
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1406/2007

z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem „nowego eksportera” w świetle rozporządzenia Rady
(WE) nr 130/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu winowego
pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od

jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

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 (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”) (1),
w szczególności jego art. 11 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU

(1) Komisja otrzymała wniosek o przeprowadzenie prze-
glądu pod kątem nowego eksportera na mocy art. 11
ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Wniosek został
złożony przez przedsiębiorstwo Fuyang Genebest
Chemical Industry Co. Ltd. (zwane dalej „wniosko-
dawcą”), które jest producentem eksportującym
z Chińskiej Republiki Ludowej (zwanej dalej „krajem,
którego dotyczy postępowanie”).

B. PRODUKT

(2) Produktem objętym przeglądem jest kwas winowy
pochodzący z Chińskiej Republiki Ludowej („produkt
objęty postępowaniem”), obecnie objęty kodem CN
2918 12 00. Powyższy kod CN podany jest jedynie
w celach informacyjnych.

C. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(3) Obowiązującymi obecnie środkami jest ostateczne cło
antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE)
nr 130/2006 (2), na podstawie którego przywóz do
Wspólnoty produktu objętego postępowaniem pocho-
dzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, w tym produktu
objętego postępowaniem wyprodukowanego przez wnio-
skodawcę, podlega ostatecznemu cłu antydumpingo-
wemu w wysokości 34,9 %, z wyjątkiem kilku wyraźnie
wymienionych spółek podlegających indywidualnym
stawkom celnym.

D. PODSTAWY PRZEGLĄDU

(4) Wnioskodawca twierdzi, że działa w warunkach gospo-
darki rynkowej, określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozpo-

rządzenia podstawowego lub ewentualnie występuje
o przyznanie indywidualnego traktowania zgodnie
z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, i że nie
dokonywał wywozu produktu objętego postępowaniem
do Wspólnoty w okresie objętym dochodzeniem, który
posłużył do ustalenia środków antydumpingowych,
tzn. w okresie od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30
czerwca 2004 r. (zwanym dalej „pierwotnym okresem
objętym dochodzeniem”), i że nie jest powiązany
z żadnym z eksportujących producentów produktu obję-
tego postępowaniem, którzy podlegają wyżej wspom-
nianym środkom antydumpingowym.

(5) Wnioskodawca twierdzi również, że rozpoczął wywóz
produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty po
upływie pierwotnego okresu objętego dochodzeniem.

E. PROCEDURA

(6) Producenci wspólnotowi, o których wiadomo, że są zain-
teresowani, zostali poinformowani o powyższym
wniosku i mieli możliwość przedstawienia uwag.
Żadnych uwag jednak nie otrzymano.

(7) Po zbadaniu dostępnych dowodów Komisja uznaje,
że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie
przeglądu pod kątem „nowego eksportera”, na mocy art.
11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, celem ustalenia,
czy wnioskodawca prowadzi działalność w warunkach
gospodarki rynkowej określonych w art. 2 ust. 7 lit. c)
rozporządzenia podstawowego albo czy wnioskodawca
spełnia wymagania pozwalające na objęcie go indywi-
dualną stawką celną zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporzą-
dzenia podstawowego i, w przypadku ich spełniania,
określenia indywidualnego marginesu dumpingu wnio-
skodawcy oraz – w przypadku stwierdzenia dumpingu
– określenia poziomu cła, któremu powinien podlegać
jego przywóz produktu objętego postępowaniem do
Wspólnoty.

(8) Jeśli zostanie ustalone, że wnioskodawca spełnia wyma-
gania pozwalające na objęcie go indywidualną stawką
celną, może okazać się konieczna zmiana stawki cła
stosowanej obecnie w odniesieniu do przywozu
produktu objętego postępowaniem przez przedsiębior-
stwa niewymienione indywidualnie w art. 1 ust. 2 rozpo-
rządzenia (WE) nr 130/2006.

a) Kwestionariusze

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne
dla dochodzenia Komisja prześle wnioskodawcy kwes-
tionariusz.
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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 23 z 27.1.2006, str. 1.



b) Gromadzenie informacji i przeprowadzanie prze-
słuchań

Niniejszym zaprasza się wszystkie zainteresowane
strony do wyrażenia ich opinii na piśmie oraz przed-
stawienia dowodów na poparcie wyrażonych opinii.

Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane
strony pod warunkiem, że zwrócą się one
z pisemnym wnioskiem wykazując, że istnieją szcze-
gólne powody, dla których powinny zostać przesłu-
chane.

