
Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych 
stosowanych względem przywozu kwasu winowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej 

(2011/C 223/09) 

Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała wniosek o dokonanie 
częściowego przeglądu okresowego na podstawie art. 11 ust. 3 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po 
cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspól
noty Europejskiej ( 1 ) („rozporządzenie podstawowe”). 

1. Wniosek o dokonanie przeglądu 

Wniosek został złożony przez następujących producentów 
w Unii: Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana 
SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie S.r.l. oraz Comer
cial Quimica Sarasa s.l. („wnioskodawcy”). 

Zakres przeglądu ograniczony jest do badania dumpingu 
w odniesieniu do dwóch chińskich producentów eksportują
cych, a mianowicie Changmao Biochemical Engineering Co., 
Ltd, Changzhou City, oraz Ninghai Organic Chemical Factory, 
Ninghai. 

2. Produkt objęty dochodzeniem 

Produktem objętym niniejszym dochodzeniem jest kwas 
winowy, z wyłączeniem kwasu D-(-)-winowego skręcającego 
płaszczyznę światła spolaryzowanego w lewo o co najmniej 
12,0 stopni, mierzoną w roztworze wodnym zgodnie 
z metodą opisaną w Farmakopei Europejskiej, pochodzący 
z Chińskiej Republiki Ludowej („produkt objęty dochodze
niem”). 

3. Obowiązujące środki 

Obecnie obowiązującym środkiem jest ostateczne cło antydum
pingowe nałożone na przywóz kwasu winowego pochodzącego 
z Chińskiej Republiki Ludowej rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 130/2006 ( 2 ), ostatnio zmienionym rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 150/2008 ( 3 ). Z uwagi na trwający przegląd wygaś
nięcia ( 4 ) wspomniany środek nadal obowiązuje. 

4. Podstawy dokonania przeglądu 

Wniosek złożony na podstawie art. 11 ust. 3 opiera się na 
dowodach prima facie dostarczonych przez wnioskodawców, 
wskazujących, iż w odniesieniu do dwóch chińskich produ
centów eksportujących okoliczności, na podstawie których 
wprowadzono obowiązujące środki, zmieniły się i zmiany te 
mają charakter trwały. 

Wnioskodawcy przedstawili dowody prima facie świadczące 
o tym, iż w odniesieniu do dwóch producentów eksportujących 
utrzymywanie środków na dotychczasowym poziomie nie jest 

już wystarczające do przeciwdziałania dumpingowi wyrządzają
cemu szkodę. Wnioskodawcy twierdzą w szczególności, że obaj 
chińscy producenci eksportujący uczestniczą w pewnych 
nowych programach rządowych, z których czerpią korzyści. 
W rezultacie korzyści te zafałszowują rzeczywiste koszty 
produkcji i podają w wątpliwość, czy przedsiębiorstwa te 
mogą być nadal traktowane na zasadach rynkowych. Porów
nanie wartości normalnej producentów eksportujących – opartej 
na skonstruowanej wartości normalnej w Chińskiej Republice 
Ludowej lub na cenach krajowych w państwie analogicznym, 
w tym przypadku w Argentynie – z cenami eksportowymi tych 
producentów do Unii wskazuje, że margines dumpingu prze
wyższa obecny poziom środków. 

W związku z powyższym wydaje się, że utrzymywanie środków 
na dotychczasowym poziomie, ustalonym na podstawie wcześ
niej określonego poziomu dumpingu, nie jest już wystarczające 
w celu zrównoważenia skutków dumpingu. 

5. Procedura dotycząca stwierdzenia dumpingu 

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i po ustaleniu, że 
istnieją wystarczające dowody do wszczęcia częściowego prze
glądu okresowego, Komisja niniejszym wszczyna przegląd 
zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. 

W toku dochodzenia przeprowadzona zostanie ocena koniecz
ności utrzymania, zniesienia lub zmiany środków obowiązują
cych w odniesieniu do producentów eksportujących. 

a) Kwestionariusze 

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla 
dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do wyżej 
wymienionych producentów eksportujących oraz do władz 
państwa wywozu, którego dotyczy postępowanie. Wymie
nione informacje i dowody je potwierdzające powinny 
wpłynąć do Komisji w terminie określonym w pkt 6 
lit. a) ppkt (i). 

