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PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

KOMISJA

Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia i częściowego przeglądu okresowego środków
antydumpingowych stosowanych względem przywozu krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki

Ludowej

(2009/C 51/07)

Po opublikowaniu zawiadomienia o zbliżającym się wygaś-
nięciu (1) środków antydumpingowych obowiązujących
względem przywozu krzemu pochodzącego z Chińskiej Repu-
bliki Ludowej („kraj, którego dotyczy postępowanie”), Komisja
otrzymała wniosek o dokonanie przeglądu tych środków,
zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96
w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów
niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (2) („rozporzą-
dzenie podstawowe”). Ponadto Komisja otrzymała wniosek o
dokonanie przeglądu, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia
podstawowego.

1. Wnioski o dokonanie przeglądu

Wniosek o przeprowadzenie przeglądu wygaśnięcia został
złożony w dniu 1 grudnia 2008 r. przez Euroalliages (Komitet
Łącznikowy Przemysłu Metalurgicznego) w imieniu produ-
centów reprezentujących 100 % produkcji wspólnotowej
krzemu.

Wniosek o przeprowadzenie przeglądu okresowego został
złożony przez EUSMET (Europejscy Użytkownicy Metalu Krze-
mowego) i jego zakres ograniczony jest do badania dumpingu.

2. Produkt

Produktem objętym przeglądem jest krzem pochodzący z Chiń-
skiej Republiki Ludowej („produkt objęty postępowaniem”),
obecnie objęty kodem CN 2804 69 00. Powyższy kod CN
podany jest jedynie w celach informacyjnych.

3. Obowiązujące środki

Obecnie obowiązującymi środkami są ostateczne cła antydum-
pingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 398/2004 (3).
Rozporządzeniem Rady (WE) nr 42/2007 (4) ostateczne cło
antydumpingowe zostało rozszerzone na przywóz krzemu

wysyłanego z Republiki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego
jako pochodzący z Republiki Korei.

4. Podstawy dokonania przeglądów

4.1. Podstawy dokonania przeglądu wygaśnięcia

W uzasadnieniu wniosku podano, że w związku z wygaśnięciem
środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji lub pono-
wienia dumpingu i ponownego zaistnienia szkody dla prze-
mysłu wspólnotowego.

Zgodnie z przepisami art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawo-
wego, komitet Euroalliages ustalił wartość normalną dla Chiń-
skiej Republiki Ludowej na podstawie ceny z odpowiedniego
kraju o gospodarce rynkowej wymienionego w pkt 5.1 lit. d)
niniejszego zawiadomienia. Zarzut kontynuacji dumpingu jest
oparty na porównaniu wartości normalnej, jak wskazano w
poprzednim zdaniu, z cenami eksportowymi produktu objętego
postępowaniem sprzedawanego na wywóz do Wspólnoty.

Obliczony na tej podstawie margines dumpingu jest znaczny.

Ponadto Euroalliages wskazuje, że w okresie stosowania
środków eksporterzy/producenci produktu objętego postępowa-
niem z Chińskiej Republiki Ludowej usiłowali podważyć
obowiązujące środki stosując praktyki mające na celu ich
obejście, którym zapobiegano w rozporządzeniu Rady (WE)
nr 42/2007 (4).

Euroalliages zwraca również uwagę na możliwość dalszego
stosowania dumpingu wyrządzającego szkodę. W tym zakresie
wnioskodawca przedstawia dowody, iż w przypadku zniesienia
środków obecny poziom przywozu produktu objętego postępo-
waniem prawdopodobnie wzrośnie z powodu istniejących
niewykorzystanych mocy produkcyjnych i zapasów w kraju,
którego dotyczy postępowanie. Ponadto zarzuca się, że wywóz
do innych krajów trzecich, tj. Japonii, Kanady i Norwegii,
odbywa się po cenach dumpingowych.
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Zarzuca się również, że przepływ przywozu produktu objętego
postępowaniem prawdopodobnie wzrośnie z powodu obowią-
zujących środków obejmujących przywóz podobnych
produktów pochodzących z kraju, którego dotyczy postępo-
wanie, na tradycyjne rynki poza UE (np. Stany Zjednoczone
Ameryki). Może to prowadzić do przekierowania wywozu z
innych krajów trzecich do Wspólnoty.

