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KOMISJA EUROPEJSKA

Zawiadomienie o wznowieniu dochodzenia antydumpingowego dotyczącego przywozu rur 
i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących 

z Indii

(2018/C 151/08)

Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała, zgodnie z art. 12 rozporządzenia 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”), wniosek o zbadanie, czy środki 
antydumpingowe nałożone na przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sfero
idalnym) pochodzących z Indii wywarły wpływ na ceny eksportowe, ceny odsprzedaży oraz dalsze ceny sprzedaży 
w Unii.

1. Wniosek o wszczęcie ponownego dochodzenia w sprawie absorpcji

Wniosek został złożony w dniu 16 marca 2018 r. przez Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH, 
Saint-Gobain PAM España S.A. i Duktus (Production) GmbH („wnioskodawcy”), czterech producentów unijnych repre
zentujących więcej niż 90 % łącznej unijnej produkcji rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego.

2. Produkt objęty dochodzeniem

Produkty objęte dochodzeniem definiuje się jako rury i przewody rurowe z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem 
sferoidalnym), z wyłączeniem rur z żeliwa ciągliwego bez powłoki wewnętrznej lub zewnętrznej („rury niepowleczone”), 
obecnie objęte kodami CN ex 7303 00 10 i ex 7303 00 90 (kody TARIC 7303 00 10 10, 7303 00 90 10), pochodzące 
z Indii („produkt objęty dochodzeniem”).

3. Obowiązujące środki

Obecnie obowiązującymi środkami są ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym 
Komisji (UE) 2016/388 z dnia 17 marca 2016 r., ze zmianami (2), nakładającym ostateczne cło antydumpingowe na 
przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących 
z Indii (3).

Produkt objęty dochodzeniem podlega ostatecznym cłom wyrównawczym nałożonym rozporządzeniem wykonawczym 
Komisji (UE) 2016/387 z dnia 17 marca 2016 r. nakładającym ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rur 
i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego (zwanego także żeliwem sferoidalnym) pochodzących z Indii (4).

4. Podstawa wszczęcia ponownego dochodzenia w sprawie absorpcji

Wnioskodawcy przedstawili wystarczające dowody na to, że po okresie objętym pierwotnym dochodzeniem, a przed 
nałożeniem ceł antydumpingowych na przywóz produktu objętego dochodzeniem i po nim, ceny odsprzedaży naliczane 
klientom niepowiązanym w Unii spadły. Ograniczyło to planowane skutki zaradcze obowiązujących środków.

(1) Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.
(2) Rozporządzenie  wykonawcze  Komisji  (UE)  2016/1369  zmieniające  rozporządzenie  wykonawcze  (UE)  2016/388  nakładające  osta

teczne  cło  antydumpingowe  na  przywóz  rur  i  przewodów  rurowych  z  żeliwa  ciągliwego  (zwanego  także  żeliwem  sferoidalnym) 
pochodzących z Indii (Dz.U. L 217 z 12.8.2016, s. 4).

(3) Dz.U. L 73 z 18.3.2016, s. 53.
(4) Dz.U. L 73 z 18.3.2016, s. 1.
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Dowody przedstawione we wniosku wskazują, że spadek cen odsprzedaży nie może być wytłumaczony innymi czynni
kami, takimi jak zmiany cen surowców.

5. Procedura

Po poinformowaniu państw członkowskich i Indii oraz ustaleniu, że wniosek został złożony przez przemysł unijny lub 
w jego imieniu oraz że istnieją wystarczające dowody dotyczące absorpcji, Komisja niniejszym wznawia dochodzenie na 
podstawie art. 12 rozporządzenia podstawowego. Dochodzenie to dotyczy obecnych ceł antydumpingowych w wysoko
ści 14,1 % nałożonych na Jindal Saw Limited („Jindal”) i na przedsiębiorstwa powiązane (5) oraz wszystkie inne przedsię
biorstwa określone w art. 1 rozporządzenia (UE) 2016/388.

5.1. Ponowne dochodzenie dotyczące producentów eksportujących

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla ponownego dochodzenia Komisja prześle kwestionariusz do 
Jindal i jego przedsiębiorstw powiązanych. Na podstawie informacji będących do dyspozycji Komisji, Jindal jest jedynym 
przedsiębiorstwem, które obecnie dokonuje wywozu do Unii i podlega cłu antydumpingowemu. Dochodzenie nie ogra
nicza się jednak tylko do Jindal – inne przedsiębiorstwa eksportujące są proszone o zgłoszenie się do Komisji w termi
nie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, a w uzasadnionych przypadkach, mogą także zostać 
objęte badaniem prowadzonym przez Komisję.

Jindal ma obowiązek poinformowania Komisji o tym, czy wnoszą o ponowną ocenę wartości normalnej zgodnie 
z art. 12 ust. 5 rozporządzenia podstawowego w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli ponowne dochodzenie w sprawie absorpcji obejmuje ponowną ocenę 
wartości normalnej, przywóz może, do czasu zakończenia tego ponownego dochodzenia, podlegać rejestracji zgodnie 
z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego.

