
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu 
oczyszczonego kwasu tereftalowego i jego soli pochodzących z Tajlandii 

(2009/C 313/09) 

Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała skargę złożoną 
zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 
z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przy
wozem towarów subsydiowanych po cenach dumpingowych 
z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej ( 1 ) 
(„rozporządzenie podstawowe”), zawierającą zarzut subsydio
wania przywozu oczyszczonego kwasu tereftalowego i jego 
soli pochodzących z Tajlandii („kraj, którego dotyczy postępo
wanie”), które powoduje istotną szkodę dla przemysłu wspól
notowego. 

1. Skarga 

Skarga została złożona w dniu 13 listopada 2009 r. przez BP 
Aromatics Limited NV i CEPSA Quimica S.A. („strony wnoszące 
skargę”) reprezentujących większą część, w tym przypadku 
ponad 50 %, ogólnej produkcji wspólnotowej oczyszczonego 
kwasu tereftalowego i jego soli. 

2. Produkt objęty dochodzeniem 

Produktem objętym niniejszym dochodzeniem jest kwas tere- 
ftalowy i jego sole o czystości 99,5 % masy lub większej 
(„produkt objęty dochodzeniem”). 

3. Zarzut subsydiowania 

Produktem, którego dotyczy zarzut subsydiowania, jest produkt 
objęty dochodzeniem pochodzący z Tajlandii, obecnie objęty 
kodem CN ex 2917 36 00. Kod CN podany jest jedynie 
w celach informacyjnych. 

Zarzuca się, że producenci produktu objętego dochodzeniem 
pochodzącego z Tajlandii skorzystali z szeregu subsydiów przy
znanych im przez władze publiczne Tajlandii. Subsydia te obej
mują między innymi programy przyznawania korzyści przed
siębiorstwom z siedzibą w specjalnych strefach przemysłowych 
podlegających szczególnym prawom przyznanym przez 
tajlandzką Radę ds. Inwestycji w odniesieniu do projektów na 
terenie trzeciej strefy wspierania inwestycji. Korzyści te obejmują 
między innymi zwolnienie z cła przywozowego na maszyny, 
zwolnienie z podatku od przedsiębiorstw lub jego obniżenie, 
podwójne odliczenie z podlegającego opodatkowaniu dochodu 
kosztów transportu, elektryczności i wody, zwolnienie z cła 
przywozowego na surowce wykorzystywane do produkcji na 
wywóz. 

Zarzuca się, że wymienione programy są subsydiami, ponieważ 
pociągają za sobą wkład finansowy władz publicznych Tajlandii 
i przynoszą korzyści odbiorcom, tj. producentom eksportu
jącym produktu objętego dochodzeniem. Zarzuca się, że 
programy te są ograniczone do podmiotów gospodarczych 

mających siedzibę w specjalnych strefach przemysłowych 
i dlatego mają charakter szczególny oraz stanowią podstawę 
środków wyrównawczych. 

4. Zarzut spowodowania szkody 

Strony wnoszące skargę przedstawiły dowody świadczące 
o tym, że przywóz produktu objętego dochodzeniem 
z Tajlandii ogólnie wzrósł w wartościach bezwzględnych 
i wzrósł jego udział w rynku. 

Dowody prima facie przedstawione przez strony wnoszące 
skargę wskazują, że ilości i ceny przywożonego produktu obję
tego dochodzeniem mają, oprócz innych konsekwencji, nega
tywny wpływ na poziom cen stosowanych przez przemysł 
wspólnotowy, co ma znaczące niekorzystne skutki dla ogólnych 
wyników oraz sytuacji finansowej przemysłu wspólnotowego 
oraz zatrudnienia w tym przemyśle. 

5. Procedura 

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i ustaleniu, że skarga 
została złożona przez przemysł wspólnotowy lub w jego 
imieniu oraz że istnieją wystarczające dowody uzasadniające 
wszczęcie postępowania, Komisja niniejszym wszczyna docho
dzenie zgodnie z art. 10 rozporządzenia podstawowego. 

W toku dochodzenia zostanie ustalone, czy produkt objęty 
dochodzeniem pochodzący z kraju, którego dotyczy postępo
wanie, jest subsydiowany i czy subsydia spowodowały szkodę 
dla przemysłu wspólnotowego. Jeżeli wnioski to potwierdzą, to 
w toku dochodzenia zostanie zbadane, czy w interesie Wspól
noty leży wprowadzenie środków. 