b) Gromadzenie informacji i przeprowadzanie przesłuchań 

Wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się do 
przedstawienia swoich opinii, a także informacji innych niż 
odpowiedzi 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 (i).
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( 1 ) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. 
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Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, 
pod warunkiem że wystąpiły one z wnioskiem 
o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których 
powinny zostać wysłuchane. Wniosek ten należy złożyć 
w terminie określonym w pkt 6 lit. a) ppkt (ii). 

c) Traktowanie na zasadach rynkowych/traktowanie indywidualne 

W przypadku gdy producenci eksportujący dostarczą wystar
czające dowody wykazujące, że prowadzą działalność 
w warunkach gospodarki rynkowej, tzn. spełniają kryteria 
ustanowione 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 uzasadniony wniosek musi zostać przedłożony 
w terminie szczególnym ustalonym w pkt 6 lit. b) niniej
szego zawiadomienia. Komisja prześle formularz wniosku do 
producentów eksportujących oraz do władz Chińskiej 
Republiki Ludowej. Formularz ten może być również użyty 
przez producentów eksportujących do złożenia wniosku 
o indywidualne traktowanie, tzn. w celu stwierdzenia, iż 
spełniają oni kryteria ustanowione w art. 9 
ust. 5 rozporządzenia podstawowego. 

d) Wybór państwa o gospodarce rynkowej 

W przypadku gdy producentom eksportującym nie zostanie 
przyznany status podmiotu traktowanego na zasadach 
rynkowych, jednak spełniają oni wymagania pozwalające 
na objęcie ich indywidualną stawką celną zgodnie z art. 9 
ust. 5 rozporządzenia podstawowego, do celów ustalenia 
wartości normalnej w odniesieniu do Chińskiej Republiki 
Ludowej wykorzystane zostanie właściwe państwo 
o gospodarce rynkowej, zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozpo
rządzenia podstawowego. Komisja przewiduje ponowne 
wykorzystanie Argentyny do wymienionego celu, tak jak 
to uczyniono w dochodzeniu, które doprowadziło do wpro
wadzenia środków na przywóz produktu objętego postępo
waniem z Chińskiej Republiki Ludowej. Zainteresowane 
strony są niniejszym proszone o wypowiedzenie się na 
temat zasadności wyboru tego państwa w terminie szcze
gólnym określonym w pkt 6 lit. c) niniejszego zawiado
mienia. 

Ponadto w przypadku przyznania producentom eksportu
jącym statusu podmiotu traktowanego na zasadach rynko
wych Komisja może w razie potrzeby wykorzystać ustalenia 
dotyczące wartości normalnej określonej w odpowiednim 
państwie o gospodarce rynkowej, np. w celu zastąpienia 
wszelkich niewiarygodnych elementów kosztów lub ceny 
w Chińskiej Republice Ludowej, niezbędnych do ustalenia 
wartości normalnej, w przypadku gdy brak jest wiarygod
nych danych dotyczących Chińskiej Republiki Ludowej. 
Komisja przewiduje wykorzystanie Argentyny również do 
tego celu. 

6. Terminy 

a) Terminy ogólne 

(i) D l a s t r o n z g ł a s z a j ą c y c h s i ę , u d z i e l a j ą 
c y c h o d p o w i e d z i n a p y t a n i a z a w a r t e 
w k w e s t i o n a r i u s z u i p r z e d k ł a d a j ą c y c h 
i n n e i n f o r m a c j e 

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 wszelkie inne informacje w terminie 37 dni 
od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wska
zano inaczej. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż korzys
tanie z większości praw proceduralnych ustanowionych 
w rozporządzeniu podstawowym jest uwarunkowane 
zgłoszeniem się przez stronę w wyżej wymienionym 
terminie. 

(ii) P r z e s ł u c h a n i a 

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

b) Termin szczególny dotyczący składania wniosków o traktowanie na 
zasadach rynkowych lub indywidualne traktowanie 

Należycie uzasadnione wnioski producentów eksportujących 
o traktowanie na zasadach rynkowych, o których mowa 
w pkt 5 lit. c) niniejszego zawiadomienia, muszą wpłynąć 
do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniej
szego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej. 

c) Szczególny termin dotyczący wyboru państwa o gospodarce 
rynkowej 

Strony dochodzenia mogą chcieć wypowiedzieć się na temat 
stosowności wyboru Argentyny, która, jak wspomniano 
w pkt 5 lit. d), ma być wykorzystana jako państwo 
o gospodarce rynkowej w celu ustalenia wartości normalnej 
w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej. Uwagi te 
muszą wpłynąć do Komisji w terminie 10 dni od daty opub
likowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

