
DECYZJA KOMISJI

z dnia 4 grudnia 2007 r.

zawieszająca ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1420/2007 na
przywóz krzemomanganu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Kazachstanu

(2007/789/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. 14 ust. 4,

po konsultacji z komitetem doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

(1) Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 1420/2007 (2),
ostateczne cło antydumpingowe na przywóz krzemo-
manganu (włącznie z żelazokrzemomanganem) („SiMn”)
pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL)
i Kazachstanu, objętego kodami CN 7202 30 00 oraz
ex 8111 00 11 (kod TARIC 8111 00 11 10) („produkt
objęty postępowaniem”). Stawka cła antydumpingowego
wynosi odpowiednio 8,2 % i 6,5 % w przypadku
produktu pochodzącego z ChRL i Kazachstanu.

(2) Komisja otrzymała informacje o zmianie warunków
rynkowych, która nastąpiła po okresie objętym pier-
wotnym dochodzeniem, wskazanym w rozporządzeniu
(WE) nr 1420/2007, i która może stanowić uzasadnienie
zawieszenia obowiązujących obecnie środków zgodnie
z art. 14 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.
W związku z tym Komisja zbadała czy takie zawieszenie
jest uzasadnione.

B. PODSTAWA

(3) Zgodnie z art. 14 ust. 4 rozporządzenia podstawowego
środki antydumpingowe mogą zostać zawieszone
w interesie Wspólnoty, jeżeli warunki rynkowe tymcza-
sowo uległy zmianie w takim zakresie, że wskutek zawie-
szenia szkoda nie powinna wystąpić ponownie,
z zastrzeżeniem, że przemysł wspólnotowy miał możli-
wość wyrażenia opinii na ten temat i opinia ta została
uwzględniona. Artykuł 14 ust. 4 określa ponadto że
wspomniane środki antydumpingowe mogą zostać wpro-
wadzone ponownie w dowolnym terminie, jeżeli przy-
czyna zawieszenia ustała.

(4) Od okresu objętego pierwotnym dochodzeniem odnoto-
wano wzrost światowych cen SiMn wskazujący na
zmianę sytuacji i warunków rynkowych. W związku
z powyższym Komisja przeprowadziła dalsze docho-
dzenie, aby ocenić ostatnie zmiany wielkości przywozu
i cen produktu objętego postępowaniem w okresie od
1 lipca 2006 do 30 września 2007 r. oraz ich wpływ
na szkodę wyrządzoną przemysłowi wspólnotowemu,
a także na ogólny interes Wspólnoty.

(5) Na podstawie zebranych informacji, ustalono, że do trze-
ciego kwartału 2007 r. ceny rynkowe SiMn na rynku
wspólnotowym wzrosły po okresie objętym pierwotnym
dochodzeniem o około 69 %, tj. z średnio 622 EUR/MT
w trzecim kwartale 2006 r. do średnio 1 051 EUR/MT
w trzecim kwartale 2007 r. W szczególności odnoto-
wano znaczny wzrost o około 42 % między drugim
i trzecim kwartałem 2007 r. Wskazane trendy można
również zauważyć na innych głównych rynkach świato-
wych, a także w odniesieniu do przywozu SiMn do
Wspólnoty.

(6) Krzemomangan jest podstawowym surowcem używanym
do produkcji stali. Opisany powyżej wzrost cen można
przypisać tymczasowym niedoborom dostaw połą-
czonym z wyższym popytem na SiMn, który był wyni-
kiem zwiększonego światowego popytu na stal. Przy-
kłady odnoszące się do poprzednich nagłych wzrostów
cen, takich jak te, które miały miejsce w 2004 r., wska-
zują, że opisany brak równowagi między popytem
i podażą na omawianym rynku ma charakter przej-
ściowy. Ceny bowiem zwykle powracają do swoich
długoterminowych poziomów po tym jak wolne moce
produkcyjne dotyczące SiMn zostaną w pełni wykorzys-
tane.

(7) Między okresem objętym pierwotnym dochodzeniem
i okresem od 1 października 2006 r. do 30 września
2007 r. udział w rynku przywozu SiMn pochodzącego
z ChRL i Kazachstanu zmniejszył się o 0,6 punktu
procentowego do 9,8 % ogólnej konsumpcji we Wspól-
nocie. Konsumpcja we WE wzrosła o 20 %.