5.1. Procedura dotycząca stwierdzenia subsydiowania 

Producentów eksportujących ( 2 ) produktu objętego dochodze
niem z kraju, którego dotyczy postępowanie, wzywa się do 
wzięcia udziału w dochodzeniu wszczynanym przez Komisję. 

5.1.1. D o c h o d z e n i e d o t y c z ą c e p r o d u c e n t ó w 
e k s p o r t u j ą c y c h 

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla docho
dzenia w odniesieniu do producentów eksportujących
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( 1 ) Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93. 

( 2 ) Producentem eksportującym jest każde przedsiębiorstwo w kraju, 
którego dotyczy postępowanie, które to przedsiębiorstwo produkuje 
i wywozi produkt objęty dochodzeniem na rynek Unii Europejskiej, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej, w tym każde 
z powiązanych z nim przedsiębiorstw uczestniczących w produkcji, 
sprzedaży krajowej lub wywozie produktu objętego postępowaniem. 
Nieprodukujący eksporterzy nie są zwykle uprawnieni do indywi
dualnej stawki cła.



z Tajlandii Komisja prześle kwestionariusze znanym produ
centom eksportującym w kraju, którego dotyczy postępowanie, 
wszystkim znanym stowarzyszeniom producentów eksportują
cych oraz władzom kraju wywozu, którego dotyczy postępo
wanie. Wszystkich producentów eksportujących i sto- 
warzyszenia producentów eksportujących wzywa się do 
niezwłocznego nawiązania kontaktu z Komisją, za pośrednic
twem faksu lub drogą elektroniczną, nie później niż 15 dni od 
daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej, w celu 
złożenia wniosku o kwestionariusz. 

Producenci eksportujący muszą przedłożyć wypełniony kwestio
nariusz w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego 
zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie 
wskazano inaczej. 

5.1.2. D o c h o d z e n i e d o t y c z ą c e i m p o r t e r ó w 
n i e p o w i ą z a n y c h ( 3 ) 

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę importerów niepowią
zanych uczestniczących w postępowaniu i w celu zakończenia 
dochodzenia w terminie określonym prawem, Komisja może 
objąć dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę impor
terów niepowiązanych, wybierając próbę (proces ten zwany jest 
także „ustalaniem wzorca”). Wzorzec zostanie wybrany zgodnie 
z art. 27 rozporządzenia podstawowego. 

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności 
ustalenia wzorca i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, 
aby umożliwić wybór wzorca, wszyscy importerzy niepowią
zani lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym 
proszeni o zgłoszenie się do Komisji. Strony te powinny 
uczynić to w terminie 15 dni od daty opublikowania niniej
szego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
o ile nie wskazano inaczej, i dostarczyć Komisji następujące 
informacji na temat ich przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw: 

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

dokładne określenie działalności przedsiębiorstwa w odniesieniu 
do produktu objętego dochodzeniem, 

wielkość, w tonach, i wartość, w euro, przywozu do Unii Euro
pejskiej („UE”) i odsprzedaży dokonanej na rynku UE w okresie 
od 1 grudnia 2008 r. do dnia 30 listopada 2009 r. 
w odniesieniu do przywożonego produktu objętego dochodze
niem pochodzącego z Tajlandii, 

nazwy i dokładne określenie działalności wszystkich przedsię
biorstw powiązanych ( 4 ) uczestniczących w produkcji lub sprze
daży produktu objętego dochodzeniem, 

wszelkie inne istotne informacje, które mogłyby pomóc Komisji 
w ustaleniu wzorca. 

Poprzez przekazanie wyżej wspomnianych informacji przedsię
biorstwo wyraża zgodę na ewentualne wybranie go do wzorca. 
Jeżeli przedsiębiorstwo zostanie wybrane, będzie to dla niego 
oznaczać konieczność wypełnienia kwestionariusza oraz wyra 
żenie zgody na przeprowadzenie wizyty na terenie przedsiębior
stwa w zakresie udzielonych odpowiedzi („wizyty kontrolne na 
miejscu”). W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie wyrazi zgody 
na ewentualne włączenie go do wzorca, zostanie uznane za 
podmiot niewspółpracujący w dochodzeniu. Ustalenia Komisji 
dotyczące importerów niewspółpracujących opierają się na 
dostępnych faktach, a ich wynik może być mniej korzystny 
dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta 
współpracowała. 