Ponadto Euroalliages twierdzi, iż usunięcie szkody jest wynikiem
głównie obowiązywania środków oraz iż jakiekolwiek ponowne
wystąpienie znacznego przywozu po cenach dumpingowych z
kraju, którego dotyczy postępowanie, prawdopodobnie dopro-
wadziłoby, w przypadku wygaśnięcia środków, do ponownego
powstania szkody dla przemysłu wspólnotowego.

4.2. Podstawy dokonania przeglądu okresowego

Wniosek na mocy art. 11 ust. 3 opiera się na dowodach prima
facie, dostarczonych przez EUSMET, wskazujących, iż okolicz-
ności, na podstawie których ustanowiono środki, zmieniły się i
że nowe okoliczności mają charakter trwały.

EUSMET twierdzi, iż okoliczności znacznie zmieniły się od
czasu wprowadzenia środków antydumpingowych, m.in. z
powodu znaczącego wzrostu konsumpcji. Twierdzi on również,
że poziom dumpingu znacznie się zmniejszył. Dlatego dalsze
stosowanie wprowadzonych środków na obecnym poziomie nie
jest już konieczne do zrównoważenia skutków dumpingu.

5. Procedura

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i po ustaleniu, że
istnieją wystarczające dowody do wszczęcia przeglądu wygaś-
nięcia środków i częściowego przeglądu okresowego, ogranicza-
jącego się do zbadania dumpingu, Komisja niniejszym wszczyna
przeglądy zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia podstawo-
wego.

5.1. Procedura dotycząca określenia dumpingu, prawdopodobieństwa
wystąpienia dumpingu i szkody.

W toku dochodzenia zostanie ustalone, czy wygaśnięcie
środków może doprowadzić do kontynuacji lub ponowienia
dumpingu i ponownego zaistnienia szkody. W toku częścio-
wego przeglądu okresowego zostanie ustalone czy poziom
obecnie obowiązujących środków jest odpowiedni, aby przeciw-
działać dumpingowi wyrządzającemu szkodę.

a) Kontrola wyrywkowa

Ze względu na dużą liczbę stron uczestniczących w postępo-
waniu Komisja może podjąć decyzję o zastosowaniu kontroli
wyrywkowej, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawo-
wego.

(i) Kontrola wyrywkowa eksporterów/producentów w kraju,
którego dotyczy postępowanie

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do koniecz-
ności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli koniecz-
ność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór
próby, wszyscy eksporterzy/producenci lub przedstawi-
ciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o
zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie

określonym w pkt 6 lit. b) ppkt (i) i w formie wskazanej
w pkt 7, następujących informacji na temat ich przedsię-
biorstwa lub przedsiębiorstw:

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

— obroty, w walucie lokalnej, oraz wielkość sprzedaży
na wywóz do Wspólnoty produktu, objętego postę-
powaniem, w tonach, w okresie od 1 stycznia do
31 grudnia 2008 r.,

— obroty, w walucie lokalnej, oraz wielkość sprzedaży
produktu objętego postępowaniem na rynku
krajowym, w tonach, w okresie od 1 stycznia do
31 grudnia 2008 r.,

— obroty, w walucie lokalnej oraz wielkość sprzedaży
produktu objętego postępowaniem na wywóz do
innych krajów trzecich, w tonach, w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.,

— dokładne określenie działalności przedsiębiorstwa w
odniesieniu do produkcji produktu objętego postę-
powaniem oraz wyrażona w tonach wielkość
produkcji produktu objętego postępowaniem, moce
produkcyjne oraz inwestycje w moce produkcyjne w
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.,

— nazwy i dokładne określenie rodzaju działalności
wszystkich przedsiębiorstw powiązanych (1) uczest-
niczących w produkcji lub sprzedaży (przeznaczonej
na wywóz lub krajowej) 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 kwestiona-
riuszu oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie
dochodzenia na miejscu w zakresie udzielonych odpo-
wiedzi. W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie wyrazi
zgody na ewentualne włączenie go do próby, zostanie
uznane za podmiot niewspółpracujący w dochodzeniu.
Konsekwencje braku współpracy określono w pkt 8
poniżej. Ponadto w celu uzyskania informacji uznanych
za niezbędne dla doboru próby eksporterów/produ-
centów Komisja skontaktuje się z władzami kraju
wywozu i wszystkimi znanymi jej zrzeszeniami ekspor-
terów/producentów.