Zwraca się uwagę na fakt, że korzystanie z
większości uprawnień proceduralnych określonych
w rozporządzeniu podstawowym jest uzależnione
od zgłoszenia się przez strony w okresie przewi-
dzianym w niniejszym rozporządzeniu.

c) Status gospodarki rynkowej

Jeżeli wnioskodawca dostarczy wystarczających
dowodów, że prowadzi działalność w warunkach
gospodarki rynkowej, tzn. że spełnia kryteria ustano-
wione w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podsta-
wowego, wartość normalna zostanie ustalona zgodnie
z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego.
W tym celu należycie uzasadnione wnioski należy
złożyć w określonym terminie ustalonym w art. 4
ust. 3 niniejszego rozporządzenia. Komisja prześle
formularze wniosku wnioskodawcy, jak również
władzom Chińskiej Republiki Ludowej.

d) Wybór kraju o gospodarce rynkowej

W przypadku gdy wnioskodawcy nie zostanie przy-
znane traktowanie na zasadach gospodarki rynkowej,
jednak spełnia on wymagania pozwalające na objęcie
go indywidualną stawką celną zgodnie z art. 9 ust. 5
rozporządzenia podstawowego, do celów ustalenia
wartości normalnej w odniesieniu do Chińskiej Repu-
bliki Ludowej wykorzystany zostanie właściwy kraj
o gospodarce rynkowej, zgodnie z art. 2 ust. 7
lit. a) rozporządzenia podstawowego. Komisja przewi-
duje ponowne wykorzystanie Argentyny do wymie-
nionego celu, tak jak to uczyniono w dochodzeniu,
które doprowadziło do wprowadzenia środków na
przywóz produktu objętego postępowaniem
z Chińskiej Republiki Ludowej. Zainteresowane strony
są niniejszym proszone o przedstawienie uwag na
temat stosowności powyższego wyboru
w określonym terminie ustalonym w art. 4 ust. 2
niniejszego rozporządzenia.

Ponadto w przypadku przyznania wnioskodawcy trak-
towania na zasadach gospodarki rynkowej Komisja
może również w razie potrzeby wykorzystać ustalenia
dotyczące wartości normalnej określonej we właś-
ciwym kraju o gospodarce rynkowej, np. do celów
zastąpienia wszelkich niewiarygodnych elementów
kosztów lub cen w Chińskiej Republice Ludowej,

niezbędnych dla ustalenia wartości normalnej, jeżeli
wiarygodne dane nie są dostępne w Chińskiej Repu-
blice Ludowej. Komisja przewiduje wykorzystanie
Argentyny również w tym celu.

F. UCHYLENIE OBOWIĄZUJĄCEGO CŁA I REJESTRACJA
PRZYWOZU

(9) Na mocy art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego
obowiązujące cło antydumpingowe powinno być uchy-
lone w odniesieniu do przywozu produktu objętego
postępowaniem, wytwarzanego i sprzedawanego przez
wnioskodawcę na wywóz do Wspólnoty. Jednocześnie
tego rodzaju przywóz powinien zostać poddany wymo-
gowi rejestracji zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia
podstawowego, celem zapewnienia, że gdyby w wyniku
przeglądu stwierdzono dumping ze strony wniosko-
dawcy, cła antydumpingowe będą mogły zostać nałożone
z mocą wsteczną od dnia wszczęcia tego przeglądu.
Na tym etapie postępowania nie można oszacować
kwoty możliwych przyszłych zobowiązań wniosko-
dawcy.

G. TERMINY

(10) W celu zapewnienia sprawnego zarządzania należy
określić terminy, w których:

a) zainteresowane strony mogą zgłosić się do Komisji,
przedstawić swoje opinie na piśmie i przedłożyć
odpowiedzi na kwestionariusz wymieniony w art. 4
ust. 1 niniejszego rozporządzenia lub dostarczyć
wszelkie inne informacje, które mają zostać uwzględ-
nione podczas dochodzenia;

b) zainteresowane strony mogą złożyć pisemny wniosek
o przesłuchanie przez Komisję;

c) zainteresowane strony mogą przedstawić uwagi na
temat stosowności wyboru Argentyny, która jest prze-
widziana jako kraj o gospodarce rynkowej do celów
ustalenia wartości normalnej w odniesieniu do Chiń-
skiej Republiki Ludowej, w przypadku gdy wniosko-
dawcy nie zostanie przyznane traktowanie na zasa-
dach gospodarki rynkowej;

d) wnioskodawca powinien złożyć należycie uzasad-
niony wniosek o przyznanie traktowania na zasadach
gospodarki rynkowej.

H. BRAK WSPÓŁPRACY

(11) W przypadkach, w których jakakolwiek zainteresowana
strona odmawia dostępu do niezbędnych informacji lub
nie dostarcza ich w określonych terminach, lub też
znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość doko-
nania ustaleń – potwierdzających lub zaprzeczających –

na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18
rozporządzenia podstawowego.
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W przypadku ustalenia, że jakakolwiek zainteresowana
strona dostarczyła nieprawdziwe lub wprowadzające
w błąd informacje, informacje te nie są brane pod
uwagę i zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego
można wykorzystać dostępne fakty. Jeżeli zainteresowana
strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częś-
ciowo i wykorzystane zostają dostępne fakty, wynik
może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż
w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(12) Należy zaznaczyć, że wszelkie dane osobowe zgroma-
dzone w trakcie niniejszego dochodzenia będą trakto-
wane 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).

