”) (1).
Przegląd ten ogranicza się do zbadania poziomu dumpingu
prowadzonego przez dwóch rosyjskich producentów eksportują-
cych, Nowolipiecki Kombinat Metalurgiczny (NLMK) oraz Viz
Stal.

1. Produkt

Produktem objętym przeglądem są pochodzące z Rosji wyroby
walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziar-
nach zorientowanych („produkt objęty postępowaniem”),
obecnie objęte kodami CN 7225 11 00 i 7226 11 00.
Powyższe kody CN podane są jedynie w celach informacyjnych.

2. Istniejące środki

Obecnie obowiązującymi środkami jest ostateczne cło antydum-
pingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE)
nr 1371/2005 (2) na przywóz wyrobów walcowanych płaskich
ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowa-
nych pochodzących z Rosji. Decyzją nr 2005/622/WE z dnia 5
sierpnia 2005 r. (3) Komisja przyjęła zobowiązanie podjęte przez
Novolipetsk Iron & Steel Corporation. W związku z tym
przywóz produktu objętego postępowaniem wyprodukowanego
przez to przedsiębiorstwo nie podlega ostatecznemu cłu anty-
dumpingowemu zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE)
nr 1371/2005.

3. Powody dokonania przeglądu

Komisja została powiadomiona o nabyciu przez NLMK 100 %
udziałów w Viz Stal. Ponadto przekazano informacje dotyczące
produkcji, sprzedaży i dystrybucji produktu objętego postępo-
waniem w ramach nowej struktury przedsiębiorstwa. Z infor-
macji tych wynika, że okoliczności, na podstawie których usta-
lono środki, zmieniły się w sposób trwały.

Z dostępnych informacji wynika również, że w związku ze
zmianą struktury przedsiębiorstwa margines dumpingu będzie
się prawdopodobnie znacznie różnić od poziomu obecnych
środków.

Z powyższych faktów wynika, że indywidualne cła obowiązu-
jące w stosunku do NLMK (pomimo, że z powodów opisanych
w pkt. 2 obecnie nie pobiera się cła od przywozu dokonywa-
nego przez to przedsiębiorstwo) i Viz Stal nie są odpowiednie i
że należy wszcząć przegląd z urzędu w celu obliczenia jednoli-
tego środka dla nowego połączonego przedsiębiorstwa.

4. Procedura dotycząca stwierdzenia dumpingu

a) Uwagi ogólne

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i ustaleniu, że
istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie częś-
ciowego przeglądu okresowego, Komisja niniejszym
wszczyna przegląd zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia
podstawowego.

Dochodzenie ma na celu ocenę potrzeby utrzymania, znie-
sienia lub zmiany istniejących środków w odniesieniu do
nowej struktury przedsiębiorstw NLMK i Viz Stal. Podstawą
tej oceny będą dane zgromadzone w toku dochodzenia, w
wyniku którego nałożono istniejące środki.
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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 223 z 27.8.2005, str. 1.
(3) Dz.U. L 223 z 27.8.2005, str. 42.



Jeśli zostanie ustalone, że w związku ze zmianą struktury
przedsiębiorstw objętych niniejszym przeglądem środki na
nie nałożone powinny zostać zniesione lub zmienione,
niezbędna może okazać się zmiana stawki cła stosowanej
obecnie do przywozu produktu objętego postępowaniem
dokonywanego przez innych producentów eksportujących,
zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1371/2005.

b) Gromadzenie informacji i przeprowadzanie przesłuchań

Wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się do
przedstawienia swoich opinii, dostarczenia informacji oraz
przedłożenia dowodów potwierdzających. Wymienione infor-
macje i dowody potwierdzające powinny wpłynąć do Komisji
w terminie określonym w pkt 6 lit. a) niniejszego zawiado-
mienia.

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

5. Terminy

a) Dla stron zgłaszających się 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 wszelkie
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 procedural-
nych ustanowionych w rozporządzeniu 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.

6. Oświadczenia pisemne 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 zaintereso-
wanej strony. Wszelkie oświadczenia pisemne, łącznie z infor-
macjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu, i kores-
pondencję dostarczaną przez zainteresowane strony na zasadzie
poufności należy oznakować „Limited” (1) oraz, zgodnie z art. 19
ust. 2 rozporządzenia podstawowego, dołączyć do nich wersję
bez klauzuli poufności, oznakowaną „DO WGLĄDU ZAINTERE-
SOWANYCH STRON”.

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

7. 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 potwierdzających lub zaprzeczają-
cych na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozpo-
rządzenia 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, zgodnie z art. 18 rozporzą-
dzenia podstawowego. Jeżeli zainteresowana strona nie współ-
pracuje 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 współpracowała.

8. 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.
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(1) Oznacza to, że dokument służy wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Jest on chroniony zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do
dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145,
z 31.5.2001, str. 43). Jest to dokument poufny zgodnie z art. 19 rozpo-
rządzenia podstawowego i art. 6 Porozumienia WTO w sprawie wyko-
nywania art. VI GATT 1994 (Porozumienie antydumpingowe).