Ponieważ przedsiębiorstwo nie może być pewne, że
zostanie wybrane do próby, zaleca się eksporterom/
producentom zamierzającym wystąpić o ustalenie indy-
widualnego marginesu zgodnie z art. 17 ust. 3 rozpo-
rządzenia podstawowego zwrócenie się z prośbą o prze-
słanie kwestionariusza w terminie określonym w pkt 6
lit. a) ppkt (i) niniejszego zawiadomienia i złożenie go w
terminie określonym w pkt 6 lit. a) ppkt (ii) akapit
pierwszy niniejszego zawiadomienia. Należy jednak
zwrócić uwagę na ostatnie zdanie pkt 5.1 lit. b) niniej-
szego zawiadomienia.
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(ii) Kontrola wyrywkowa importerów

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 dostar-
czenie, w terminie ustalonym w pkt 6 lit. b) ppkt (i) i w
formie wskazanej w pkt 7, następujących 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 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.,

— łączna liczba pracowników,

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

— wielkość w tonach i wartość w euro przywozu do
Wspólnoty i odsprzedaży dokonanej na rynku
wspólnotowym w okresie od 1 stycznia do
31 grudnia 2008 r. w odniesieniu do przywożonego
produktu objętego postępowaniem, pochodzącego z
Chińskiej Republiki Ludowej lub wysyłanego z Repu-
bliki Korei, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako
pochodzący z Republiki Korei,

— nazwy i dokładne określenie działalności wszystkich
przedsiębiorstw powiązanych (1) uczestniczących w
produkcji 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 kwestiona-
riuszu oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie
dochodzenia na miejscu w zakresie udzielonych odpo-
wiedzi. W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie wyrazi
zgody na ewentualne włączenie go do próby, zostanie
uznane za podmiot niewspółpracujący w dochodzeniu.
Konsekwencje braku współpracy określono w pkt 8
poniżej. Ponadto w celu otrzymania informacji uzna-
nych za niezbędne dla doboru próby importerów,
Komisja skontaktuje się z wszystkimi znanymi zrzesze-
niami importerów.

(iii) Ostateczny dobór próby

Wszystkie zainteresowane strony pragnące przedstawić
jakiekolwiek istotne informacje dotyczące doboru próby
zobowiązane są uczynić to w terminie ustalonym w pkt
6 lit. b) ppkt (ii).

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 ustalonym w pkt 6 lit. b) ppkt (iii) i muszą
współpracować w trakcie dochodzenia.

W przypadku braku wystarczającej współpracy Komisja
może oprzeć swoje ustalenia, zgodnie z art. 17 ust. 4 i
art. 18 rozporządzenia podstawowego, na dostępnych
faktach. Ustalenia oparte na dostępnych faktach mogą
być mniej korzystne dla zainteresowanej strony, zgodnie
z wyjaśnieniami w pkt 8.

b) Kwest ionar iusze

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 objętych próbą w Chińskiej Republice Ludowej, do
wszelkich zrzeszeń eksporterów/producentów w Chińskiej
Republice Ludowej, do importerów objętych próbą, do
wszystkich znanych zrzeszeń importerów.