(8) W odniesieniu do przemysłu wspólnotowego należy
zauważyć, że od okresu objętego pierwotnym dochodze-
niem sytuacja przemysłu wspólnotowego poprawiła się.
Między okresem objętym pierwotnym dochodzeniem
i okresem od 1 października 2006 r. do 30 września
2007 r. wielkość sprzedaży i produkcji wzrosła odpo-
wiednio o 15 % i 19 %. Jednakże udział przemysłu
wspólnotowego w rynku zmniejszył się o 1,1 punktu
procentowego do 23,8 %. Sytuacja w zakresie zysków
uległa istotnej poprawie, a rentowność przemysłu wspól-
notowego osiągnęła 42 % w trzecim kwartale 2007 r.,
znacznie przekraczając zysk na poziomie 5 % ustalony
jako odpowiedni w pierwotnym dochodzeniu.
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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) Patrz str. 5 Dz.U.



(9) Jak wskazano w motywach 157 do 163 rozporządzenia
(WE) nr 1420/2007, wprowadzenie środków, o których
mowa, miało wywrzeć negatywny, chociaż
w ograniczonym stopniu, wpływ na użytkowników
spowodowany wzrostem kosztów związanym
z ewentualną potrzebą zorganizowania nowych lub alter-
natywnych źródeł dostaw. Mając na uwadze tymczasową
zmianę warunków rynkowych oraz to, że przemysł
wspólnotowy nie ponosi obecnie szkody, wszelki nega-
tywny wpływ wywierany na użytkowników mógłby
zostać usunięty poprzez zawieszenie wymienionych
środków. W konsekwencji można stwierdzić, że wska-
zane zawieszenie leży w ogólnym interesie Wspólnoty.

(10) Uwzględniając tymczasową zmianę warunków rynko-
wych, a w szczególności wysoki poziom cen SiMn na
rynku wspólnotowym, który znacznie przewyższa
poziom usuwający szkodę określony w pierwotnym
dochodzeniu, w połączeniu z brakiem równowagi
między popytem i podażą w odniesieniu do produktu
objętego postępowaniem, uznaje się, że szkoda związana
z przywozem produktu objętego postępowaniem z ChRL
i Kazachstanu najprawdopodobniej nie wystąpi ponownie
w wyniku zawieszenia środków. Proponuje się zatem
zawieszenie obowiązujących środków na dziewięć
miesięcy zgodnie z art. 14 ust. 4 rozporządzenia podsta-
wowego.

C. KONSULTACJE Z PRZEMYSŁEM WSPÓLNOTOWYM

(11) Na podstawie art. 14 ust. 4 rozporządzenia podstawo-
wego, Komisja poinformowała przemysł wspólnotowy
o swoim zamiarze zawieszenia wymienionych środków
antydumpingowych. Przemysł wspólnotowy miał możli-
wość przedstawienia uwag i nie sprzeciwił się zawie-
szeniu środków antydumpingowych.

D. WNIOSEK

(12) Dlatego Komisja uważa, że zgodnie z art. 14 ust. 4
rozporządzenia podstawowego spełniono wszystkie
wymogi zawieszenia cła antydumpingowego nałożonego
na produkt objęty postępowaniem. W związku
z powyższym należy zawiesić na okres dziewięciu

miesięcy cło antydumpingowe nałożone rozporządze-
niem (WE) nr 1420/2007.

(13) Komisja będzie śledzić zmiany w przywozie i cenach
produktu objętego postępowaniem. Jeżeli
w jakimkolwiek momencie dojdzie do ponownego
wystąpienia zwiększonych wielkości przywozu produktu
objętego postępowaniem z ChRL i Kazachstanu po
dumpingowych cenach, a w konsekwencji do wyrzą-
dzenia szkody przemysłowi wspólnotowemu, Komisja
podejmie konieczne kroki w celu przywrócenia cła anty-
dumpingowego, uwzględniając podstawowe przepisy
regulujące ocenę szkody. W stosownych przypadkach
możliwe będzie wszczęcie przeglądu okresowego,
zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zawiesza się na okres dziewięciu miesięcy cło anty-
dumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1420/2007
na nr przywóz krzemomanganu (włącznie z żelazokrzemo-
manganem), pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i
Kazachstanu, objętego kodami CN 7202 30 00 oraz
ex 8111 00 11 (kod TARIC 8111 00 11 10).

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Peter MANDELSON

Członek Komisji

PLL 317/80 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.12.2007


