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Oznámení o zahájení nového šetření antidumpingových opatření použitelných na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky podle článku 12 nařízení Rady (ES)
č. 384/96
(2005/C 101/11)
Komise obdržela žádost podle článku 12 nařízení Rady (ES)
č. 384/96 (1) (dále jen „základní nařízení“) o prošetření, zda
antidumpingová opatření uložená na dovoz cyklamátu sodného
pocházejícího z Čínské lidové republiky měla vliv na vývozní
ceny, ceny při dalším prodeji nebo pozdější prodejní ceny ve
Společenství.

1. Žádost o přezkum
Žádost podala dne 14. března 2005 společnost Productos
Aditivos S.A. (dále jen „žadatel“), která je jediným výrobcem
cyklamátu sodného ve Společenství.

2. Výrobek
Dotčeným výrobkem je cyklamát sodný, pocházející mimo jiné
z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčený výrobek“),
v současnosti zařaditelný do kódu KN ex 2929 90 00. Tento
kód KN je uveden pouze pro informaci.

3. Stávající opatření
V současnosti jsou platným opatřením konečná antidumpingová cla uložená nařízením Rady (ES) č. 435/2004 (2) na dovoz
cyklamátu sodného pocházejícího mimo jiné z Čínské lidové
republiky.

4. Odůvodnění nového šetření
Žadatel předložil dostatečné důkazy o tom, že po uložení antidumpingových cel na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího
z Čínské lidové republiky se dovozní ceny snížily a došlo
k nedostatečné změně cen při dalším prodeji nebo pozdějších
prodejních cen ve Společenství.
Žadatel poskytl důkaz, že dovozní ceny a ceny při dalším
prodeji se po uložení opatření snížily navzdory tomu, že ceny
surovin výrazně vzrostly a že opatření byla uložena počátkem
roku 2004.
Žadatel rovněž posoudil případný vliv dalších činitelů, které
mohly mít vliv na vývozní ceny dotčeného výrobku do Společenství, tj. směnný kurz, ceny surovin atd. Zdá se však, že
žádný z nich nevysvětluje výše uvedený vývoj cen.
(1) Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
(2) Úř. věst. L 72, 11.3.2004, s. 1.

5. Postup
Poté, co Komise po konzultaci s poradním výborem stanovila,
že žádost byla podána výrobním odvětvím Společenství a že
existují dostatečné důkazy, které ospravedlňují zahájení šetření,
zahajuje nové šetření podle článku 12 základního nařízení,
které se zaměří na opatření použitelná na dovoz cyklamátu
sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky, aby posoudila, zda uvedená opatření měla vliv na vývozní ceny, ceny při
dalším prodeji nebo pozdější prodejní ceny ve Společenství.

a) Dotazníky
Aby Komise získala informace, které považuje za nezbytné
pro nové šetření, zašle vývozcům/výrobcům v Čínské lidové
republice, dovozcům a orgánům dotčené země vývozu dotazníky.
V každém případě by měly všechny zúčastněné strany
neprodleně prostřednictvím faxu kontaktovat Komisi, aby
zjistily, zda jsou uvedeny v žádosti, a aby si případně vyžádaly ve lhůtě stanovené v odst. 6 písm. a) tohoto oznámení
dotazník, neboť lhůta stanovená v odst. 6 písm. b) tohoto
oznámení se vztahuje na všechny účastníky řízení.

b) Shromažďování informací a pořádání slyšení
Všichni účastníci řízení se tímto vyzývají, aby oznámili svá
stanoviska, předložili kromě odpovědí na dotazník další
informace a poskytli příslušné důkazy. Komise musí tyto
informace a příslušné důkazy obdržet ve lhůtě stanovené
v odst. 6 písm. b) tohoto oznámení.
Komise může kromě toho účastníky řízení vyslyšet, pokud
o to požádají a doloží, že pro takové slyšení mají konkrétní
důvody. Žádost musí být učiněna ve lhůtě stanovené
v odst. 6 písm. c) tohoto oznámení.

6. Lhůty
a) Pro účastníky za účelem vyžádání dotazníku
Všichni účastníci řízení, kteří nespolupracovali při šetření,
které vedlo k uložení opatření, jež jsou předmětem tohoto
nového šetření, by si měli dotazník vyžádat co nejdříve,
avšak nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto
oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

27.4.2005

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 101/27

b) Pro účastníky řízení za účelem přihlášení se a předložení odpovědí
na dotazník a jiných informací

verze, která není důvěrná a je označena poznámkou
„K NAHLÉDNUTÍ PRO ÚČASTNÍKY ŘÍZENÍ“.

Všichni účastníci řízení, mají-li být jejich stanoviska při
novém šetření zohledněna, se musí přihlásit, a to tak, že se
obrátí na Komisi a předloží svá stanoviska a odpovědi na
dotazník nebo jakékoli jiné informace do 40 dnů ode dne
zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie,
není-li stanoveno jinak. Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že výkon většiny procesních práv uvedených
v základním nařízení závisí na tom, zda se účastník řízení
přihlásí ve výše uvedené lhůtě.

Korespondenční adresa ředitelství B generálního ředitelství pro
obchod Evropské komise:
European Commission
Directorate General for Trade
Directorate B
Office: J-79 5/16
B-1049 Brussels
Fax (32-2) 295 65 05

c) Slyšení
Všichni účastníci řízení mohou Komisi v uvedené lhůtě
40 dnů rovněž požádat o slyšení.
7. Písemná podání, odpovědi na dotazník a korespondence
Veškeré informace a žádosti od účastníků řízení musejí být
předloženy písemně (nikoli v elektronické podobě, není-li
stanoveno jinak) a musí v nich být uveden název, poštovní
a e-mailová adresa a telefonní a faxová čísla účastníka řízení.
Veškeré písemně předložené informace, včetně odpovědí na
dotazník a korespondence, jež účastníci řízení poskytují jako
důvěrné, se označí poznámkou „Omezený okruh adresátů“ (1)
a v souladu s čl. 19 odst. 2 základního nařízení je doprovází

(1) Rozumí se tím, že dokument je určen pouze pro interní použití. Je
chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o důvěrný
dokument podle článku 19 nařízení Rady (ES) č. 384/96 (Úř.
věst. L 56, 6.3.1996, s. 1) a článku 6 Dohody WTO o provádění
článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (antidumpingová dohoda).

8. Odmítání spolupráce
Pokud účastník řízení odmítne umožnit přístup k nezbytným
informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud
závažným způsobem šetření ztěžuje, mohou podle článku 18
základního nařízení prozatímní nebo konečná pozitivní nebo
negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.
Pokud se zjistí, že účastník řízení předložil nepravdivé nebo
zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a bude se vycházet
z dostupných údajů. Pokud účastník řízení nespolupracuje nebo
spolupracuje pouze částečně, a zjištění se proto podle
článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích,
může být výsledek pro účastníka řízení méně příznivý, než
kdyby spolupracoval.