Ponadto, w celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne 
dla ustalenia wzorca w odniesieniu do importerów niepowiąza
nych, Komisja może również skontaktować się z wszystkimi 
znanymi jej stowarzyszeniami importerów. 

Wszystkie zainteresowane strony pragnące przedstawić wszelkie 
inne istotne informacje dotyczące ustalania wzorca, 
z wyłączeniem powyższych informacji, zobowiązane są uczynić 
to w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego zawia
domienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie 
wskazano inaczej. 

Jeżeli konieczne jest ustalenie wzorca, importerzy mogą zostać 
wybrani w oparciu o kryterium największej reprezentatywnej 
wielkości sprzedaży w UE, która może zostać należycie zbadana 
w dostępnym okresie. Komisja poinformuje wszystkich znanych 
jej importerów niepowiązanych i stowarzyszenia importerów 
o tym, jakie przedsiębiorstwa zostały wybrane do wzorca. 

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla docho
dzenia Komisja prześle kwestionariusze do wybranych do
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( 3 ) Jedynie importerzy niepowiązani z producentami eksportującymi 
mogą zostać wybrani do wzorca. Importerzy powiązani 
z producentami eksportującymi muszą wypełnić załącznik 1 do 
kwestionariusza dla producentów eksportujących. Zob. definicję 
stron powiązanych w przypisie 4. 

( 4 ) Zgodnie z art. 143 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 
dotyczącego wykonania Wspólnotowego Kodeksu Celnego osoby 
uważa się za powiązane tylko wtedy, gdy: a) są urzędnikami lub 
dyrektorami w firmie drugiej osoby; b) są one prawnie uznanymi 
wspólnikami w działalności gospodarczej; c) są one pracodawcą 
i pracobiorcą; d) jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio dyspo
nuje prawami głosu lub udziałem w kapitale zakładowym wyno
szącym co najmniej 5 % wszystkich praw głosu lub co najmniej 
5 % kapitału zakładowego drugiej osoby; e) jedna z osób bezpo 
średnio bądź pośrednio kontroluje drugą; f) obie znajdują się pod 
bezpośrednią lub pośrednią kontrolą trzeciej osoby; g) wspólnie 
kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio, trzecią osobę; lub h) są 
członkami rodziny. Za członków rodziny uważa się wyłącznie 
osoby pozostające ze sobą w którymkolwiek z wymienionych 
poniżej stosunków: (i) mąż i żona; (ii) rodzice i dzieci; (iii) bracia 
i siostry (rodzeni lub przyrodni); (iv) dziadkowie i wnuki; (v) wujek 
lub ciotka i bratanek lub siostrzeniec oraz bratanica lub siostrzenica; 
(vi) teściowie i zięć lub synowa; (vii) szwagier i szwagierka. (Dz.U. 
L 253 z 11.10.1993 r., s. 1). W tym kontekście „osoba” oznacza 
każdą osobę fizyczną lub prawną.



wzorca importerów niepowiązanych oraz wszystkich znanych 
jej stowarzyszeń importerów. Strony te są zobowiązane przed 
łożyć wypełnione kwestionariusze w terminie 37 dni od daty 
powiadomienia ich o wybraniu do wzorca, o ile nie wskazano 
inaczej. Wypełniony kwestionariusz będzie zawierał informacje 
między innymi na temat struktury przedsiębiorstw(-a), działal
ności przedsiębiorstw(-a) w odniesieniu do produktu objętego 
dochodzeniem oraz sprzedaży tego produktu. 

5.2. Procedura dotycząca ustalenia szkody 

Szkoda oznacza istotną szkodę majątkową dla przemysłu 
wspólnotowego lub zagrożenie wyrządzenia istotnej szkody 
majątkowej dla przemysłu wspólnotowego lub znaczne opóź
nienie w stworzeniu takiego przemysłu. Ustalenie szkody 
odbywa się w oparciu o pozytywne dowody i obejmuje obiek
tywne ustalenie wielkości przywozu towarów po cenach subsy
diowanych, jego wpływu na ceny w kraju przywozu oraz zwią
zany z tym wpływ tego przywozu na przemysł wspólnotowy. 
W celu ustalenia, czy przemysł wspólnotowy poniósł istotną 
szkodę wzywa się producentów wspólnotowych produktu obję
tego dochodzeniem do wzięcia udziału w dochodzeniu wszczy
nanym przez Komisję. 

