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W maju 2011 r., rozporządzeniem (UE) nr 446/2011 ( 1 ) 
Komisja nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz 
niektórych alkoholi tłuszczowych i ich mieszanek, pochodzą
cych z Indii, Indonezji i Malezji, a w listopadzie 2011 r. nało 
żono ostateczne cło antydumpingowe na przywóz tych samych 
produktów rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 
1138/2011 ( 2 ) („rozporządzenie w sprawie ceł ostatecznych”). 

W dniu 21 stycznia 2012 r. przedsiębiorstwo PT Ecogreen 
Oleochemicals, indonezyjski eksporter alkoholi tłuszczowych 
i ich mieszanek, przedsiębiorstwo Ecogreen Oleochemicals (Sin
gapore) Pte. Ltd oraz przedsiębiorstwo Ecogreen Oleochemicals 
GmbH (zwane dalej łącznie „Ecogreen”) wniosły skargę (sprawa 
T-28/12) do Sądu o stwierdzenie nieważności rozporządzenia 
w sprawie ceł ostatecznych w zakresie, w jakim dotyczyło ono 
cła antydumpingowego w odniesieniu do Ecogreen. Ecogreen 
podważył dostosowanie dokonane na podstawie art. 2 ust. 10 
lit. i) rozporządzenia podstawowego w odniesieniu do jego ceny 
eksportowej do celów porównania ceny eksportowej z wartością 
normalną spółki. 

W sprawie T-249/06 (Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes 
Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) i Interpipe 
Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP 
VAT) przeciwko Radzie Unii Europejskiej), sąd unieważnił art. 
1 rozporządzenia (WE) nr 954/2006 w odniesieniu do Inter
pipe NTRP VAT m.in. ze względu na oczywisty błąd w ocenie 
związanej z dokonaniem dostosowania opartego na podstawie 
art. 2 ust. 10 lit. i), a w odniesieniu do Interpipe Niko Tube 
ZAT – z innych powodów. W dniu 16 lutego 2012 r. Trybunał 
Sprawiedliwości odrzucił odwołanie wniesione przez Radę 
i Komisję (w sprawach połączonych C-191/09 P i C-200/09 P). 

Biorąc pod uwagę, że stan faktyczny w przypadku Ecogreen jest 
podobny do stanu faktycznego w przypadku Interpipe NTRP 
VAT w odniesieniu do dostosowania dokonanego na podstawie 
art. 2 ust. 10 lit. i) rozporządzenia podstawowego, uznano za 
stosowne ponowne obliczenie marginesu dumpingu dla Eco
green bez dokonania dostosowania na podstawie art. 2 ust. 
10 lit. i). Dnia 21 grudnia 2012 r. opublikowano rozporzą
dzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1241/2012 ( 3 ) z dnia 
11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze 
(UE) nr 1138/2011 w sprawie nałożenia ostatecznego cła anty
dumpingowego i ostatecznego pobrania tymczasowego cła 
nałożonego na przywóz niektórych alkoholi tłuszczowych 
i ich mieszanek, pochodzących z Indii, Indonezji i Malezji, 
które obowiązuje z mocą wsteczną od dnia 12 listopada 2011 r. 
Ustalony w nim margines dumpingu dla Ecogreen jest na 
poziomie de minimis zgodnie z art. 9 ust. 3 rozporządzenia 
podstawowego. Dochodzenie w odniesieniu do Ecogreen 
zostało zatem zakończone bez nałożenia środków. 

Margines dumpingu dla wszystkich spółek w Indonezji, 
odmienny od marginesu dla innego producenta eksportującego, 
któremu przyznano indywidualny margines (P.T. Musim Mas – 
„PTMM”), oparty na marginesie współpracującego indonezyj
skiego producenta eksportującego z najwyższym marginesem 
dumpingu, został skorygowany, tak by uwzględnić ponownie 
obliczony margines dumpingu Ecogreen. 

1. Częściowe wznowienie dochodzenia antydumpingo
wego 

Należy powtórnie zbadać, czy ponownie obliczony margines 
dumpingu dla Ecogreen, co do którego stwierdzono, że 
wywóz odbywa się po cenach niedumpingowych i zmiany 
w poziomie marginesów dumpingu dla indonezyjskich przed
siębiorstw, innych niż PTMM, wprowadzone rozporządzeniem 
wykonawczym Rady (UE) nr 1241/2012 z dnia 11 grudnia 
2012 r., mogą mieć jakikolwiek wpływ na ustalenia odnoszące 
się do szkody i związku przyczynowego zawarte w rozporzą
dzeniu wykonawczym (UE) nr 1138/2011 w sprawie nałożenia 
ostatecznego cła antydumpingowego i ostatecznego pobrania 
tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych alkoholi 
tłuszczowych i ich mieszanek, pochodzących z Indii, Indonezji 
i Malezji. 

