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Zawiadomienie  o  wszczęciu  częściowego  przeglądu  okresowego  środków  wyrównawczych 
mających  zastosowanie  do  przywozu  niektórych  politereftalanów  etylenu  (PET)  pochodzących 

z  Indii

(2014/C  171/04)

Komisja  Europejska  („Komisja”)  otrzymała  wniosek  o  dokonanie  częściowego  przeglądu  okresowego  zgodnie 
z  art.  19  rozporządzenia  Rady  (WE)  nr  597/2009  z  dnia  11  czerwca  2009  r.  w  sprawie  ochrony  przed  przy
wozem  towarów  subsydiowanych  z  krajów  niebędących  członkami  Wspólnoty  Europejskiej (1)  („rozporządzenie 
podstawowe”).

1. Wniosek  o  dokonanie  przeglądu

Wniosek  został  złożony  przez  przedsiębiorstwo  Dhunseri  Petrochem  &  Tea  Limited  („wnioskodawca”),  producenta 
eksportującego  z  Indii.

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

2. Produkt  objęty  przeglądem

Produktem  objętym  przeglądem  jest  politereftalan  etylenu  o  liczbie  lepkościowej  co  najmniej  78  ml/g,  zgodnie 
z  normą  ISO  1628-5,  obecnie  objęty  kodem  CN  3907 60 20  i  pochodzący  z  Indii  („produkt  objęty 
przeglądem”).

3. Obowiązujące  środki

Obecnie  obowiązującym  środkiem  jest  ostateczne  cło  wyrównawcze  nałożone  rozporządzeniem  Rady  (UE) 
nr  461/2013 (2).

4. Podstawy  dokonania  przeglądu

Wnioskodawca  przedstawił  dowody  prima  facie  świadczące  o  tym,  że  w  odniesieniu  do  wnioskodawcy  znacząco 
zmieniły  się  okoliczności  dotyczące  subsydiowania,  na  podstawie  których  wprowadzono  środki,  i  że  zmiany  te 
mają  charakter  trwały.

Wnioskodawca  twierdzi,  że  utrzymanie  obecnego  poziomu  środków  wprowadzonych  względem  przywozu 
produktu  objętego  przeglądem  nie  jest  już  konieczne  dla  zrównoważenia  subsydiowania  stanowiącego  podstawę 
środków  wyrównawczych.  Wnioskodawca  przedstawił  wystarczające  dowody  świadczące  o  tym,  że  kwota  subsy
diów,  które  zostały  mu  przyznane,  spadła  znacznie  poniżej  poziomu  stosowanej  wobec  niego  stawki  cła.  Spadek 
ogólnego  poziomu  subsydiowania  wynika  głównie  z  utraty  statusu  jednostki  zorientowanej  na  wywóz  oraz  ze 
spadku  należności  celnych  przywozowych  na  surowce  używane  do  wytwarzania  produktu  objętego  przeglądem 
od  czasu  dochodzenia,  które  doprowadziło  do  ustalenia  obecnego  poziomu  środków.

W  związku  z  powyższym  Komisja  uznaje,  że  w  odniesieniu  do  subsydiowania  na  rzecz  Dhunseri 
Petrochem  &  Tea  Limited  istnieją  wystarczające  dowody  prima  facie  świadczące  o  tym,  że  okoliczności  subsydio
wania  znacząco  się  zmieniły,  a  zmiany  te  mają  charakter  trwały,  w  wyniku  czego  obowiązujące  środki  należy 
poddać  przeglądowi.

(1) Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 461/2013 z dnia 21 maja 2013 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz 

niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 rozporządzenia
(WE) nr 597/2009 (Dz.U. L 137 z 23.5.2013, s. 1).
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5. Procedura

Po  ustaleniu  (oraz  poinformowaniu  państw  członkowskich),  iż  istnieją  wystarczające  dowody  do  wszczęcia  częś
ciowego  przeglądu  okresowego  ograniczonego  do  zbadania  subsydiowania  w  odniesieniu  do  wnioskodawcy, 
Komisja  niniejszym  wszczyna  przegląd  zgodnie  z  art.  19  rozporządzenia  podstawowego.  Celem  tego  przeglądu 
jest  ustalenie  stopy  subsydiowania  mającej  zastosowanie  w  odniesieniu  do  wnioskodawcy,  która  wynika 
z  praktyk  lub  systemów  subsydiowania,  z  których  –  zgodnie  z  ustaleniami  –  beneficjent  korzysta.

