
PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

KOMISJA

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków wyrównawczych mających zastoso-
wanie do przywozu niektórych rodzajów kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii

(2007/C 171/11)

Po opublikowaniu zawiadomienia o zbliżającym się wygaś-
nięciu (1) środków antysubsydyjnych obowiązujących względem
przywozu kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii, („kraj,
którego dotyczy postępowanie”), Komisja otrzymała wniosek o
dokonanie przeglądu tych środków, zgodnie z art. 18 rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w
sprawie ochrony przed subsydiowanym przywozem z krajów
niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (2) („rozporzą-
dzenie podstawowe”).

1. Wniosek o dokonanie przeglądu

Wniosek został złożony dnia 24 kwietnia 2007 r. przez dwóch
producentów wspólnotowych: Sorochimie Chimie Fine i CUF,
Quimicos Industriais, S.A. („wnioskodawcy”), reprezentujących
100 % wspólnotowej produkcji kwasu sulfanilowego.

2. Produkt

Produktem objętym przeglądem jest kwas sulfanilowy pocho-
dzący z Indii („produkt objęty postępowaniem”), obecnie objęty
kodem CN ex 2921 42 10 (TARIC 2921 42 10 60). Powyższy
kod CN podany jest jedynie w celach informacyjnych.

3. Obowiązujące środki

Obecnie obowiązującym środkiem jest ostateczne cło wyrówna-
wcze nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1338/2002 (3),
ostatnio zmienionym rozporządzeniem Rady (WE)
nr 123/2006 (4).

4. Podstawy wszczęcia przeglądu

Wnioskodawcy dostarczyli dowody na to, że wygaśnięcie
środków doprowadziłoby do kontynuacji lub ponowienia subsy-
diowania i zaistnienia szkody.

Zarzuca się, że producenci i produkt objęty postępowaniem
korzystają i będą nadal korzystać z pewnej liczby subsydiów
przyznawanych przez rząd Indii. Na subsydia, których dotyczy

zarzut, składają się: systemy wsparcia przeznaczone dla prze-
mysłu zlokalizowanego w strefach przetwórstwa wywozowego/
jednostkach zorientowanych na wywóz, system paszportowy
uprawnienia celnego po dokonaniu wywozu, program wspie-
rania przywozu dóbr inwestycyjnych promujący wywóz,
program zwolnień z podatku dochodowego od wywozu, system
licencji wydawanych z wyprzedzeniem/zamówień wcześniej-
szego uwolnienia, program zwolnień z podatku dochodowego
na badania i rozwój, program kredytów eksportowych oraz
świadectwo bezcłowego uzupełnienia zapasów.

Szacuje się, że całkowita kwota subsydiów jest znacząca.

Zarzuca się, że wyżej wymienione programy są subsydiami,
ponieważ pociągają za sobą wkład finansowy rządu Indii lub
innych władz regionalnych i przynoszą korzyści odbiorcom, tj.
eksporterom/producentom kwasu sulfanilowego. Zarzuca się, że
wyżej wymienione programy są zależne od wyników wywozu
lub są wyraźnie ograniczone do niektórych przedsiębiorstw i z
tego powodu mają charakter szczególny i wyrównawczy.

Wnioskodawcy zwracają również uwagę na możliwość występo-
wania subsydiowania wyrządzającego szkodę. Wnioskodawca
dostarczył dowody, że przywóz rzeczonych produktów z Indii
w dalszym ciągu miał miejsce w znaczących ilościach i że ilości
te prawdopodobnie pozostaną na aktualnym poziomie, o ile nie
wzrosną, m.in. z powodu obowiązujących środków stosowanych
wobec przywozu produktu pochodzącego z rzeczonego kraju
na tradycyjne rynki, inne niż UE (tj. USA).

Wnioskodawcy twierdzą, iż usunięcie szkody jest wynikiem
głównie istnienia środków oraz iż jakiekolwiek dalsze lub
ponowne wystąpienie znacznego przywozu po cenach subsydio-
wanych z kraju, którego dotyczy postępowanie, prawdopo-
dobnie doprowadziłoby, w przypadku zniesienia środków, do
ponownego powstania szkody dla przemysłu wspólnotowego.

5. Procedura

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i po ustaleniu, że
istnieją wystarczające dowody do wszczęcia przeglądu wygaś-
nięcia środków, Komisja niniejszym wszczyna przegląd zgodnie
z art. 18 rozporządzenia podstawowego.
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(1) Dz.U. C 272 z 9.11.2006, str. 18.
(2) Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione

rozporządzeniem (WE) nr 461/2004, Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).
(3) Dz.U. L 196 z 25.7.2002, str. 1.
(4) Dz.U. L 22 z 26.1.2006, str. 5.