Jindal będzie musiało przedłożyć uzupełniony kwestionariusz w terminie 37 dni, o ile nie wskazano inaczej. Jeżeli Jin
dal wnioskowało o ponowną ocenę wartości normalnej, będzie musiało w tym samym terminie przedłożyć należycie 
udokumentowane pełne informacje dotyczące wartości normalnej.

5.2. Dochodzenie dotyczące importerów niepowiązanych (6)

Importerów niepowiązanych, przywożących produkt objęty dochodzeniem do Unii, wzywa się do udziału w niniejszym 
ponownym dochodzeniu.

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę importerów niepowiązanych uczestniczących w postępowaniu oraz w celu 
zakończenia ponownego dochodzenia w terminie określonym prawem Komisja może objąć ponownym dochodzeniem 
tylko rozsądnie ograniczoną liczbę importerów niepowiązanych, wybierając próbę (proces ten zwany jest także „kontrolą 
wyrywkową”). Kontrola wyrywkowa zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność 
taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy niepowiązani lub przedstawiciele działający 
w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego 
zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla doboru próby importerów niepowiązanych Komisja może 
ponadto skontaktować się ze wszystkimi znanymi zrzeszeniami importerów.

Inne istotne informacje dotyczące doboru próby, poza informacjami, do których przedłożenia wzywa się powyżej, 
muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiado
mienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

(5) Zgodnie z art. 127 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektó
rych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny dwie osoby 
uważa się za powiązane, gdy: a) jedna jest urzędnikiem lub dyrektorem w firmie drugiej osoby; b) są one prawnie uznanymi wspólni
kami w działalności gospodarczej; c) są one pracodawcą i pracobiorcą; d) osoba trzecia bezpośrednio lub pośrednio dysponuje pra
wami głosu lub udziałem w kapitale zakładowym wynoszącym co najmniej 5 % wszystkich praw głosu lub co najmniej 5 % kapitału 
zakładowego  obu  osób;  e)  jedna  z  osób  bezpośrednio  lub  pośrednio  kontroluje  drugą;  f)  obie  znajdują  się  pod  bezpośrednią  lub 
pośrednią kontrolą trzeciej osoby; g) wspólnie kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio, osobę trzecią; lub h) są członkami rodziny. Za 
członków rodziny  uważa się  wyłącznie  osoby pozostające  ze  sobą  w którymkolwiek  z  wymienionych poniżej  stosunków:  (i)  mąż 
i żona; (ii) rodzice i dzieci; (iii) bracia i siostry (rodzeni lub przyrodni); (iv) dziadkowie i wnuki; (v) wuj lub ciotka i bratanek lub sio
strzeniec oraz bratanica lub siostrzenica; (vi) teściowie i zięć lub synowa; (vii) szwagier i szwagierka. Zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporzą
dzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  952/2013  z  dnia  9  października  2013  r.  ustanawiającego  unijny  kodeks  celny 
„osoba”  oznacza  osobę  fizyczną,  osobę  prawną  lub  jednostkę  organizacyjną  nieposiadającą  osobowości  prawnej,  ale  uznaną  –  na 
mocy prawa unijnego lub krajowego – za mającą zdolność do czynności prawnych (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

(6) Do próby mogą zostać włączeni tylko importerzy niepowiązani z producentami eksportującymi. Zob. przypis 5.
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W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej dobór próby importerów może opierać się na kryte
rium największej reprezentatywnej wielkości sprzedaży w Unii produktu objętego dochodzeniem, którą to sprzedaż 
można właściwie zbadać w dostępnym czasie. Komisja powiadomi o przedsiębiorstwach wybranych do próby wszyst
kich znanych importerów niepowiązanych i zrzeszenia importerów.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla ponownego dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do 
importerów niepowiązanych włączonych do próby. Strony muszą przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 
37 dni od daty zawiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej.

5.3. Inne oświadczenia pisemne

Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w niniejszym zawiadomieniu, wszystkie zainteresowane strony wzywa się 
niniejszym do przedstawienia swoich opinii i 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.

5.4. Możliwość przesłuchania przez służby Komisji prowadzące dochodzenie

Wszystkie zainteresowane strony mogą wystąpić o przesłuchanie przez służby Komisji prowadzące dochodzenie. Wszel
kie 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 opublikowania niniejszego zawia
domienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie należy składać 
w terminach określonych przez Komisję w korespondencji ze stronami.

