
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 12 maja 2014 r. 

kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu aglomeratu pochodzącego 
z Chińskiej Republiki Ludowej 

(2014/272/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 przy
wozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporzą
dzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

A. PROCEDURA 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA 

(1) W czerwcu 2013 r. Komisja Europejska („Komisja”) wszczęła postępowanie antydumpingowe dotyczące przy
wozu do Unii aglomeratu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i opublikowała zawiadomienie 
o wszczęciu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). 

(2) Postępowanie wszczęto w następstwie skargi złożonej w dniu 14 maja 2013 r. przez A.St.A. Europe („skarżą
cego”) w imieniu producentów unijnych reprezentujących ponad 25 % całkowitej unijnej produkcji aglomeratu. 

(3)  Wspomniana skarga zawierała dowody prima facie wskazujące na przywóz dumpingowy produktu i wynikającą 
z niego istotną szkodę, które były wystarczające, by uzasadnić wszczęcie postępowania. 

(4) Komisja poinformowała skarżącego, innych znanych producentów unijnych, stowarzyszenie producentów unij
nych, znanych producentów eksportujących w Chińskiej Republice Ludowej („ChRL”), przedstawicieli ChRL, 
znanych importerów, znanych unijnych producentów surowców i urządzeń do produkcji aglomeratu, znanych 
użytkowników, stowarzyszenia producentów surowców i stowarzyszenia użytkowników i konsumentów, 
o wszczęciu postępowania oraz rozesłała kwestionariusze. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedsta
wienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu 
o wszczęciu. 

(5)  Skarżący, inni producenci unijni, producenci eksportujący w ChRL, importerzy i użytkownicy przedstawili swoje 
stanowiska. 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 POSTĘPOWANIA 

(6)  W piśmie z dnia 18 lutego 2014 r. skierowanym do Komisji skarżący wycofał skargę. 

(7)  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. 

(8)  Dochodzenie nie ujawniło żadnych okoliczności wskazujących, że takie zakończenie nie byłoby w interesie Unii. 
Dlatego Komisja uznaje, że obecne postępowanie powinno zostać zakończone. Zainteresowane strony zostały 
odpowiednio poinformowane i umożliwiono im przedstawienie uwag. Nie otrzymano jednak żadnych uwag w tej 
sprawie. 
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(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. 
(2) Dz.U. C 183 z 28.6.2013, s. 21. 



(9) Komisja stwierdza zatem, że należy zakończyć postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu do Unii aglo
meratu pochodzącego z ChRL. 

(10) Niniejsza decyzja jest zgodna z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia podstawo
wego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zakończone zostaje postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu do Unii płytek i innych artykułów 
o płaskiej powierzchni, bloków i płyt ze sztucznego kamienia związanego żywicami lub z aglomeracji kamienia 
lub szkła lub lustra związanych żywicami, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, objętych obecnie kodami CN 
ex 6810 11 90, ex 6810 19 00, ex 6810 91 00, ex 6810 99 00, ex 7016 10 00, ex 7016 90 40, ex 7016 90 70 
i ex 7020 00 80. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 12 maja 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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