
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 13 grudnia 2011 r. 

w sprawie zakończenia postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu niektórych 
politereftalanów etylenu pochodzących z Omanu i Arabii Saudyjskiej 

(2011/834/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 
11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem 
towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami 
Wspólnoty Europejskiej ( 1 ) („rozporządzenie podstawowe”), 
w szczególności jego art. 14, 

po konsultacji z Komitetem Doradczym, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

A. PROCEDURA 

(1) W dniu 3 stycznia 2011 r. Komisja Europejska (Komisja) 
otrzymała skargę dotyczącą domniemanego subsydio
wania niektórych politereftalanów etylenu („PET”) 
pochodzących z Omanu i Arabii Saudyjskiej („państwa, 
których dotyczy postępowanie”), które powoduje szkodę 
dla przemysłu unijnego. 

(2) Skarga została złożona przez Komitet producentów poli
tereftalanu etylenu w Europie (CPME) („skarżący”) 
w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, 
w tym przypadku powyżej 50 %, ogólnej produkcji 
unijnej niektórych PET zgodnie z art. 10 rozporządzenia 
podstawowego. 

(3) Wspomniana skarga zawierała dowody prima facie 
wskazujące na subsydiowanie i wynikającą z niego 
znaczną szkodę, które uznano za wystarczające do 
wszczęcia postępowania antysubsydyjnego. 

(4) Przed wszczęciem postępowania, zgodnie z art. 10 ust. 7 
rozporządzenia podstawowego, Komisja powiadomiła 
rządy Omanu i Arabii Saudyjskiej o otrzymaniu odpo
wiednio udokumentowanej skargi zawierającej zarzut, iż 
subsydiowany przywóz niektórych PET pochodzących 
z Omanu i Arabii Saudyjskiej wyrządził istotną szkodę 
przemysłowi unijnemu. Rządy Omanu i Arabii Saudyj
skiej zostały oddzielnie zaproszone do konsultacji 
mających na celu wyjaśnienie sytuacji w odniesieniu do 
treści skargi oraz w celu wspólnego uzgodnienia 
rozwiązania. W trakcie konsultacji nie zdołano wypra
cować wspólnego rozwiązania. 

(5) Po konsultacji z Komitetem Doradczym Komisja 
wszczęła, w drodze zawiadomienia opublikowanego 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ( 2 ) w dniu 
16 lutego 2011 r., postępowanie antysubsydyjne 
dotyczące przywozu do Unii Europejskiej niektórych 
PET pochodzących z Omanu i Arabii Saudyjskiej. 

(6) W tym samym dniu Komisja wszczęła postępowanie 
antydumpingowe dotyczące przywozu do Unii niektó
rych PET pochodzących z państw, których dotyczy 
postępowanie ( 3 ). 

(7) Komisja rozesłała kwestionariusze do przedstawicieli 
przemysłu unijnego, do eksporterów/producentów 
w państwach, których dotyczy postępowanie, do impor
terów, do wszystkich znanych zrzeszeń, których dotyczy 
postępowanie, oraz do władz państw, których dotyczy 
postępowanie. Zainteresowanym stronom dano możli
wość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia 
wniosku o przesłuchanie w terminie określonym 
w zawiadomieniu o wszczęciu. 

(8) Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem 
o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla 
których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką 
możliwość. 

B. WYCOFANIE SKARGI I ZAKOŃCZENIE POSTĘPO
WANIA 

(9) Skierowanym do Komisji pismem z dnia 12 października 
2011 r. CPME oficjalnie wycofał skargę. 

(10) Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia podstawowego 
w przypadku wycofania skargi postępowanie może 
zostać zakończone, o ile nie jest to sprzeczne 
z interesem Unii. 

(11) W tym względzie należy zaznaczyć, że Komisja nie 
znalazła żadnego powodu wskazującego, że zakończenie 
nie leżałoby w interesie Unii; takiego powodu nie podały 
także zainteresowane strony. Dlatego Komisja uznała, że 
obecne postępowanie powinno zostać zakończone. Zain
teresowane strony zostały odpowiednio poinformowane 
i umożliwiono im przedstawienie uwag.
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(12) Niektóre zainteresowane strony wyraziły poparcie dla 
zakończenia postępowania. Inne zainteresowane strony, 
mimo iż wyraziły poparcie dla zakończenia postępo
wania, to wystąpiły z wnioskiem o udostępnienie ustaleń 
dochodzenia. 

(13) W tym względzie należy zauważyć, że Komisja nie 
wypracowała wniosku z ustaleń i z tego też względu 
nie jest w stanie udostępnić informacji zgromadzonych 
przed wycofaniem skargi. 

(14) W związku z powyższym stwierdza się, że nie ma istot
nych powodów do kontynuowania niniejszego postępo
wania. 

(15) Komisja uznaje zatem, że postępowanie antysubsydyjne 
dotyczące przywozu do Unii niektórych politereftalanów 
etylenu (PET) pochodzących z Omanu i Arabii Saudyj
skiej powinno zostać zakończone, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu politerefta
lanów etylenu o liczbie lepkościowej wynoszącej co najmniej 
78 ml/g zgodnie z normą ISO 1628-5, pochodzących z Omanu 
i Arabii Saudyjskiej i objętych obecnie kodem CN 3907 60 20, 
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 13 grudnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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