J. RZECZNIK PRAW STRON

(13) Należy zaznaczyć, że jeśli zainteresowane strony są
zdania, że napotykają trudności w związku
z korzystaniem ze swego prawa do obrony, mogą
zażądać interwencji urzędnika DG ds. Handlu pełniącego
rolę rzecznika praw stron. Pośredniczy on w kontaktach
między zainteresowanymi stronami i służbami Komisji,
zapewniając w razie potrzeby mediację w sprawach
proceduralnych dotyczących ochrony interesów stron
w trakcie postępowania, w szczególności w odniesieniu
do kwestii dotyczących dostępu do akt, poufności, przed-
łużenia terminów oraz obchodzenia się z pisemnymi
i/lub ustnymi oświadczeniami i uwagami. Dodatkowe
informacje i dane kontaktowe zainteresowane strony
mogą uzyskać na stronach internetowych rzecznika
praw stron w ramach portalu DG ds. Handlu
(http://ec.europa.eu/trade),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym wszczyna się przegląd rozporządzenia (WE)
nr 130/2006, na mocy art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr
384/96, w celu określenia, czy i w jakim stopniu przywóz
kwasu winowego objętego kodem CN 2918 12 00, pochodzą-
cego z Chińskiej Republiki Ludowej, wytwarzanego
i sprzedawanego na wywóz do Wspólnoty przez Fuyang Gene-
best Chemical Industry Co. Ltd. (dodatkowy kod TARIC A851),
powinien podlegać cłu antydumpingowemu nałożonemu rozpo-
rządzeniem (WE) nr 130/2006.

Artykuł 2

Niniejszym uchyla się cło antydumpingowe nałożone rozporzą-
dzeniem (WE) nr 130/2006 w odniesieniu do przywozu okreś-
lonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Na mocy art. 14 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 384/96 niniej-
szym poleca się organom celnym państw członkowskich
podjęcie właściwych kroków w celu rejestracji przywozu okreś-
lonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia. Rejestracja wygasa
po upływie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniej-
szego rozporządzenia.

Artykuł 4

1. Zainteresowane strony, jeżeli ich wnioski mają być wzięte
pod uwagę w trakcie dochodzenia, muszą zgłosić się do
Komisji, przedstawić swoje opinie na piśmie i przedłożyć odpo-
wiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu wymienionym
w motywie 10 lit. a) niniejszego rozporządzenia lub wszelkie
inne informacje w ciągu 40 dni od wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, o ile nie określono inaczej. Zainteresowane
strony mogą również w tym samym czterdziestodniowym
terminie składać na piśmie wnioski o przesłuchanie przez
Komisję.

2. Strony dochodzenia, które pragną przedstawić uwagi na
temat stosowności wyboru Argentyny, która jest przewidziana
jako kraj o gospodarce rynkowej w celu ustalenia wartości
normalnej w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej,
muszą przedłożyć swoje uwagi w terminie 10 dni od wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia.

3. Należycie uzasadniony wniosek o przyznanie traktowania
na zasadach gospodarki rynkowej musi wpłynąć do Komisji
w terminie 21 dni od wejścia w życie niniejszego rozporzą-
dzenia.

4. Wszelkie oświadczenia i wnioski wnoszone przez zainte-
resowane strony należy składać na piśmie (nie w formie elek-
tronicznej, o ile nie ustalono inaczej); należy w nich wskazać
nazwę, adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu zaintereso-
wanej strony. Wszelkie oświadczenia pisemne, łącznie
z informacjami wymaganymi w niniejszym rozporządzeniu,
odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu
i korespondencję dostarczaną przez zainteresowane strony na
zasadzie poufności należy oznakować jako „Limited” (2) oraz,
zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, dołą-
czyć do nich wersję nieopatrzoną klauzulą poufności, oznako-
waną „DO WGLĄDU ZAINTERESOWANYCH STRON”.

Wszelkie informacje dotyczące sprawy i/lub wszelkie wnioski
o przesłuchanie powinny być przesyłane na następujący adres:

Komisja Europejska
Directorate General for Trade
Directorate H
Office: J-79 4/23
B-1049 Brussels
Faks (32 2) 295 65 05
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(1) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.

(2) Oznacza to, że dokument przeznaczony jest wyłącznie do użytku
wewnętrznego. Jest on chroniony na mocy art. 4 rozporządzenia
(WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43). Jest to dokument poufny
w rozumieniu art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96
(Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1) oraz art. 6 Porozumienia WTO
w sprawie stosowania art. VI GATT 1994 (Porozumienie antydum-
pingowe).



Artykuł 5

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 29 listopada 2007 r.

W imieniu Komisji
Peter MANDELSON

Członek Komisji
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