W  następstwie  tego  przeglądu  konieczna  może  okazać  się  zmiana  stawki  cła  obowiązującego  obecnie  względem 
przywozu  niektórych  politereftalanów  etylenu  (PET)  pochodzących  z  Indii  dokonywanego  przez  „wszystkie  pozos
tałe  przedsiębiorstwa”  z  Indii.

5.1. Kwestionariusze
W  celu  uzyskania  informacji  uznanych  za  niezbędne  dla  dochodzenia  Komisja  prześle  kwestionariusze  do  wnio
skodawcy  oraz  do  władz  państwa  wywozu,  którego  dotyczy  postępowanie.

Wnioskodawca  oraz  władze  tego  państwa  muszą  przedłożyć  wypełnione  kwestionariusze  w  terminie  37  dni  od 
opublikowania  niniejszego  zawiadomienia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej,  o  ile  nie  określono  inaczej.

5.2. Inne  oświadczenia  pisemne
Z  zastrzeżeniem  uregulowań  zawartych  w  niniejszym  zawiadomieniu  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  potwierdzające  muszą  wpłynąć  do 
Komisji  w  terminie  37  dni  od  daty  opublikowania  niniejszego  zawiadomienia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 
Europejskiej.

5.3. Możliwość  przesłuchania  przez  służby  Komisji  prowadzące  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  opubliko
wania  niniejszego  zawiadomienia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej.  Na  kolejnych  etapach  wnioski  o  prze
słuchanie  należy  składać  w  terminach  określonych  przez  Komisję  w  korespondencji  ze  stronami.

5.4. Instrukcje  dotyczące  składania  oświadczeń  pisemnych  i  przesyłania  wypełnionych  kwestionariuszy  oraz  korespondencji
Wszystkie  pisemne  zgłoszenia,  łącznie  z  informacjami  wymaganymi  w  niniejszym  zawiadomieniu,  wypełnione 
kwestionariusze  i  korespondencję  dostarczone  przez  zainteresowane  strony,  w  odniesieniu  do  których  wnioskuje 
się  o  ich  traktowanie  na  zasadzie  poufności,  należy  oznakować  „Limited” (1).

Zgodnie  z  art.  29  ust.  2  rozporządzenia  podstawowego  zainteresowane  strony  przedstawiające  informacje  ozna
kowane  „Limited”  powinny  przedłożyć  ich  streszczenia  bez  klauzuli  poufności,  oznakowane  „For  inspection  by 
interested  parties”.  Streszczenia  powinny  być  wystarczająco  szczegółowe,  żeby  pozwolić  na  prawidłowe  zrozu
mienie  istoty  informacji  przekazanych  z  klauzulą  poufności.  Jeżeli  zainteresowana  strona  przekazująca  poufne 
informacje  nie  dostarczy  ich  niepoufnego  streszczenia  w  wymaganym  formacie  i  o  wymaganej  jakości,  takie 
informacje  mogą  zostać  pominięte.