5.1. Procedura dotycząca określenia prawdopodobieństwa
wystąpienia subsydiowania i szkody

W toku dochodzenia zostanie ustalone, czy wygaśnięcie
środków może doprowadzić do kontynuacji lub ponowienia
subsydiowania i zaistnienia szkody, czy nie.

a) Kontrola wyrywkowa

Biorąc pod uwagę dużą liczbę stron uczestniczących w
postępowaniu, Komisja może podjąć decyzję o zastosowaniu
kontroli wyrywkowej, zgodnie z art. 27 rozporządzenia
podstawowego.

(i) Kontrola wyrywkowa impor terów

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o kontroli
wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwier-
dzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy
lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniej-
szym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie,
w terminie ustalonym w pkt 6 lit. b) ppkt (i) i w formie
wskazanej w pkt 7 niniejszego zawiadomienia, następują-
cych informacji na temat swojego przedsiębiorstwa lub
przedsiębiorstw:

— nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu i faksu
oraz dane osoby wyznaczonej do kontaktów

— łączny obrót przedsiębiorstwa wyrażony w euro w
okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 31 marca
2007 r.,

— całkowita liczba pracowników,

— dokładne określenie działalności firmy w odniesieniu
do produktu objętego postępowaniem,

— wielkość, w tonach, i wartość, w euro, przywozu do
Wspólnoty i odsprzedaży dokonanej na rynku
Wspólnoty przywożonego produktu objętego postę-
powaniem, pochodzącego z Indii w okresie od dnia 1
kwietnia 2006 r. do dnia 31 marca 2007 r.

— nazwy i dokładne określenie działalności wszystkich
przedsiębiorstw powiązanych (1) uczestniczących w
produkcji i/lub sprzedaży produktu objętego postępo-
waniem,

— wszelkie inne istotne informacje, które mogłyby
pomóc Komisji w doborze próby,

— poprzez przekazanie wyżej wspomnianych informacji
przedsiębiorstwo wyraża zgodę na ewentualne
włączenie go do próby. Jeżeli przedsiębiorstwo
zostanie włączone do próby, będzie to dla niego
oznaczać konieczność udzielenia odpowiedzi na
pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wyrażenie
zgody na przeprowadzenie dochodzenia na miejscu
w zakresie udzielonych odpowiedzi. W przypadku

gdy przedsiębiorstwo nie wyrazi zgody na ewen-
tualne włączenie go do próby, zostanie uznane za
podmiot niewspółpracujący w dochodzeniu. Konsek-
wencje braku współpracy określono w pkt 8 poniżej.

Ponadto, w celu otrzymania informacji uznanych za
niezbędne dla doboru próby importerów, Komisja skon-
taktuje się ze wszystkimi znanymi zrzeszeniami impor-
terów.

(ii) Ostateczny dobór próby

Wszystkie zainteresowane strony pragnące przedstawić
jakiekolwiek istotne informacje dotyczące doboru próby
muszą tego dokonać w terminie określonym w pkt 6
lit. b) ppkt ii) niniejszego zawiadomienia.

Komisja zamierza dokonać ostatecznego doboru próby
po konsultacji z zainteresowanymi stronami, które wyra-
ziły gotowość włączenia ich do próby.

Przedsiębiorstwa włączone do próby muszą udzielić
odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu w
terminie określonym w pkt 6 lit. b) ppkt iii) niniejszego
zawiadomienia i muszą współpracować w trakcie docho-
dzenia.

W przypadku braku wystarczającej współpracy Komisja
może oprzeć swoje ustalenia, zgodnie z art. 27 ust. 4 i
art. 28 rozporządzenia podstawowego, na dostępnych
faktach. Ustalenia oparte na dostępnych faktach mogą
być mniej korzystne dla zainteresowanej strony, zgodnie
z wyjaśnieniami w pkt 8.

b) 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 Indiach, do wszelkich zrzeszeń eksporterów/
producentów, do importerów biorących udział w próbie, do
wszystkich zrzeszeń importerów wymienionych we wniosku
lub którzy współpracowali podczas dochodzenia prowadzą-
cego do przyjęcia środków będących przedmiotem przeglądu,
oraz do władz kraju wywozu, którego dotyczy postępo-
wanie.

c) Gromadzenie informacji i prowadzenie przesłuchań

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

Ponadto Komisja może wysłuchać zainteresowane strony,
pod warunkiem, że złożą wniosek, wskazując szczególne
powody, dla których powinny one być wysłuchane. Wniosek
ten należy złożyć w terminie określonym w pkt 6 lit. a) ppkt
(iii) niniejszego zawiadomienia.
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(1) Objaśnienia dotyczące pojęcia przedsiębiorstw powiązanych zawiera
art. 143 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca
1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia
Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1).