Eksporterzy/producenci w Chińskiej Republice Ludowej
występujący o ustalenie indywidualnego marginesu, mając na
uwadze zastosowanie art. 17 ust. 3 i art. 9 ust. 6 rozporzą-
dzenia podstawowego, muszą przedłożyć wypełniony kwes-
tionariusz w terminie ustalonym w pkt 6 lit. a) ppkt (ii)
niniejszego zawiadomienia. W związku z tym muszą zwrócić
się z prośbą o przesłanie kwestionariusza w terminie usta-
lonym w pkt 6 lit. a) ppkt (i). Jednakże strony te muszą mieć
świadomość, że jeżeli w odniesieniu do eksporterów/produ-
centów zostanie zastosowana kontrola wyrywkowa, Komisja
może mimo wszystko podjąć decyzję o nieobliczeniu dla
nich indywidualnego marginesu, jeżeli liczba eksporterów/
producentów będzie tak duża, że indywidualne badania
byłyby nadmiernie uciążliwe i uniemożliwiałyby zakończenie
dochodzenia na czas.

c) Gromadzenie informacj i i przeprowadzanie prze-
s łuchań

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. Wymienione informacje i dowody je potwierdzające
powinny wpłynąć do Komisji w terminie określonym w pkt
6 lit. a) ppkt (ii).

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. a) ppkt (iii).

d) Wybór kra ju o gospodarce rynkowej

Komisja przewiduje wykorzystanie Brazylii jako odpowied-
niego kraju trzeciego o gospodarce rynkowej w celu ustalenia
wartości normalnej w odniesieniu do Chińskiej Republiki
Ludowej. Zainteresowane strony są niniejszym proszone o
wypowiedzenie się na temat stosowności wyboru tego kraju
w szczególnym terminie określonym w pkt 6 lit. c).
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e) Traktowanie na zasadach rynkowych i wnioski o
indywidualne traktowanie

Dla eksporterów/producentów z Chińskiej Republiki
Ludowej, którzy wystąpią z wnioskiem i dostarczą wystarcza-
jące dowody, że prowadzą działalność w warunkach gospo-
darki rynkowej, tzn. spełniają kryteria ustanowione w art. 2
ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego, wartość
normalna zostanie ustalona zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b)
rozporządzenia podstawowego. Eksporterzy/producenci
mający zamiar przedłożyć właściwie uzasadnione wnioski
muszą to zrobić w szczególnym terminie ustalonym w pkt 6
lit. d). Komisja prześle formularze wniosków do wszystkich
eksporterów/producentów w Chińskiej Republice Ludowej
objętych próbą, do wszystkich zrzeszeń eksporterów/produ-
centów wymienionych w skardze oraz do władz Chińskiej
Republiki Ludowej. Formularz ten może być również użyty
przez wnioskodawcę do złożenia wniosku o indywidualne
traktowanie, tzn. w celu stwierdzenia, iż spełnia on kryteria
ustanowione w art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

5.2. Procedura oceny interesu Wspólnoty

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego i w przypadku
potwierdzenia prawdopodobieństwa kontynuacji lub pono-
wienia dumpingu i ponownego zaistnienia szkody, ustalone
zostanie, czy utrzymanie środków antydumpingowych nie
będzie sprzeczne z interesem Wspólnoty. Dlatego też Komisja
może przesłać kwestionariusze do znanych przedstawicieli prze-
mysłu wspólnotowego, do importerów i reprezentujących ich
zrzeszeń, do reprezentatywnych użytkowników oraz do repre-
zentatywnych organizacji konsumentów. Wspomniane strony, w
tym dotychczas nieznane Komisji, mogą, w ogólnych terminach
ustalonych w pkt 6 lit. a) ppkt (ii) niniejszego zawiadomienia,
zgłosić się do Komisji i przekazać stosowne informacje, pod
warunkiem że udowodnią istnienie obiektywnego związku
pomiędzy swoją działalnością a produktem objętym postępowa-
niem. Strony, które postąpiły zgodnie z wymogiem określonym
w poprzednim zdaniu, mogą wystąpić z wnioskiem o przesłu-
chanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny
zostać wysłuchane, w terminie ustalonym w pkt 6 lit. a) ppkt
(iii). Należy zauważyć, iż każda informacja przedstawiona
zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego zostanie
uwzględniona wyłącznie wtedy, gdy będzie poparta udokumen-
towanymi informacjami w momencie jej przedstawienia.