5.2.1. D o c h o d z e n i e d o t y c z ą c e p r o d u c e n t ó w 
w s p ó l n o t o w y c h 

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę producentów wspól
notowych uczestniczących w postępowaniu i w celu zakoń
czenia dochodzenia w ustalonym terminie, Komisja może 
objąć dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę produ
centów wspólnotowych, wybierając próbę (proces ten zwany 
jest także „ustalaniem wzorca”). Wzorzec zostanie ustalony 
zgodnie z art. 27 rozporządzenia podstawowego. 

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności 
ustalenia wzorca i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, 
aby umożliwić wybór wzorca, wszyscy producenci wspólnotowi 
lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym 
proszeni o zgłoszenie się do Komisji. Strony te powinny 
uczynić to w terminie 15 dni od daty opublikowania niniej
szego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
o ile nie wskazano inaczej, i dostarczyć Komisji następujące 
informacji na temat ich przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw: 

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

dokładne określenie działalności przedsiębiorstwa w odniesieniu 
do produktu objętego dochodzeniem, 

wartość sprzedaży produktu objętego dochodzeniem, w euro, 
dokonanej na rynku UE w okresie od dnia 1 grudnia 2008 r. do 
dnia 30 listopada 2009 r., 

wielkość sprzedaży produktu objętego dochodzeniem, 
w tonach, dokonanej na rynku UE w okresie od dnia 
1 grudnia 2008 r. do dnia 30 listopada 2009 r., 

wielkość produkcji produktu objętego dochodzeniem, w tonach, 
w okresie od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 30 listopada 
2009 r., 

wielkość przywozu do UE, w tonach, produktu objętego docho
dzeniem wyprodukowanego w kraju, którego dotyczy postępo
wanie, w okresie od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 
30 listopada 2009 r., jeżeli ma to zastosowanie, 

nazwy i dokładne określenie działalności wszystkich przedsię
biorstw powiązanych ( 5 ) uczestniczących w produkcji lub sprze
daży produktu objętego dochodzeniem (niezależnie, czy został 
on wyprodukowany w Unii Europejskiej czy w kraju, którego 
dotyczy postępowanie), 

wszelkie inne istotne informacje, które mogłyby pomóc Komisji 
w ustaleniu wzorca. 

Poprzez przekazanie wyżej wspomnianych informacji przedsię
biorstwo wyraża zgodę na ewentualne wybranie go do wzorca. 
Jeżeli przedsiębiorstwo zostanie wybrane, będzie to dla niego 
oznaczać konieczność wypełnienia kwestionariusza oraz wyra 
żenie zgody na przeprowadzenie wizyty na terenie przedsiębior
stwa w zakresie udzielonych odpowiedzi („wizyta kontrolna na 
miejscu”). W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie wyrazi zgody 
na ewentualne włączenie go do wzorca, zostanie uznane za 
podmiot niewspółpracujący w dochodzeniu. Ustalenia Komisji 
dotyczące wspólnotowych producentów niewspółpracujących 
opierają się na dostępnych faktach, a ich wynik może być 
mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, 
gdyby strona ta współpracowała. 

Ponadto, w celu otrzymania informacji uznanych za niezbędne 
dla ustalenia wzorca w odniesieniu do producentów wspólnoto
wych, Komisja może także skontaktować się ze wszystkimi 
znanymi jej stowarzyszeniami producentów wspólnotowych. 

Wszystkie zainteresowane strony pragnące przedstawić wszelkie 
inne istotne informacje dotyczące ustalania wzorca, z wy- 
łączeniem powyższych informacji, zobowiązane są uczynić to 
w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego zawiado
mienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wska
zano inaczej. 

