
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 813/2008

z dnia 11 sierpnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na
przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia
6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem
towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami
Wspólnoty Europejskiej (1),

uwzględniając art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2004
z dnia 13 stycznia 2004 r. nakładającego ostateczne cło wyrów
nawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pocho
dzącej z Indii (2),

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji
z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. POPRZEDNIA PROCEDURA

(1) Rozporządzeniem (WE) nr 74/2004 („rozporządzenie
pierwotne”) Rada nałożyła ostateczne cło wyrównawcze
na przywóz do Wspólnoty bielizny pościelowej
z bawełny sklasyfikowanej w ramach kodów
CN ex 6302 21 00 (kody TARIC 6302 21 00 81,
6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (kod TARIC
6302 22 90 19), ex 6302 31 00 (kod TARIC
6302 31 00 90) oraz ex 6302 32 90 (kod TARIC
6302 32 90 19), pochodzącej z Indii. Mając na uwadze
dużą liczbę współpracujących producentów eksportują
cych produkt objęty postępowaniem w Indiach, dobrano
próbę indyjskich producentów eksportujących zgodnie
z art. 27 rozporządzenia Rady (WE) nr 2026/97 („rozpo
rządzenie podstawowe”) i nałożono na przedsiębiorstwa
objęte próbą indywidualne stawki celne w wysokości od
4,4 % do 10,4 %, natomiast względem innych przedsię
biorstw współpracujących niewłączonych do próby
zastosowano stawkę celną w wysokości 7,6 %. Stawka
cła rezydualnego w wysokości 10,4 % została nałożona
na wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa.

(2) Artykuł 2 rozporządzenia pierwotnego przewiduje, że
jeżeli jakikolwiek nowy producent eksportujący z Indii
dostarczy Komisji przekonujące dowody, iż nie wywoził
do Wspólnoty produktów opisanych w art. 1 ust. 1 tego
rozporządzenia w okresie objętym dochodzeniem (od

dnia 1 października 2001 r. do dnia 30 września
2002 r.) („pierwsze kryterium”), nie jest powiązany
z żadnym z eksporterów lub producentów w Indiach
podlegających środkom antysubsydyjnym nałożonym
tym rozporządzeniem („drugie kryterium”)
i rzeczywiście dokonywał wywozu produktu objętego
postępowaniem do Wspólnoty po okresie objętym
dochodzeniem, na którym oparte są środki lub stał się
stroną nieodwołalnego zobowiązania umownego do
wywozu znacznej ilości produktu objętego postępowa
niem do Wspólnoty („trzecie kryterium”), wówczas
można dokonać zmiany art. 1 ust. 3 tego rozporządzenia
poprzez objęcie nowego producenta eksportującego
stawką celną wynoszącą 7,6 % mającą zastosowanie do
współpracujących przedsiębiorstw niewłączonych do
próby.

(3) Rozporządzenie pierwotne zostało zmienione trzy razy:
rozporządzeniem Rady (WE) nr 2143/2004 (3), rozpo
rządzeniem Rady (WE) nr 122/2006 (4) oraz rozporzą
dzeniem Rady (WE) nr 1840/2006. Tymi trzema rozpo
rządzeniami dodano do załącznika nazwy przedsię
biorstw eksportujących produkt objęty postępowaniem,
które spełniły kryteria określone w rozporządzeniu pier
wotnym.

B. WNIOSKI NOWYCH PRODUCENTÓW/
EKSPORTERÓW

(4) Od czasu opublikowania poprzedniego rozporządzenia
zmieniającego, dwadzieścia indyjskich przedsiębiorstw
złożyło wniosek o przyznanie im takiego samego
statusu, jak przedsiębiorstwom współpracującym
w pierwotnym dochodzeniu, niewłączonym do próby
(„status nowego eksportera/producenta”).

(5) Tymi dwudziestoma wnioskodawcami byli:

Przedsiębiorstwo składające wniosek Miasto

K.K.P. Textiles Limited Tamil Nadu

Kashmiri Lal Tarun Khanna PVT LTD Amritsar

Premier Polyweaves Private Limited Coimbatore

Home Fashions International Kerala

Y.J. Enterprises Mumbai

KaLaM Designs Ahmedabad

Himatsingka Linens Bangalore

S.K.T. Textile Mills Coimbatore
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(1) Dz.U. L 288 z 21.10.1997, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004,
s. 12).

(2) Dz.U. L 12 z 17.1.2004, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1840/2006 (Dz.U. L 355 z 15.12.2006,
s. 4).

