
DECYZJA KOMISJI (UE) 2017/206 

z dnia 6 lutego 2017 r. 

w sprawie zakończenia przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych 
względem przywozu niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Chińskiej Republiki 

Ludowej 

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, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

A. PROCEDURA 

(1)  W dniu 29 czerwca 2015 r. Komisja Europejska otrzymała wniosek o dokonanie przeglądu na podstawie art. 11 
ust. 2 rozporządzenia podstawowego w odniesieniu do środków antydumpingowych stosowanych względem 
przywozu niektórych politereftalanów etylenu („PET”) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). 

(2)  Wniosek został złożony przez Komitet producentów politereftalanu etylenu (PET) w Europie („CPME”) 
(„wnioskodawca”) w imieniu producentów reprezentujących więcej niż 25 % łącznej produkcji unijnej PET. 

(3)  Obecnie obowiązującym środkiem jest ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem 
wykonawczym Rady (UE) nr 1030/2010 (2). W uzasadnieniu wniosku podano, że w związku z wygaśnięciem 
wymienionych środków istnieje prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia dumpingu i szkody dla przemysłu 
unijnego. 

(4)  W dniu 13 listopada 2015 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej (3) wszczęcie przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu 
PET pochodzących z ChRL. 

(5)  Komisja oficjalnie zawiadomiła o wszczęciu przeglądu eksporterów lub producentów z ChRL, importerów, 
użytkowników, a także zainteresowane stowarzyszenia, jak również władze ChRL i wszystkich znanych 
producentów unijnych. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie 
wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu. 

(6)  Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których 
powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość. 

B. WYCOFANIE WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU WYGAŚNIĘCIA I ZAKOŃ
CZENIE POSTĘPOWANIA 

(7)  Pismem z dnia 17 listopada 2016 r. skierowanym do Komisji wnioskodawca oficjalnie wycofał wniosek 
o dokonanie przeglądu wygaśnięcia. 

(8)  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. 
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(1) Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1030/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na 

przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia 
zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. L 300 z 17.11.2010, s. 1). 

(3) Dz.U. C 376 z 13.11.2015, s. 13. 



(9)  Dochodzenie nie ujawniło żadnych okoliczności wskazujących, że takie zakończenie byłoby sprzeczne 
z interesem Unii. Dlatego Komisja uznała, że obecny przegląd powinien zostać zakończony. Zainteresowane 
strony zostały odpowiednio poinformowane i umożliwiono im przedstawienie uwag. Do Komisji nie wpłynęły 
jednak żadne uwagi, które uzasadniałyby wniosek, że takie zakończenie byłoby sprzeczne z interesem Unii. 

(10)  W związku z powyższym Komisja stwierdza, że przegląd wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych 
względem przywozu PET pochodzących z ChRL powinien zostać zakończony. 

(11)  Zakończenie procedury przewidzianej w niniejszej decyzji jest zgodne z opinią komitetu utworzonego na 
podstawie art. 15 ust. 1 rozporządzenia podstawowego (UE) 2016/1036, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zakończony zostaje przegląd wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu 
niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, objętych obecnie kodem CN 
3907 61 00 00. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lutego 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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