Zainteresowane  strony  proszone  są  o  przesłanie  wszystkich  oświadczeń  i  wniosków,  w  tym  zeskanowanych 
pełnomocnictw  i  poświadczeń,  pocztą  elektroniczną,  z  wyjątkiem  obszernych  odpowiedzi,  które  należy  przekazać 
na  płycie  CD-ROM  lub  DVD  osobiście  lub  listem  poleconym.  Komunikując  się  pocztą  elektroniczną,  zaintereso
wane  strony  wyrażają  akceptację  zasad  dotyczących  oświadczeń  w  formie  elektronicznej,  które  zostały  zawarte 
w  dokumencie  zatytułowanym  „CORRESPONDENCE  WITH  THE  EUROPEAN  COMMISSION  IN  TRADE  DEFENCE 
CASES”  („Korespondencja  z  Komisją  Europejską  w  sprawach  dotyczących  ochrony  handlu”),  opublikowanym  na 
stronie  internetowej  Dyrekcji  Generalnej  ds.  Handlu  pod  adresem:  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/
tradoc_148003.pdf  Zainteresowane  strony  muszą  podać  swoją  nazwę,  adres,  numer  telefonu  i  aktualny  adres 
poczty  elektronicznej,  a  także  upewnić  się,  że  podany  adres  poczty  elektronicznej  funkcjonuje  jako  oficjalny 
adres  przedsiębiorstwa,  a  pocztę  elektroniczną  sprawdza  się  codziennie.  Po  otrzymaniu  danych  kontaktowych 
Komisja  będzie  kontaktowała  się  z  zainteresowanymi  stronami  wyłącznie  pocztą  elektroniczną,  chyba  że  strony 
te  wyraźne  zwrócą  się  o  przesyłanie  im  przez  Komisję  wszystkich  dokumentów  za  pomocą  innego  środka 
komunikacji,  a  także  z  wyjątkiem  sytuacji,  w  której  charakter  przesyłanego  dokumentu  wymagać  będzie  zastoso
wania  listu  poleconego.  Dodatkowe  zasady  i  informacje  dotyczące  korespondencji  z  Komisją,  w  tym  zasady  skła
dania  oświadczeń  pocztą  elektroniczną,  zawarto  w  wyżej  wspomnianych  instrukcjach  dotyczących  komunikacji 
z  zainteresowanymi  stronami.

(1) Dokument oznakowany „Limited” jest uważany za dokument poufny zgodnie z art. 29 rozporządzenia (WE) nr 597/2009 i art. 12 
Porozumienia  WTO  w  sprawie  subsydiów  i  środków  wyrównawczych.  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).
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Adres  Komisji  do  celów  korespondencji:

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

E-mail:  TRADE-PET-R598-SUBSIDY@ec.europa.eu

6. 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  potwierdzających 
lub  zaprzeczających  ustaleń  na  podstawie  dostępnych  faktów  zgodnie  z  art.  28  rozporządzenia  podstawowego.

W  przypadku  ustalenia,  że  zainteresowana  strona  dostarczyła  nieprawdziwe  lub  wprowadzające  w  błąd  infor
macje,  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.  28  rozporządzenia  podstawowego,  wynik  może  być  mniej 
korzystny  dla  wymienionej  strony  niż  w  przypadku,  gdyby  strona  ta  współpracowała.

Nieudzielenie  odpowiedzi  w  formie  elektronicznej  będzie  traktowane  jako  odmowa  współpracy,  pod  warunkiem 
że  zainteresowana  strona  wykaże,  że  udzielenie  odpowiedzi  w  wymaganej  formie  powodowałoby  dodatkowe 
obciążenia  lub  nieuzasadnione  dodatkowe  koszty.  Strona  ta  powinna  niezwłocznie  poinformować  o  tym  Komisję.

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  służ
bami  Komisji  prowadzącymi  dochodzenie.  Rzecznik  praw  stron  rozpatruje  wnioski  o  dostęp  do  akt,  spory  doty
czące  poufności  dokumentów,  wnioski  o  przedłużenie  terminów  i  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  opublikowania  niniejszego  zawiadomienia  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej.  Na  kolejnych 
etapach  wnioski  o  przesłuchanie  należy  składać  w  terminach  określonych  przez  Komisję  w  korespondencji  ze 
stronami.

Rzecznik  praw  stron  umożliwi  także  zorganizowanie  przesłuchania  z  udziałem  stron,  pozwalającego  na  przedsta
wienie  różnych  stanowisk  i  odpierających  je  argumentów  w  kwestiach  mających  znaczenie  dla  dochodzenia 
w  sprawie  przeglądu.

Dodatkowe  informacje  i  dane  kontaktowe  zainteresowane  strony  mogą  uzyskać  na  stronach  internetowych  DG 
ds.  Handlu  dotyczących  rzecznika  praw  stron:  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/
hearing-officer/

8. Harmonogram  dochodzenia

Dochodzenie  zostanie  zamknięte,  zgodnie  z  art.  22  ust.  1  rozporządzenia  podstawowego,  w  terminie  15 
miesięcy,  począwszy  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  rozporządze
niem  (WE)  nr  45/2001  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (1).

(1) Rozporządzenie (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 instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 
z 12.1.2001, s. 1).
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