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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, περιλαµβανοµένων και των πληροφοριών που ζητούνται στην παρούσα ανακοίνωση, τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια και η αλληλογραφία που υποβάλλουν τα
ενδιαφερόµενα µέρη σε απόρρητη βάση πρέπει να φέρουν την
ένδειξη «Περιορισµένης διανοµής» (1) και, σύµφωνα µε το άρθρο
19 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, να συνοδεύονται
από µη εµπιστευτικού χαρακτήρα περίληψη, η οποία θα φέρει
την ένδειξη «Για επιθεώρηση απο τα ενδιαφερόµενα µέρη».
∆ιεύθυνση αλληλογραφίας της Επιτροπής:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορίου
∆ιεύθυνση B
Γραφείο: J-79 5/16

(1) Η ένδειξη αυτή σηµαίνει ότι το έγγραφο προορίζεται αποκλειστικά για
εσωτερική χρήση. Προστατεύεται δυνάµει του άρθρου 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43). Είναι εµπιστευτικό έγγραφο
σύµφωνα µε το άρθρο 19 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96 (ΕΕ L 56
της 6.3.1996, σ. 1) του Συµβουλίου και µε το άρθρο 6 της συµφωνίας
του ΠΟΕ σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου VI της συµφωνίας
GATT 1994 (Συµφωνία αντιντάµπινγκ).
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8. Άρνηση συνεργασίας
Όταν ένα ενδιαφερόµενο µέρος αρνείται την πρόσβαση σε απαραίτητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός της προβλεπόµενης
προθεσµίας ή παρεµποδίζει σηµαντικά την έρευνα, επιτρέπεται να
συνάγονται συµπεράσµατα, είτε καταφατικά είτε αποφατικά, µε
βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, όπως προβλέπει το άρθρο 18 του
βασικού κανονισµού.

Όταν διαπιστώνεται ότι ένα ενδιαφερόµενο µέρος έχει προσκοµίσει
ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαµβάνονται υπόψη και είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν τα διαθέσιµα
πραγµατικά στοιχεία, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του βασικού κανονισµού. Αν ένα ενδιαφερόµενο µέρος δεν συνεργάζεται ή συνεργάζεται µόνον εν µέρει και χρησιµοποιούνται τα καλύτερα διαθέσιµα
πραγµατικά στοιχεία, το αποτέλεσµα ενδέχεται να είναι λιγότερο
ευνοϊκό για το συγκεκριµένο µέρος, απ' ό,τι θα ήταν εάν αυτό
είχε συνεργαστεί.

Ανακοίνωση για την έναρξη µερικής ενδιάµεσης επανεξέτασης των µέτρων αντιντάµπινγκ που εφαρµόζονται στις εισαγωγές χλωριούχου καλίου (ποτάσας) καταγωγής Ρωσίας
(2004/C 93/03)
Η Επιτροπή έλαβε αίτηση για µερική ενδιάµεση επανεξέταση σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
384/96 (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1972/2002 του Συµβουλίου (2) («ο βασικός κανονισµός»).
1. Αίτηση επανεξέτασης
Η αίτηση υποβλήθηκε από την JSC Uralkali («ο αιτών»), εξαγωγέας
από τη Ρωσία.
2. Προϊόν
Το υπό επανεξέταση προϊόν είναι χλωριούχο κάλιο (ποτάσα), είτε
δεν περιέχει τυχόν πρόσθετα γονιµοποιητικά συστατικά, είτε περιέχει πρόσθετα γονιµοποιητικά συστατικά σε ειδικά µείγµατα, καταγωγής Ρωσίας («το υπό εξέταση προϊόν»), που υπάγεται προς το
παρόν στους κωδικούς ΣΟ 3104 20 10, 3104 20 50,
3104 20 90, ex 3105 20 10, ex 3105 20 90, ex 3105 60 90,
ex 3105 90 91, ex 3105 90 99. Οι εν λόγω κωδικοί ΣΟ παρατίθενται για πληροφοριακούς και µόνο λόγους.

4. Λόγοι της επανεξέτασης
Η αίτηση, δυνάµει του άρθρου 11 παράγραφος 3 του βασικού
κανονισµού, βασίζεται σε αποδεικτικά εκ πρώτης όψεως στοιχεία
που υπέβαλε ο αιτών, ότι οι συνθήκες βάσει των οποίων καθορίστηκαν τα µέτρα έχουν µεταβληθεί και ότι οι µεταβολές αυτές είναι
διαρκούς χαρακτήρα.

Ο αιτών ισχυρίζεται και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν
ότι η σύγκριση µεταξύ της κανονικής αξίας βάσει των κόστους/
εγχωρίων τιµών του και των τιµών εξαγωγής του προς την ΕΕ, θα
έχει ως αποτέλεσµα να εξουδετερώνεται το ντάµπινγκ. Εποµένως, η
συνέχιση της επιβολής µέτρων στα ισχύοντα επίπεδα, που βασίστηκε στο επίπεδο του ντάµπινγκ που είχε προγενέστερα καθοριστεί, δεν είναι πλέον απαραίτητη για την αντιστάθµιση της πρακτικής ντάµπινγκ.

3. Ισχύοντα µέτρα

5. ∆ιαδικασία για τον προσδιορισµό της πρακτικής ντάµπινγκ

Τα µέτρα που ισχύουν σήµερα είναι οριστικοί δασµοί αντιντάµπινγκ
που έχουν επιβληθεί µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3068/92 (3)
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
969/2000 (4) του Συµβουλίου για τις εισαγωγές χλωριούχου
καλίου (ποτάσας) καταγωγής Ρωσίας.