5.2. Procedura oceny interesu Wspólnoty

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia podstawowego i w przypadku
potwierdzenia kontynuacji lub ponownego wystąpienia subsy-
diowania i szkody, ustalone zostanie, czy utrzymanie, zmiana
lub uchylenie środków antysubsydyjnych nie będzie sprzeczne z
interesem Wspólnoty. Z tego powodu przemysł wspólnotowy,
importerzy, reprezentujące ich zrzeszenia, reprezentatywni użyt-
kownicy i reprezentatywne organizacje konsumenckie mogą, w
terminach ustalonych w pkt 6 lit. a) ppkt (ii) niniejszego zawia-
domienia, zgłosić się do Komisji i przekazać stosowne infor-
macje, pod warunkiem że 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 przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których
powinny zostać wysłuchane, w terminie ustalonym w pkt 6 lit.
a) ppkt (iii) niniejszego zawiadomienia. Należy zauważyć, iż
każda informacja przedstawiona zgodnie z art. 31 zostanie
uwzględniona wyłącznie wtedy, gdy w momencie jej przedsta-
wienia będzie poparta udokumentowanymi informacjami.

6. Terminy

a) Terminy ogólne

(i) Dla s t ron zwraca jących s ię z prośbą o prze-
s łanie kwest ionar iusza

Wszystkie zainteresowane strony, które nie współpraco-
wały podczas dochodzenia prowadzącego do przyjęcia
środków będących przedmiotem przeglądu, powinny
zwrócić się z prośbą o przesłanie kwestionariusza w jak
najkrótszym terminie, lecz nie później niż w terminie
15 dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(ii) Dla s t ron zg łasza jących s ię , udzie la jących
odpowiedzi na pytania zawar te w kwest iona-
r iuszu i przedk łada jących 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
rozporządzeniu podstawowym jest uwarunkowane zgło-
szeniem się przez stronę w wyżej wymienionym
terminie.

Przedsiębiorstwa wybrane do próby muszą przedłożyć
odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu w
terminach wskazanych w pkt 6 lit. b) ppkt (iii) niniej-
szego zawiadomienia.

(iii) Przes łuchania

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

b) Odrębny termin w odniesieniu do kontroli wyrywkowych

(i) Informacje, o których mowa w pkt 5.1 lit. a) ppkt (i),
powinny wpłynąć do Komisji w terminie 15 dni od daty
opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę, iż
Komisja zamierza przeprowadzić konsultacje na temat
ostatecznego doboru próby ze stronami, które wyraziły
gotowość włączenia ich do próby, w terminie 21 dni od
opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

(ii) Wszystkie inne informacje istotne dla doboru próby, o
których mowa w pkt 5.1 lit. a) ppkt (ii), muszą wpłynąć
do Komisji w terminie 21 dni od opublikowania niniej-
szego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej.

(iii) Kwestionariusze wypełnione przez strony objęte próbą
muszą wpłynąć do Komisji w terminie 37 dni od daty
powiadomienia stron o włączeniu ich do próby.

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 zaintereso-
wanej strony. Wszelkie oświadczenia pisemne, łącznie z infor-
macjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu, odpo-
wiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i korespondencję
dostarczaną przez zainteresowane strony na zasadzie poufności
należy oznakować „Limited” (1) oraz, zgodnie z art. 29 ust. 2
rozporządzenia podstawowego, dołączyć do nich wersję bez
klauzuli poufności, oznakowaną „DO WGLĄDU ZAINTERESO-
WANYCH STRON”.

Adres Komisji do celów korespondencji:

European Commission
Directorate General for Trade
Directorate B
Office: J-79 4/23
B-1049 Brussels, Belgia
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 potwierdzających lub zaprzeczają-
cych, na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 28 rozpo-
rządzenia podstawowego.
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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 z dnia 30 maja 2001 r. 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. 29 rozporządzenia podstawowego i art. 12 Porozu-
mienia WTOw sprawie subsydiów i środków wyrównawczych.



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. 28 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.

9. Harmonogram dochodzenia

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 22 ust. 1
rozporządzenia podstawowego, w terminie 15 miesięcy
począwszy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10. Możliwość złożenia wniosku o przegląd na mocy
art. 19 rozporządzenia podstawowego

Ponieważ niniejszy przegląd wygaśnięcia jest wszczynany
zgodnie z postanowieniami art. 18 rozporządzenia podstawo-
wego, jego ustalenia nie będą prowadzić do zmiany obecnego

poziomu środków, lecz do podjęcia decyzji o uchyleniu lub
utrzymaniu środków zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia
podstawowego.

Jeżeli którakolwiek ze stron postępowania uzna, że przegląd
poziomu środków w celu umożliwienia zmiany (tzn. podnie-
sienia lub obniżenia) poziomu środków jest uzasadniony, to
strona ta może złożyć wniosek o dokonanie przeglądu zgodnie
z art. 19 rozporządzenia podstawowego.

Strony, które zamierzają złożyć wniosek o dokonanie takiego
przeglądu, przeprowadzanego niezależnie od przeglądu wygaś-
nięcia, o którym mowa w niniejszym zawiadomieniu, mogą
skontaktować się z Komisją używając w tym celu podanego
powyżej adresu.

11. Przetwarzanie danych osobowych

Należy podkreślić, iż wszelkie dane osobowe zgromadzone
podczas niniejszego dochodzenia będą traktowane zgodnie z
rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i
organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich
danych (1).

24.7.2007 C 171/17Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

(1) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.