(3) Dz.U. L 370 z 17.12.2004, s. 1.
(4) Dz.U. L 22 z 26.1.2006, s. 3.



Przedsiębiorstwo składające wniosek Miasto

Shetty Garments Private Ltd. Mumbai

TAVOY Workwear Mumbai

Orient Craft Limited Haryana

GHCL Limited Gujarat

Indo Count Industries Limited Mumbai

Vijayeswari Textiles Limited Coimbatore

Nest Exim Mumbai

Prakash Textiles Coimbatore

Prakash Woven Private Limited Coimbatore

Sotexpa Qualidis Textiles India Private
Ltd

Coimbatore

BKS Textiles Pvt. Ltd Coimbatore

JDA Textiles Chennai

(6) Jedenaście przedsiębiorstw nie udzieliło odpowiedzi na
kwestionariusz, którego celem było sprawdzenie, czy
spełniły one wymogi określone w art. 2 pierwotnego
rozporządzenia, dlatego też ich wnioski musiały zostać
odrzucone.

(7) Pozostałych dziewięć przedsiębiorstw przedstawiło pełne
odpowiedzi na kwestionariusz, a ich wnioski
o przyznanie im statusu nowego eksportera/producenta
zostały uwzględnione.

(8) Dowody przedstawione przez dwóch spośród wymienio
nych wyżej indyjskich eksporterów/producentów uznano
za wystarczające dla wykazania, że spełniają oni kryteria
określone w rozporządzeniu pierwotnym, a zatem
można ich objąć stawką celną mającą zastosowanie do
przedsiębiorstw współpracujących nieobjętych próbą
(czyli 7,6 %) i dodać ich do wykazu producentów ekspor
tujących zawartego w załączniku do rozporządzenia pier
wotnego zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr
2143/2004, rozporządzeniem Rady (WE) nr 122/2006
i rozporządzeniem Rady (WE) nr 1840/2006.

(9) Wnioski pozostałych siedmiu przedsiębiorstw
o przyznanie statusu nowego eksportera/producenta
odrzucono z następujących względów.

(10) Dwa przedsiębiorstwa nie dostarczyły dowodów na to, że
dokonywały wywozu produktu objętego postępowaniem
do Wspólnoty po okresie objętym dochodzeniem lub że
stały się stroną nieodwołalnego zobowiązania umownego
do wywozu znaczącej ilości produktu objętego postępo
waniem do Wspólnoty. Nie spełniły zatem kryterium
trzeciego.

(11) Jedno przedsiębiorstwo nie przedstawiło księgi sprzedaży
za badany okres, a zatem nie było w stanie wykazać, że
nie dokonywało wywozu produktu objętego postępowa
niem w okresie objętym dochodzeniem. W przypadku
innego przedsiębiorstwa okazało się, że dokonywało
ono wywozu produktu objętego postępowaniem
w okresie objętym dochodzeniem. Przedsiębiorstwa te
nie spełniły zatem kryterium pierwszego.

(12) Jedno przedsiębiorstwo przesłało odpowiedź na kwestio
nariusz po upływie terminu, a we wniosku brakowało
kluczowych dokumentów. Inne przedsiębiorstwo nie
odpowiedziało na pismo dotyczące uzupełnienia braku
jących informacji. Te dwa przedsiębiorstwa nie dostar
czyły zatem wystarczających dowodów na to, że speł
niają kryteria określone w rozporządzeniu pierwotnym.

(13) Ponadto okazało się, że jedno przedsiębiorstwo było
powiązane z przedsiębiorstwem wskazanym
w rozporządzeniu pierwotnym, jego wniosek
o przyznanie statusu nowego eksportera/producenta
został zatem odrzucony, jako że nie spełniło ono
drugiego kryterium.

(14) Przedsiębiorstwa, którym nie przyznano statusu nowego
eksportera/producenta poinformowano o przyczynach
podjęcia takiej decyzji oraz umożliwiono im przedsta
wienie uwag na piśmie.

(15) Wszystkie argumenty i uwagi przedstawione przez zain
teresowane strony zostały przeanalizowane i należycie
uwzględnione w stosownych przypadkach,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do wykazu producentów z Indii wymienionych w załączniku
do rozporządzenia Rady (WE) nr 74/2004 dodaje się następu
jące przedsiębiorstwa:

Przedsiębiorstwo Miasto

Home Fashions International Kerala

GHCL Ltd. Gujarat

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 sierpnia 2008 r.

W imieniu Rady
B. KOUCHNER

Przewodniczący
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