
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 9 marca 2011 r. 

w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych sztab 
ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii 

(2011/154/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 
30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem 
produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących 
członkami Wspólnoty Europejskiej ( 1 ) („rozporządzenie podsta
wowe”), w szczególności jego art. 9, 

po konsultacji z Komitetem Doradczym, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

A. PROCEDURA 

(1) W dniu 15 lutego 2010 r. Komisja Europejska 
(„Komisja”) otrzymała skargę dotyczącą domniemanego 
dumpingu wyrządzającego szkodę w odniesieniu do 
przywozu niektórych sztab ze stali nierdzewnej pocho
dzących z Indii. 

(2) Skarga została złożona zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 
4 rozporządzenia podstawowego przez Europejską 
Konfederację Przemysłu Żelaznego i Stalowego 
(„Eurofer”) w imieniu producentów reprezentujących 
większą część, w tym wypadku ponad 25 %, łącznej 
unijnej produkcji niektórych sztab ze stali nierdzewnej. 

(3) Wspomniana skarga zawierała dowody prima facie wska
zujące na przywóz dumpingowy i wynikającą z niego 
znaczną szkodę, które uznano za wystarczające do 
wszczęcia postępowania antydumpingowego. 

(4) Po konsultacji z Komitetem Doradczym Komisja, 
w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ( 2 ), wszczęła odpowiednio 
postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu do 
Unii niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących 
z Indii, obecnie objętych kodami CN 7222 20 21, 
7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 
i 7222 20 89. 

(5) W tym samym dniu Komisja wszczęła odpowiednio 
postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu do 
Unii niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących 
z Indii ( 3 ). 

(6) Komisja rozesłała kwestionariusze do przedstawicieli 
przemysłu unijnego oraz do wszystkich znanych zrze
szeń producentów w Unii, do eksporterów/producentów 
w państwie, którego dotyczy postępowanie, do wszyst
kich zrzeszeń eksporterów/producentów, do importerów, 
do wszystkich znanych zrzeszeń importerów oraz do 

władz państwa, którego dotyczy postępowanie. Zaintere
sowanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag 
na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie 
w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu. 

B. WYCOFANIE SKARGI I ZAKOŃCZENIE 
POSTĘPOWANIA 

(7) Pismem do Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. Konfe
deracja Eurofer oficjalnie wycofała skargę. 

(8) Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia podstawowego 
w przypadku wycofania skargi postępowanie może 
zostać zakończone, o ile nie jest to sprzeczne 
z interesem Unii. 

(9) Komisja uznała, że obecne postępowanie powinno zostać 
zakończone, ponieważ dochodzenie nie ujawniło 
żadnych okoliczności wskazujących, iż takie zakończenie 
nie leżałoby w interesie Unii. Zainteresowane strony 
zostały odpowiednio poinformowane i umożliwiono im 
przedstawienie uwag. Nie wpłynęły żadne uwagi wskazu
jące, że takie zakończenie nie leżałoby w interesie Unii. 

(10) Komisja uznaje zatem, że postępowanie antydumpin
gowe dotyczące przywozu do Unii niektórych sztab ze 
stali nierdzewnej pochodzących z Indii powinno zostać 
zakończone, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych 
sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii, obecnie obję
tych kodami CN 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 
7222 20 39, 7222 20 81 i 7222 20 89, zostaje niniejszym 
zakończone. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 9 marca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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