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε, κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή, ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία
που δικαιολογούν την έναρξη µερικής ενδιάµεσης επανεξέτασης,
κινεί επανεξέταση, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 3 του
βασικού κανονισµού, το πεδίο της οποίας περιορίζεται στην εξέταση της πρακτικής ντάµπινγκ όσον αφορά τον αιτούντα.

(1)
(2)
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56 της 6.3.1996, σ. 1.
305 της 7.11.2002, σ. 1.
308 της 24.10.1992, σ. 41.
112 της 11.5.2000, σ. 4.

Η έρευνα θα αξιολογήσει την ανάγκη συνέχισης, άρσης ή τροποποίησης των ισχυόντων µέτρων έναντι του αιτούντα.
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α) Ερωτηµατολόγια
Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τα στοιχεία που κρίνει αναγκαία για την έρευνα, αποστέλλει ερωτηµατολόγια στον
αιτούντα και στις αρχές της ενδιαφερόµενης χώρας εξαγωγής.
Οι πληροφορίες αυτές και τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να
αποσταλούν στην Επιτροπή εντός της προθεσµίας που ορίζεται
στην παράγραφο 6 στοιχείο α) της παρούσας ανακοίνωσης.

17.4.2004

7. Γραπτές παρατηρήσεις, απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο
και αλληλογραφία
Όλες οι παρατηρήσεις και οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µερών
πρέπει να υποβληθούν γραπτώς (όχι σε ηλεκτρονική µορφή εκτός
εάν προβλέπεται διαφορετικά, και θα πρέπει να αναφέρουν την
επωνυµία, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
τον αριθµό τηλεφώνου και φαξ ή/και τέλεξ του ενδιαφερόµενου
µέρους).

β) Συλλογή πληροφοριών και ακροάσεις
Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν τις
απόψεις τους, να υποβάλουν πληροφορίες πέραν των απαντήσεων στο ερωτηµατολόγιο και να προσκοµίσουν τα σχετικά
αποδεικτικά στοιχεία. Τα εν λόγω αποδεικτικά και άλλα στοιχεία
πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός της προθεσµίας που
καθορίζεται στην παράγραφο 6 στοιχείο α) της παρούσας ανακοίνωσης.
Επιπλέον, η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόµενα µέρη, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση στην οποία
αποδεικνύουν ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους
επιβάλλεται η ακρόασή τους. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να
υποβληθεί εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στην παράγραφο 6 στοιχείο β) της παρούσας ανακοίνωσης.
6. Προθεσµίες
α) Για την αναγγελία των µερών, την υποβολή απαντήσεων στο
ερωτηµατολόγιο και την παροχή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας
Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη οφείλουν να αναγγελθούν, ερχόµενα σε επαφή µε την Επιτροπή, να κοινοποιήσουν τις απόψεις
τους και να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο ή να υποβάλουν
τυχόν άλλες πληροφορίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, εντός
40 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας
ανακοίνωσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ώστε να µπορέσουν να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις τους
κατά την έρευνα. Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η
άσκηση των περισσοτέρων διαδικαστικών δικαιωµάτων που αναφέρονται στον βασικό κανονισµό εξαρτάται από το κατά πόσον
το µέρος αναγγέλλεται εντός της προαναφερθείσας περιόδου.
β) Ακροάσεις
Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν επίσης να ζητήσουν να
γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή εντός της ιδίας
προθεσµίας 40 ηµερών.

Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, περιλαµβανοµένων και των πληροφοριών που ζητούνται στην παρούσα ανακοίνωση, τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια και η αλληλογραφία που υποβάλλουν τα
ενδιαφερόµενα µέρη σε απόρρητη βάση πρέπει να φέρουν την
ένδειξη «Περιορισµένης διανοµής» (1) και, σύµφωνα µε το άρθρο
19 παράγραφος 2 του βασικού κανονισµού, να συνοδεύονται
από µη εµπιστευτικού χαρακτήρα περίληψη, η οποία θα φέρει
την ένδειξη «Για επιθεώρηση απο τα ενδιαφερόµενα µέρη».
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8. Άρνηση συνεργασίας
Όταν ένα ενδιαφερόµενο µέρος αρνείται την πρόσβαση σε απαραίτητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός της προβλεπόµενης
προθεσµίας ή παρεµποδίζει σηµαντικά την έρευνα, επιτρέπεται να
συνάγονται συµπεράσµατα, είτε καταφατικά είτε αποφατικά, µε
βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, όπως προβλέπει το άρθρο 18 του
βασικού κανονισµού.
Όταν διαπιστώνεται ότι ένα ενδιαφερόµενο µέρος έχει προσκοµίσει
ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαµβάνονται υπόψη και είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν τα διαθέσιµα
πραγµατικά στοιχεία, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του βασικού κανονισµού. Αν ένα ενδιαφερόµενο µέρος δεν συνεργάζεται ή συνεργάζεται µόνον εν µέρει και χρησιµοποιούνται τα καλύτερα διαθέσιµα
πραγµατικά στοιχεία, το αποτέλεσµα ενδέχεται να είναι λιγότερο
ευνοϊκό για το συγκεκριµένο µέρος, απ' ό,τι θα ήταν εάν αυτό
είχε συνεργαστεί.

(1) Η ένδειξη αυτή σηµαίνει ότι το έγγραφο προορίζεται αποκλειστικά για
εσωτερική χρήση. Προστατεύεται δυνάµει του άρθρου 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43). Είναι εµπιστευτικό έγγραφο
σύµφωνα µε το άρθρο 19 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 384/96 (ΕΕ L 56
της 6.3.1996, σ. 1) του Συµβουλίου και µε το άρθρο 6 της συµφωνίας
του ΠΟΕ σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου VI της συµφωνίας
GATT 1994 (Συµφωνία αντιντάµπινγκ).

