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Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała wniosek o wszczęcie 
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 o przegląd złożyła firma The Dow Chemical Company 
(„wnioskodawca”) – producent eksportujący ze Stanów Zjedno
czonych Ameryki („państwo, którego dotyczy postępowanie”). 

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

2. Produkt objęty przeglądem 

Dochodzeniem przeglądowym objęte są etanoloaminy pocho
dzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, obecnie objęte 
kodami CN ex 2922 11 00, ex 2922 12 00 oraz 2922 13 10 
(„produkt objęty przeglądem”). 

3. Obowiązujące środki 

Obecnie obowiązującym środkiem jest ostateczne cło antydum
pingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 
nr 54/2010 ( 2 ). 

Dnia 21 stycznia 2012 r. Komisja opublikowała zawiadomienie 
o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingo
wych stosowanych względem przywozu etanoloamin pocho
dzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki ( 3 ). Do czasu 
zakończenia 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 okoliczności związane z dumpingiem w odniesieniu do wnio

skodawcy, na podstawie których wprowadzono obowiązujące 
środki, zmieniły się i zmiany te mają charakter trwały. 

Wnioskodawca twierdzi, że od czasu ostatniego okresu objętego 
dochodzeniem okoliczności zmieniły się i zmiany te mają 
charakter trwały, dotyczą bowiem wzrostu cen eksportowych 
utrzymywanych przez wnioskodawcę na równym poziomie 
przez długi okres. 

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, iż podniósł ceny eksportowe i wzrost ten 
będzie obowiązywał przez długi okres. Porównanie cen ekspor
towych wnioskodawcy obowiązujących w Unii z wartościami 
ustalonymi na podstawie cen zapłaconych lub należnych na 
jego rynku krajowym wskazuje, iż margines dumpingu jest 
niższy niż obecny poziom obowiązującego środka. 

W związku z powyższym wnioskodawca twierdzi, że dalsze 
stosowanie środka na dotychczasowym poziomie, ustalonym 
na podstawie wcześniej określonego poziomu dumpingu, nie 
jest już konieczne w celu zrównoważenia skutków dumpingu. 

5. Procedura 

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 obowiązujących 
środków w odniesieniu do wnioskodawcy, biorąc pod uwagę 
wzrost jego cen eksportowych. 

5.1. Dochodzenie dotyczące producentów eksportujących 

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla docho
dzenia Komisja prześle kwestionariusze do wnioskodawcy jako 
producenta eksportującego. O ile nie wskazano inaczej, infor
macje te i dowody je potwierdzające muszą wpłynąć do Komisji 
w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiado
mienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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( 1 ) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. 
( 2 ) Dz.U. L 17 z 22.1.2010, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. C 18 z 21.1.2012, s. 16.



5.2. Inne oświadczenia pisemne 

Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w niniejszym zawiado
mieniu, wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się 
do przedstawienia swoich opinii, a także informacji oraz do 
dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. 
O ile nie wskazano inaczej, informacje te i dowody je potwier
dzające muszą wpłynąć do Komisji w terminie 37 dni od daty 
opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej. 

5.3. Możliwość przesłuchania przez służby Komisji prowa
dzące dochodzenie 

Wszystkie zainteresowane strony mogą wystąpić o przesłuchanie 
przez służby Komisji prowadzące dochodzenie. Wszystkie 
wnioski o przesłuchanie należy sporządzać na piśmie, podając 
uzasadnienie. Wnioski o przesłuchanie 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 składane w terminach 
określonych przez Komisję w korespondencji ze stronami. 

5.4. Instrukcje dotyczące składania oświadczeń pisemnych 
i przesyłania wypełnionych kwestionariuszy oraz kores
pondencji 

Wszystkie pisemne oświadczenia, łącznie z informacjami wyma
ganymi w niniejszym zawiadomieniu, wypełnionymi kwestiona
riuszami i korespondencją, dostarczone przez zainteresowane 
strony, w odniesieniu do których wnioskuje się o traktowanie 
na zasadzie poufności, należy oznakować „Limited” ( 1 ). 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zainte
resowane strony przedstawiające informacje „Limited” powinny 
przedłożyć ich streszczenia bez klauzuli poufności, oznakowane 
„For inspection by interested parties”. Streszczenia powinny być 
wystarczająco szczegółowe, żeby pozwolić na prawidłowe 
zrozumienie istoty informacji przekazanych z klauzulą poufno 
ści. Jeżeli zainteresowana strona przekazująca poufne informacje 
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 formie elektronicznej (oświadczenia 
niepoufne – pocztą elektroniczną, poufne – na płytach CD- 
R/DVD) oraz o wskazanie swojej nazwy, adresu, adresu 
e-mail, numeru telefonu i faksu. Niemniej jednak pełnomoc
nictwa, podpisane poświadczenia, oraz ich aktualizacje, towa
rzyszące odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, 
należy składać w formie papierowej, tj. pocztą lub osobiście, 
na adres podany poniżej. Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporzą

dzenia podstawowego, jeżeli zainteresowana strona nie może 
przekazać oświadczeń i wniosków w formie elektronicznej, 
musi niezwłocznie poinformować o tym Komisję. Dodatkowe 
informacje dotyczące korespondencji z Komisją zainteresowane 
strony mogą uzyskać 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 22998104 
E-mail: trade-ethanolamine-interim@ec.europa.eu 

6. Brak współpracy 

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia 
dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w okre 
ślonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje 
możliwość dokonania ustaleń, potwierdzających lub zaprzecza
jących, 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 mogą zostać pominięte, a ustalenia mogą być dokonywane 
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. 18 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 
Dyrekcji Generalnej ds. Handlu pełniącego rolę rzecznika praw 
stron. Rzecznik praw stron pośredniczy w kontaktach między 
zainteresowanymi stronami i służbami Komisji prowadzącymi 
dochodzenie. Rzecznik bada wnioski o dostęp do akt, spory 
dotyczące poufności dokumentów, wnioski o przedłużenie 
terminów oraz wnioski stron trzecich o przesłuchanie. Rzecznik 
praw stron może zorganizować przesłuchanie indywidualnej 
zainteresowanej strony i podjąć się mediacji, aby zapewnić 
pełne wykonanie prawa zainteresowanych stron do obrony. 

Wniosek o przesłuchanie z udziałem 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
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( 1 ) Dokument „Limited” to dokument uznawany za poufny 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-ethanolamine-interim@ec.europa.eu


opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski o przesłu
chanie powinny być składane w terminach określonych przez 
Komisję w korespondencji ze stronami. 

Rzecznik praw stron umożliwi także zorganizowanie przesłu
chania z udziałem stron, pozwalającego na przedstawienie 
różnych stanowisk i odpierających je argumentów w kwestiach 
związanych m.in. z dumpingiem. 

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane 
strony mogą uzyskać na stronach internetowych DG ds. Handlu 
dotyczących rzecznika praw stron: http://ec.europa.eu/trade/ 
tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm 

8. Harmonogram dochodzenia przeglądowego 

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 11 ust. 5 
rozporządzenia podstawowego, w terminie 15 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 osobo
wych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym 
przepływie takich danych ( 1 ).
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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
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