Jeżeli konieczne jest ustalenie wzorca, producenci wspólnotowi 
mogą zostać wybrani w oparciu o kryterium największej repre
zentatywnej wielkości sprzedaży w Unii Europejskiej, która 
może zostać należycie zbadana w dostępnym okresie. Komisja 
poinformuje wszystkich znanych jej producentów wspólnoto
wych i stowarzyszenia producentów wspólnotowych o tym, 
jakie przedsiębiorstwa zostały wybrane do wzorca.
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( 5 ) Zob. przypis 4.



W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla docho
dzenia Komisja prześle kwestionariusze do wybranych do 
wzorca producentów wspólnotowych i wszystkich znanych jej 
stowarzyszeń producentów wspólnotowych. Strony te są zobo
wiązane przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 37 
dni od daty powiadomienia ich o wybraniu do wzorca, o ile nie 
wskazano inaczej. Wypełniony kwestionariusz będzie zawierał 
informacje między innymi na temat struktury przedsiębiorstw(- 
a), sytuacji finansowej przedsiębiorstw(-a), działalności przedsię
biorstw(-a) w odniesieniu do produktu objętego dochodzeniem, 
kosztów produkcji oraz sprzedaży tego produktu. 

5.3. Procedura oceny interesu Wspólnoty 

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia podstawowego w przypadku 
stwierdzenia subsydiowania i ustalenia, że spowodował on 
szkodę, zostanie podjęta decyzja, czy wprowadzenie środków 
wyrównawczych nie będzie sprzeczne z interesem Wspólnoty. 
Producenci wspólnotowi, importerzy, reprezentujące ich stowa
rzyszenia, organizacje reprezentujące użytkowników 
i konsumentów są proszeni o zgłoszenie się w terminie 15 
dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano 
inaczej. Aby wziąć udział w dochodzeniu organizacje reprezen
tujące konsumentów muszą w tym samym terminie wykazać 
istnienie obiektywnego związku między swoją działalnością 
a produktem objętym dochodzeniem. 

Strony, które zgłoszą się w wyżej wymienionym terminie, mogą 
przedstawić Komisji informacje dotyczące zgodności wprowa
dzenia środków z interesem Wspólnoty w terminie 37 dni od 
daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. Infor
macje te można przedkładać w dowolnej formie lub korzystając 
z kwestionariusza przygotowanego przez Komisję. W każdym 
przypadku informacje przedstawione zgodnie z art. 31 zostaną 
uwzględnione wyłącznie wtedy, gdy w momencie ich przedsta
wienia będą poparte rzeczywistymi dowodami. 

5.4. Inne oświadczenia pisemne 

Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego zawiadomienia, 
wszystkie zainteresowane strony wzywa się niniejszym do 
przedstawienia swoich opinii, informacji oraz do dostarczenia 
dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. O ile nie określono 
inaczej, wymienione informacje i dowody je potwierdzające 
powinny wpłynąć do Komisji w terminie 37 dni od daty opub
likowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

5.5. Możliwość wysłuchania przez służby dochodzeniowe Komisji 

Wszystkie zainteresowane strony mogą złożyć wniosek 
o wysłuchanie przez służby dochodzeniowe Komisji. Wniosek 
w tej sprawie należy złożyć na piśmie, wskazując szczególne 
powody, dla których strony powinny zostać wysłuchane. 
Wnioski o wysłuchanie w sprawach dotyczących wstępnego 
etapu dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty 
opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzę

dowym Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski 
o wysłuchanie powinny być składane w terminach określonych 
przez Komisję w korespondencji ze stronami. 

5.6. Procedura składania oświadczeń pisemnych i przesyłania wypeł
nionych kwestionariuszy oraz korespondencji 

Wszelkie oświadczenia przedkładane przez zainteresowane 
strony, włącznie z informacjami przedłożonymi w celu ustalenia 
wzorca, wypełnionymi kwestionariuszami i ich zaktualizowa
nymi wersjami, należy składać na piśmie oraz w formie elek
tronicznej; należy w nich wskazać nazwę, adres, adres e-mail, 
numery telefonu i faksu zainteresowanej strony. Jeżeli zaintere
sowana strona z powodów technicznych nie może przedłożyć 
oświadczeń w formie elektronicznej, musi niezwłocznie poin
formować o tym Komisję. 

Wszystkie oświadczenia pisemne, włącznie z informacjami 
wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu, wypełnionymi 
kwestionariuszami i korespondencją, dostarczone przez zainte
resowane strony na zasadzie poufności należy oznakować 
„Limited” ( 6 ). 