7. Instrukcje dotyczące składania oświadczeń pisemnych 
i przesyłania wypełnionych kwestionariuszy oraz 
korespondencji 

Wszystkie pisemne zgłoszenia, łącznie z informacjami wymaga
nymi w niniejszym zawiadomieniu, wypełnione kwestionariusze 
i korespondencję dostarczone przez zainteresowane strony 
należy oznakować „Limited” ( 1 ), jeżeli wnioskowano o 
traktowanie tych dokumentów na zasadzie poufności. 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zainte
resowane strony przedstawiające informacje „Limited” powinny 
przedłożyć ich streszczenia bez klauzuli poufności, oznakowane 
„Do wglądu zainteresowanych stron”. Streszczenia powinny być 
wystarczająco szczegółowe, żeby pozwolić na prawidłowe 
zrozumienie istoty informacji przekazanych z klauzulą pouf
ności. Jeżeli zainteresowana strona przekazująca poufne infor
macje nie dostarczy ich niepoufnego streszczenia 
w wymaganym formacie i o wymaganej jakości, takie poufne 
informacje mogą zostać pominięte.
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( 1 ) Dokument „Limited” jest dokumentem uznanym za poufny na 
podstawie art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. 
L 343 z 22.12.2009, s. 51) i art. 6 Porozumienia WTO 
o stosowaniu artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych 
i handlu 1994 (porozumienie antydumpingowe). Jest on także doku
mentem 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 niniejszym dochodzeniu Komisja wykorzysta system zarzą
dzania dokumentami elektronicznymi. Zainteresowane strony 
proszone są o składanie wszystkich oświadczeń i wniosków 
w formacie elektronicznym (oświadczenia niepoufne pocztą 
elektroniczną, poufne na płytach CD-R/DVD), wskazując nazwę, 
adres, adres e-mail, numery telefonu i faksu zainteresowanej 
strony. Jednakże pełnomocnictwa i podpisane zaświadczenia 
towarzyszące odpowiedziom na pytania zawarte 
w kwestionariuszu oraz ich aktualizacje należy dostarczać 
w formie papierowej, tj. pocztą lub osobiście, na adres podany 
poniżej. Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia podstawowego 
jeżeli zainteresowana strona nie może przekazać oświadczeń 
i wniosków w formacie elektronicznym, musi niezwłocznie 
poinformować o tym Komisję. Zainteresowane strony mogą 
znaleźć szczegółowe informacje dotyczące korespondencji 
z Komisją na odpowiedniej stronie internetowej Dyrekcji Gene
ralnej ds. Handlu: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/ 
trade-defence/ 

Adres Komisji do celów korespondencji: 

European Commission 
Directorate-General for Trade 
Directorate H 
Biuro: N105 04/092 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Faks +32 22920480 
E-mail: TRADE-AD-TARTARIC-DUMPING@ec.europa.eu 

8. Brak współpracy 

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia 
dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich 
w określonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, 
istnieje możliwość dokonania ustaleń potwierdzających lub 
zaprzeczających 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 ustalenia opierają 
się na dostępnych faktach, 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 zaznaczyć, że 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 insty
tucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich 
danych ( 1 ). 

11. Rzecznik praw stron 

Zainteresowane strony mogą wystąpić o interwencję urzędnika 
Dyrekcji Generalnej ds. Handlu pełniącego rolę rzecznika praw 
stron. Rzecznik praw stron pośredniczy w kontaktach między 
zainteresowanymi stronami i służbami Komisji prowadzącymi 
dochodzenie. Rzecznik praw stron rozpatruje wnioski o dostęp 
do akt, spory dotyczące poufności dokumentów, wnioski 
o przedłużenie terminów i wnioski stron trzecich 
o przesłuchanie. Rzecznik praw stron może zorganizować prze
słuchanie indywidualnej zainteresowanej strony i podjąć się 
mediacji, aby zapewnić pełne wykonanie prawa zainteresowa
nych stron do obrony. 

Wniosek o przesłuchanie przez rzecznika praw stron należy 
sporządzić na piśmie, podając uzasadnienie. Wnioski 
o przesłuchanie w sprawach dotyczących wstępnego etapu 
dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opub
likowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski 
o przesłuchanie powinny być składane w terminach określo
nych przez Komisję w korespondencji ze stronami. 

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane 
strony mogą uzyskać na stronach internetowych rzecznika 
praw stron w DG ds. Handlu: (http://ec.europa.eu/trade/ 
tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).
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( 1 ) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
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