
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2229 

z dnia 9 grudnia 2016 r. 

w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego prowadzonego na podstawie art. 11 
ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 w odniesieniu do środków 
antydumpingowych stosowanych względem przywozu glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej 
Republiki Ludowej przez jednego z chińskich producentów eksportujących – przedsiębiorstwo 

Shandong Kaison 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie 
ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (1) 
(„rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

1. PROCEDURA 

1.1. Obowiązujące środki 

(1)  Rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 965/2010 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na 
przywóz suchego glukonianu sodu o numerze CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 i numerze rejestru 
CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1, objętego obecnie kodem CN ex 2918 16 00 (kod TARIC 
2918 16 00 10) i pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej. 

1.2. Wniosek o dokonanie przeglądu 

(2) Komisja otrzymała wniosek o dokonanie częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 1225/2009 (3) złożony przez przedsiębiorstwa Jungbunzlauer SA i Roquette Italia SpA 
(„wnioskodawcy”). Zakres wniosku był ograniczony do zbadania dumpingu w odniesieniu do jednego producenta 
eksportującego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) – przedsiębiorstwa Shandong Kaison. 

1.3. Wszczęcie przeglądu 

(3)  Ustaliwszy, po poinformowaniu państw członkowskich, że wniosek zawierał wystarczające dowody prima facie 
uzasadniające wszczęcie częściowego przeglądu okresowego, Komisja ogłosiła, w drodze zawiadomienia (4) 
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19 lutego 2016 r., wszczęcie częściowego 
przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 w sprawie ochrony przed 
dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej, ograniczonego do 
zbadania dumpingu w odniesieniu do Shandong Kaison. 
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(1) Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 965/2010 z dnia 25 października 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe 

i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki 
Ludowej (Dz.U. L 282 z 28.10.2010, s. 24). 

(3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach 
dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51). Rozporządzenie to zostało 
ujednolicone przez rozporządzenie podstawowe. 

(4) Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu 
glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej przez jednego z chińskich producentów eksportujących – przedsię
biorstwo Shandong Kaison (Dz.U. C 64 z 19.2.2016, s. 4). 



2. WYCOFANIE WNIOSKU I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA 

(4) W piśmie z dnia 22 września 2016 r. skierowanym do Komisji skarżący wycofali swój wniosek o przeprowa
dzenie przeglądu. 

(5)  Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia podstawowego w przypadku wycofania wniosku postępowanie może 
zostać zakończone, o ile nie jest to sprzeczne z interesem Unii. 

(6)  Dochodzenie nie ujawniło żadnych okoliczności wskazujących, że takie zakończenie nie byłoby w interesie Unii. 
Dlatego Komisja uznaje, że obecne dochodzenie powinno zostać zakończone. Zainteresowane strony zostały 
odpowiednio poinformowane i umożliwiono im przedstawienie uwag. Nie otrzymano jednak żadnych uwag w tej 
sprawie. 

(7)  Komisja stwierdza zatem, że należy zakończyć częściowy przegląd okresowy dotyczący przywozu glukonianu 
sodu pochodzącego z ChRL. 

(8)  Niniejsza decyzja jest zgodna z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia 
podstawowego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu glukonianu sodu 
pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej zostaje niniejszym zakończony bez zmiany poziomu obowiązujących 
środków antydumpingowych. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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