5.5. Instrukcje dotyczące składania oświadczeń pisemnych i przesyłania wypełnionych kwestionariuszy oraz korespondencji

Informacje przekazywane Komisji dla celów dochodzeń w sprawie ochrony handlu muszą być wolne od praw autor
skich. Przed przekazaniem Komisji informacji lub danych, które są objęte prawami autorskimi osób trzecich, zaintereso
wane strony muszą zwrócić się do właściciela praw autorskich o udzielenie specjalnego zezwolenia wyraźnie umożliwia
jącego: a) wykorzystanie przez Komisję tych informacji i danych dla celów niniejszego postępowania dotyczącego 
ochrony handlu; oraz b) udostępnienie tych informacji i danych zainteresowanym stronom niniejszego ponownego 
dochodzenia w formie umożliwiającej im wykonywanie ich prawa do obrony.

Wszystkie pisemne zgłoszenia, łącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu, wypełnione kwestio
nariusze i korespondencję dostarczone przez zainteresowane strony, w odniesieniu do których wnioskuje się o ich trak
towanie na zasadzie poufności, należy oznakować „Limited” (7). Strony przesyłające informacje w toku niniejszego docho
dzenia są proszone o uzasadnienie wniosku o traktowanie na zasadzie poufności.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zainteresowane strony przedstawiające informacje oznakowane 
„Limited” powinny przedłożyć ich streszczenia bez klauzuli poufności, oznakowane „For inspection by interested parties”. 
Streszczenia powinny być wystarczająco szczegółowe, żeby umożliwić prawidłowe zrozumienie istoty informacji prze
kazanych z klauzulą poufności. Jeżeli strona przekazująca poufne informacje nie wskaże odpowiedniego powodu wnio
sku o traktowanie na zasadzie poufności lub nie dostarczy streszczenia informacji bez klauzuli poufności w wymaga
nym formacie i o wymaganej jakości, Komisja może nie uwzględnić takich informacji, chyba że można wykazać 
w sposób zadowalający z właściwych źródeł, że informacje te są poprawne.

Zainteresowane strony proszone są o przesłanie wszystkich oświadczeń i wniosków, w tym zeskanowanych pełnomoc
nictw i poświadczeń, pocztą elektroniczną, z wyjątkiem obszernych odpowiedzi, które należy przekazać na płycie 
CD-ROM lub DVD osobiście lub listem poleconym. Komunikując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, zaintere
sowane 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 przedsiębior
stwa, a pocztę elektroniczną sprawdza się codziennie. Po otrzymaniu danych kontaktowych Komisja będzie kontakto
wała się z zainteresowanymi stronami wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej, chyba że strony te wyraźnie zwrócą 
się o przesyłanie im przez Komisję wszystkich dokumentów za pomocą innego środka komunikacji, a także z wyjąt
kiem sytuacji, w której charakter przesyłanego dokumentu wymagać będzie zastosowania listu poleconego. Dodatkowe 
zasady i informacje dotyczące korespondencji z Komisją, w tym zasady składania oświadczeń za pomocą poczty elektro
nicznej, zawarto w wyżej wspomnianych instrukcjach dotyczących komunikacji z zainteresowanymi stronami.

(7) Dokument oznakowany „Limited” jest uważany za dokument poufny zgodnie z art. 19 rozporządzenia podstawowego i art. 6 Poro
zumienia WTO o stosowaniu artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (porozumienie antydumpingowe). 
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: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-DCIT-ABSORPTION@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 ponowne dochodzenie, istnieje możliwość dokonania ustaleń potwier
dzających lub zaprzeczających 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 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. 18 rozporządzenia podstawowego, wynik może być mniej korzystny dla wymie
nionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.

Niedostarczenie informacji w formie skomputeryzowanej nie jest traktowane jako odmowa współpracy, pod warunkiem 
że zainteresowana strona wykaże, że przedstawienie informacji w wymaganej formie wiązałoby się dla niej z nieuzasad
nionymi wysokimi kosztami lub byłoby dla niej zbyt dużym obciążeniem. Strona ta powinna niezwłocznie skontakto
wać się z Komisją.

7. Rzecznik praw stron

Zainteresowane strony mogą wystąpić o interwencję rzecznika praw stron w postępowaniach w sprawie handlu. Rzecz
nik praw stron pośredniczy w kontaktach między zainteresowanymi stronami i służbami Komisji prowadzącymi docho
dzenie. Rzecznik praw stron rozpatruje wnioski o dostęp do akt, spory dotyczące poufności dokumentów, wnioski 
o przedłużenie terminów i wnioski stron trzecich o przesłuchanie. Rzecznik praw stron może zorganizować przesłucha
nie 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 ponownego dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni 
od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane strony mogą uzyskać na stronach internetowych DG ds. 
Handlu dotyczących rzecznika praw stron: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8. Harmonogram ponownego dochodzenia

Ponowne dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 12 rozporządzenia podstawowego, w terminie 9 miesięcy 
począwszy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9. Przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas niniejszego ponownego dochodzenia będą traktowane zgodnie z rozpo
rządzeniem (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 (8).

(8) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
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