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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 „OAO TMK” („wnioskodawca”) – 
grupę producentów eksportujących z Rosji, w której skład 
wchodzą OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallur
gical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant oraz OAO Seversky Tube 
Works. 

Zakres przeglądu ograniczony jest do badania dumpingu 
w odniesieniu do wnioskodawcy. 

2. Produkt 

Produktem objętym przeglądem są niektóre przewody rurowe 
i rury bez szwu, z żelaza lub stali, o okrągłym przekroju 
poprzecznym, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 
406,4 mm, w których wartość ekwiwalentu węgla (Carbon 
Equivalent Value – CEV) nie przekracza 0,86 zgodnie ze 
wzorem oraz analizą chemiczną Międzynarodowego Instytutu 
Spawalnictwa (International Institute of Welding) ( 2 ), obecnie 
objęte kodami ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, 
ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, 
ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, 
ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 oraz 
ex 7304 59 93 ( 3 ), pochodzące z Rosji („produkt objęty postę
powaniem”). 

3. Obowiązujące środki 

Obecnie obowiązującymi środkami są ostateczne cła antydum
pingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 
954/2006 ( 4 ), ostatnio zmienionym rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 812/2008 ( 5 ). 

W czerwcu 2011 r. Komisja opublikowała zawiadomienie 
o wszczęciu ( 6 ) przeglądu wygaśnięcia ceł antydumpingowych 
stosowanych względem przywozu niektórych przewodów ruro
wych i rur bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących między 
innymi z Rosji. Do czasu ukończenia dochodzenia w sprawie 
przeglądu wygaśnięcia środki pozostają w mocy. 

4. Podstawy dokonania przeglądu 

Wniosek na podstawie art. 11 ust. 3 opiera się na dowodach 
prima facie, dostarczonych przez wnioskodawcę, wskazujących, 
iż w odniesieniu do wnioskodawcy okoliczności, na podstawie 
których wprowadzono obowiązujące środki, zmieniły się 
i zmiany te mają charakter trwały. 

Wnioskodawca twierdzi, że okoliczności uległy zmianie od 
czasu przeprowadzenia ostatniego przeglądu okresowego oraz 
że zmiany te mają charakter trwały, ponieważ odnoszą się do 
istotnych zmian w strukturze wewnętrznej wnioskodawcy, 
polegających na rozdzieleniu pewnych rodzajów działalności, 
oraz do znaczących usprawnień technicznych jego urządzeń 
produkcyjnych, które z kolei wywarły poważny wpływ na 
ogólną strukturę kosztów przedsiębiorstwa poprzez optymizację 
wydajności. 

Wnioskodawca przedstawił dowody prima facie świadczące 
o tym, iż dalsze stosowanie środka na dotychczasowym 
poziomie nie jest już konieczne w celu zrównoważenia 
dumpingu wyrządzającego szkodę. W szczególności wniosko
dawca twierdzi, że istotne zmiany w jego strukturze 
wewnętrznej i znaczące usprawnienia jego urządzeń produkcyj
nych wywarły bezpośredni wpływ na strukturę kosztów. Porów
nanie wartości normalnej wnioskodawcy z jego cenami ekspor
towymi stosowanymi przy wywozie do Unii wskazuje, że 
margines dumpingu jest niższy niż obecny poziom 
obowiązującego środka.
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( 1 ) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. 
( 2 ) CEV określa się zgodnie ze sprawozdaniem technicznym, 1967, IIW 

dok. IX-555-67, opublikowanym przez Międzynarodowy Instytut 
Spawalnictwa (IIW). 

( 3 ) Zgodnie z obecną definicją zawartą w rozporządzeniu Komisji (UE) 
nr 861/2010 z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym załącz- 
nik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomen
klatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy 
Celnej (Dz.U. L 284 z 29.10.2010, s. 1). Zakres produktów jest 
określany przez połączenie opisu produktu w art. 1 ust. 1 
rozporządzenia Rady (WE) nr 954/2006 (Dz.U. L 175 
z 29.6.2006, s. 4) z opisem produktu odpowiadającym kodom CN. 

( 4 ) Dz.U. L 175 z 29.6.2006, s. 4. 
( 5 ) Dz.U. L 220 z 15.8.2008, s. 1. 
( 6 ) Dz.U. C 187 z 28.6.2011, s. 16.



W związku z powyższym dalsze stosowanie środków na 
dotychczasowym poziomie, ustalonym na podstawie wcześniej 
określonego poziomu dumpingu, nie wydaje się już konieczne 
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 
przeglądu 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 obowiązujących 
środków w odniesieniu do wnioskodawcy. 

a) Kwestionariusze 

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla docho
dzenia Komisja prześle kwestionariusze do wnioskodawcy oraz 
do władz państwa wywozu, którego dotyczy postępowanie. 
Wymienione informacje i dowody je potwierdzające powinny 
wpłynąć do Komisji w terminie określonym w pkt 6 lit. a) 
niniejszego zawiadomienia. 

b) Gromadzenie informacji i przeprowadzanie przesłuchań 

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). 

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. b). 

6. Terminy 

a) 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 37 dni od daty opublikowania 
niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej, o ile nie wskazano inaczej. Należy zwrócić uwagę na fakt, 
iż korzystanie z większości praw proceduralnych ustanowio
nych w rozporządzeniu podstawowym jest uwarunkowane 
zgłoszeniem się przez stronę w wyżej wymienionym terminie. 

b) Przesłuchania 

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

7. Oświadczenia pisemne, odpowiedzi na pytania zawarte 
w kwestionariuszu i korespondencja 

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. 

Zainteresowane strony proszone są o składanie wszystkich 
oświadczeń i wniosków w formacie elektronicznym (oświad
czenia niepoufne pocztą elektroniczną, poufne na płytach 
CD-R/DVD), wskazując swoją nazwę, adres, adres e-mail, 
numer telefonu i faksu. Pełnomocnictwa i podpisane zaświad
czenia towarzyszące odpowiedziom na pytania zawarte w 
kwestionariuszu oraz ich aktualizacje należy jednak składać 
w formie papierowej, tj. pocztą lub osobiście, na adres podany 
poniżej. Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia podstawo
wego, jeżeli zainteresowana strona nie może przekazać oświad
czeń i wniosków w formacie elektronicznym, musi 
niezwłocznie poinformować o tym Komisję. Zainteresowane 
strony mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące kores
pondencji z Komisją na odpowiedniej stronie internetowej 
Dyrekcji Generalnej 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 
Office: N105 04/092 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Faks +32 22921507 
E-mail: TRADE-R-SPT-TMK-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, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawo
wego, na podstawie dostępnych faktów.
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( 1 ) Dokument taki jest dokumentem poufnym zgodnie z 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 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).

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
mailto:TRADE-R-SPT-TMK-DUMPING@ec.europa.eu


W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła 
nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje 
te nie są brane pod uwagę i zgodnie z art. 18 rozporządzenia 
podstawowego ustalenia mogą być dokonywane na podstawie 
dostępnych faktów. Jeżeli zainteresowana strona nie współpra
cuje 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 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 insty
tucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich 
danych ( 1 ). 

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 
urzędnika DG ds. Handlu pełniącego rolę rzecznika praw 
stron. Pośredniczy on w kontaktach między zainteresowanymi 
stronami i służbami Komisji, zapewniając, w stosownych 
przypadkach, mediację w kwestiach proceduralnych związanych 
z ochroną interesów stron podczas postępowania, 
w szczególności w odniesieniu do spraw dotyczących dostępu 
do akt, poufności, 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 Dyrekcji Generalnej 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.

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

