
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1193 

z dnia 21 sierpnia 2018 r. 

kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu krzemu pochodzącego z Bośni 
i Hercegowiny oraz Brazylii 

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”), a w szczególności jego art. 9 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

A. WSZCZĘCIE I PROCEDURA 

(1)  W dniu 19 grudnia 2017 r. Komisja Europejska („Komisja”) wszczęła dochodzenie antydumpingowe dotyczące 
przywozu do Unii krzemu pochodzącego z Bośni i Hercegowiny i Brazylii i w związku z tym opublikowała 
zawiadomienie o wszczęciu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). 

(2)  Dochodzenie zostało wszczęte w następstwie skargi złożonej przez Ferroatlántica i Ferropem („skarżący”) 
reprezentujące ponad 85 % łącznej produkcji unijnej krzemu. Skarga zawierała dowody prima facie wskazujące 
na szkodliwy dumping, które uznano za wystarczające uzasadnienie do wszczęcie dochodzenia. 

(3)  Komisja powiadomiła o wszczęciu dochodzenia skarżących, znanych producentów eksportujących z Bośni 
i Hercegowiny oraz Brazylii, znanych importerów i użytkowników oraz inne znane zainteresowane strony, 
a także przedstawicieli Bośni i Hercegowiny oraz Brazylii. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedsta
wienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu 
o wszczęciu. 

B. WYCOFANIE SKARGI I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA 

(4)  Wiadomością elektroniczną z dnia 7 maja 2018 r. skarżący powiadomili Komisję o zamiarze wycofania swojej 
skargi. 

(5)  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. 

(6)  Dochodzenie nie ujawniło żadnych okoliczności wskazujących, że takie zakończenie byłoby sprzeczne 
z interesem Unii. W związku z tym Komisja uznała, że dochodzenie w sprawie przywozu do Unii krzemu 
pochodzącego z Bośni i Hercegowiny oraz Brazylii powinno zostać zakończone. 

(7)  Zainteresowane strony zostały odpowiednio poinformowane i umożliwiono im przedstawienie uwag. Do Komisji 
nie wpłynęły jednak żadne uwagi wskazujące na to, że takie zakończenie byłoby sprzeczne z interesem Unii. 

(8)  Komisja stwierdza zatem, iż postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu do Unii krzemu pochodzącego 
z Bośni i Hercegowiny oraz Brazylii powinno zostać zakończone bez wprowadzania środków. 

(9)  Niniejsza decyzja jest zgodna z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia 
podstawowego, 
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(1) Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21. 
(2) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu krzemu pochodzącego z Bośni i Hercegowiny 

oraz Brazylii (Dz.U. C 438 z 19.12.2017, s. 39). 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu krzemu o zawartości krzemu niższej niż 99,99 % rzeczywistej 
masy, pochodzącego z Bośni i Hercegowiny oraz Brazylii, obecnie objętego kodem CN 2804 69 00, zostaje niniejszym 
zakończone. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 21 sierpnia 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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