Komisja postanowiła zatem wznowić dochodzenie antydumpin
gowe dotyczące przywozu niektórych alkoholi tłuszczowych 
i ich mieszanek, pochodzących z Indii, Indonezji i Malezji, 
w celu zbadania wpływu tych zmian na przedmiotowe ustale
nia. 

2. Procedura 

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i ustaleniu, że 
częściowe wznowienie dochodzenia antydumpingowego jest 
uzasadnione, niniejszym Komisja częściowo wznawia docho
dzenie antydumpingowe dotyczące przywozu niektórych alko
holi tłuszczowych i ich mieszanek, pochodzących z Indii, Indo
nezji i Malezji, wszczęte zgodnie z art. 5 rozporządzenia 
podstawowego w drodze zawiadomienia opublikowanego 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ( 4 ). 

Zakres wznowienia jest ograniczony do zbadania wpływu 
zmian wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym Rady 
(UE) nr 1241/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. na ustalenia 
odnoszące się do szkody i związku przyczynowego. 

Wszystkie zainteresowane strony wzywa się niniejszym do 
przedstawienia swoich opinii, przedłożenia informacji oraz 
dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. 
Wymienione informacje i dowody je potwierdzające powinny 
wpłynąć do Komisji w terminie określonym w pkt 3 lit. a) 
niniejszego zawiadomienia.
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( 1 ) Dz.U. L 122 z 11.5.2011, s. 47. 
( 2 ) Dz.U. L 293 z 11.11.2011, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 352 z 21.12.2012, s. 1. ( 4 ) Dz.U. C 219 z 13.8.2010, s. 12.



Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod 
warunkiem że wystąpiły one z wnioskiem o przesłuchanie, 
wskazując szczególne powody, dla których powinny zostać 
wysłuchane. Wniosek taki należy złożyć w terminie określonym 
w pkt 3 lit. b) niniejszego zawiadomienia. 

3. Terminy 

a) Dla stron zgłaszających się i przedkładających informacje 

Wszystkie zainteresowane strony, jeżeli ich wnioski mają być 
uwzględnione podczas dochodzenia, muszą zgłosić się do 
Komisji, przedstawić swoje opinie i wszystkie inne informacje 
w terminie 20 dni od daty opublikowania niniejszego zawiado
mienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wska
zano inaczej. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż korzystanie 
z większości praw proceduralnych ustanowionych w rozporzą
dzeniu podstawowym jest uwarunkowane zgłoszeniem się 
przez stronę w wyżej wymienionym terminie. 

b) Przesłuchania 

Wszystkie zainteresowane strony mogą także składać wnioski 
o przesłuchanie przez Komisję w takim samym terminie 20 dni. 

4. Oświadczenia pisemne i korespondencja 

Wszelkie oświadczenia i wnioski przedkładane przez zaintere
sowane strony należy składać na piśmie (nie w formie elektro
nicznej, chyba że ustalono inaczej); należy w nich wskazać 
nazwę, adres, adres email oraz numery telefonu i faksu zainte
resowanej strony. Wszelkie oświadczenia pisemne, łącznie 
z informacjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu 
i korespondencję dostarczaną przez zainteresowane strony na 
zasadzie poufności należy oznakować „Limited” ( 1 ) oraz, 
zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, dołą
czyć do nich wersję bez klauzuli poufności, oznakowaną „For 
inspection by interested parties”. 

Adres Komisji do celów korespondencji: 

European Commission 
Directorate-General for Trade 
Directorate H 
Office: N105 08/020 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Faks +32 22956505 

5. 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 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 dokony
wane są na podstawie dostępnych faktów, wynik może być 
mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, 
gdyby strona ta współpracowała. 

6. Przetwarzanie danych osobowych 

Wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas niniejszego 
dochodzenia będą traktowane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 z dnia 
18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych ( 2 ). 

7. 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 Dyrekcji Generalnej ds. Handlu pełniącego rolę rzecz
nika praw stron. Pośredniczy on w kontaktach między zainte
resowanymi stronami i służbami Komisji, zapewniając, 
w stosownych przypadkach, mediację w kwestiach procedural
nych związanych z ochroną interesów stron podczas postępo
wania, w szczególności w odniesieniu do spraw dotyczących 
dostępu do akt, poufności, przedłużenia terminów oraz rozpa
trywania pisemnych lub ustnych oświadczeń lub uwag. Dodat
kowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane strony 
mogą uzyskać na stronach internetowych Dyrekcji Generalnej 
ds. Handlu dotyczących rzecznika praw stron (http://ec.europa. 
eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).
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( 1 ) Oznacza to, że dokument przeznaczony jest jedynie do użytku 
wewnętrznego. Jest on chroniony zgodnie z art. 4 rozporządzenia 
(WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43). Jest to dokument 
poufny zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego i art. 6 
Porozumienia WTO o stosowaniu artykułu VI Układu ogólnego 
w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (Porozumienie antydumpin
gowe). ( 2 ) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
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