Zainteresowane strony przedkładające poufne informacje są 
zobowiązane do przedstawienia ich podsumowania, niemają
cego poufnego charakteru zgodnie z art. 29 ust 2 rozporzą
dzenia podstawowego, oznakowanego „Do wglądu zaintereso
wanych stron”. Podsumowania te powinny być na tyle szczegó 
łowe, aby umożliwiały prawidłowe zrozumienie informacji 
dostarczanych jako poufne. Jeżeli zainteresowana strona przed
kładająca poufne informacje nie przedstawi podsumowania 
niemającego poufnego charakteru w wymaganym formacie 
i o wymaganej jakości, takie poufne informacje mogą zostać 
nieuwzględnione. 

Adres Komisji do celów korespondencji: 

European Commission 
Directorate-General for Trade 
Directorate H 
Office: N-105 04/092 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Faks +32 22956505 

6. Odmowa współpracy 

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia 
dostępu lub nie zapewnia dostępu do niezbędnych informacji 
w określonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, 
istnieje możliwość dokonania ustaleń tymczasowych lub końco
wych, potwierdzających lub zaprzeczających, na podstawie 
dostępnych faktów, zgodnie z art. 28 rozporządzenia podsta
wowego.
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( 6 ) Niniejszy dokument to dokument poufny zgodnie z art. 29 rozpo
rządzenia podstawowego i art. 12 Porozumienia WTO w sprawie 
subsydiów i środków wyrównawczych. Jest on także dokumentem 
chronionym zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).



W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła 
nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje 
te mogą zostać nieuwzględnione, a ustalenia mogą być doko
nywane na podstawie dostępnych faktów. 

Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje 
jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na 
dostępnych faktach zgodnie z art. 28 rozporządzenia podsta
wowego, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej 
strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała. 

7. Rzecznik praw stron 

Zainteresowane strony mogą wystąpić o interwencję urzędnika 
DG ds. Handlu pełniącego rolę rzecznika praw stron. Rzecznik 
praw stron pośredniczy w kontaktach między zainteresowanymi 
stronami i służbami dochodzeniowymi Komisji. Rzecznik bada 
wnioski o dostęp do akt, spory dotyczącymi poufności doku
mentów, wnioski o przedłużenie terminów oraz wnioski stron 
trzecich o wysłuchanie. Rzecznik praw stron może zorgani
zować wysłuchanie indywidualnej zainteresowanej strony 
i podjąć się mediacji, aby zapewnić pełne wykonanie prawa 
zainteresowanych stron do obrony. 

Wniosek o wysłuchanie przez rzecznika praw stron należy 
złożyć na piśmie, wskazując szczególne powody, dla których 
strony powinny zostać wysłuchane. Wnioski o wysłuchanie 
w sprawach dotyczących wstępnego etapu dochodzenia muszą 
wpłynąć w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego 
zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na 
kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie powinny być skła
dane w terminach określonych przez Komisję w korespondencji 
ze stronami. 

Rzecznik praw stron umożliwi także przeprowadzenie wysłu
chania, podczas którego strony będą mogły przedstawić różne 
poglądy i kontrargumenty dotyczące między innymi kwestii 
subsydiowania, szkody, związku przyczynowego i interesu 
Wspólnoty. Przesłuchanie takie może odbyć się, co do zasady, 
najpóźniej w końcu czwartego tygodnia następującego po ujaw
nieniu tymczasowych ustaleń. 

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane 
strony mogą uzyskać na stronach internetowych rzecznika 
praw stron na stronach internetowych DG ds. Handlu: (http:// 
ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/ho/index_en.htm). 

8. Harmonogram dochodzenia 

Dochodzenie zostanie zakończone, zgodnie z art. 11 ust. 9 
rozporządzenia podstawowego, w terminie 13 miesięcy 
począwszy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 12 
ust. 1 rozporządzenia podstawowego środki tymczasowe 
mogą zostać wprowadzone nie później niż 9 miesięcy od 
daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

9. Przetwarzanie danych osobowych 

Wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas niniejszego 
dochodzenia będą traktowane zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 
o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe 
i o swobodnym przepływie takich danych ( 7 ).
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( 7 ) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
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