6. Terminy

a) Terminy ogólne

(i) Dla stron zwracających się z wnioskiem o przesłanie
kwestionariusza lub innych formularzy

Wszystkie zainteresowane strony powinny zwrócić się z
prośbą o przesłanie kwestionariusza lub innych formu-
larzy w jak najkrótszym terminie, lecz nie później niż
10 dni po opublikowaniu niniejszego zawiadomienia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(ii) Dla stron zgłaszających się, udzielających odpowiedzi na
pytania zawarte w kwestionariuszu 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

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).

(iii) Przesłuchania

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

b) Szczególny termin w odnies ieniu do kontrol i
wyrywkowych

(i) Informacje, o których mowa w pkt 5.1 lit. a) ppkt (i) i
pkt 5.1 lit. a) ppkt (ii), 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 z zain-
teresowanymi stronami, które wyraziły gotowość
włączenia ich do próby, w terminie 21 dni od opubliko-
wania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej.

(ii) Wszystkie inne informacje istotne dla doboru próby, o
których mowa w pkt 5.1 lit. a) ppkt (iii), 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 ich o włączeniu do próby.

c) Szczególny termin dotyczący wyboru kra ju o
gospodarce rynkowej

Strony dochodzenia mogą chcieć wypowiedzieć się na temat
stosowności wyboru Brazylii, która, jak wskazano w pkt 5.1
lit. d), ma być wykorzystana jako kraj o gospodarce rynkowej
w celu ustalenia wartości normalnej w odniesieniu do Chiń-
skiej Republiki Ludowej. Uwagi muszą wpłynąć do Komisji
w terminie 10 dni od opublikowania niniejszego zawiado-
mienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

d) Szczególny termin dotyczący sk ładania wniosków
o traktowanie na zasadach rynkowych lub o indy-
widualne traktowanie .

Właściwie uzasadnione wnioski o przyznanie statusu gospo-
darki rynkowej (jak wskazano w pkt 5.1 lit. e)) lub o indywi-
dualne traktowanie zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia
podstawowego muszą wpłynąć do Komisji w terminie 15
dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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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. 19 ust. 2
rozporządzenia podstawowego, dołączyć do nich wersję bez
klauzuli poufności, oznakowaną „Do wglądu zainteresowanych
stron”.

Adres Komisji do celów korespondencji:
European Commission
Directorate General for Trade
Directorate H
Office: N-105 04/092
B-1049 Brussels
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 zaprzecza-
jących, na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18
rozporządzenia 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 wykorzystane

zostają dostępne fakty, wynik może być mniej korzystny dla
wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współ-
pracowała.

9. Harmonogram dochodzenia

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 11 ust. 5
rozporządzenia podstawowego, w terminie 15 miesięcy
począwszy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10. Przetwarzanie danych osobowych

Należy zauważyć, 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 (2).

11. Rzecznik praw stron

Należy również zauważyć, że w przypadku napotkania przez
zainteresowane strony problemów związanych z korzystaniem z
prawa do obrony strony te mogą wystąpić o interwencję urzęd-
nika DG ds. Handlu pełniącego rolę rzecznika praw stron.
Pośredniczy on w kontaktach między zainteresowanymi stro-
nami i służbami Komisji, zapewniając, w stosownych przypad-
kach, mediację w kwestiach proceduralnych związanych z
ochroną interesów stron podczas postępowania, w szczegól-
ności w odniesieniu do spraw dotyczących dostępu do akt, pouf-
ności, przedłużenia terminów oraz rozpatrywania pisemnych
lub ustnych oświadczeń lub uwag. Dodatkowe informacje i dane
kontaktowe zainteresowane strony mogą uzyskać na stronach
internetowych rzecznika praw stron w DG ds. Handlu
(http://ec.europa.eu/trade).
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(1) Oznacza to, że dokument przeznaczony jest jedynie 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, s. 43). Jest to dokument poufny
zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego i art. 6 Porozumienia
WTO o stosowaniu artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf
celnych i handlu 1994 (porozumienie antydumpingowe). (2) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.


