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PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS
ĮGYVENDINIMU

EUROPOS KOMISIJA
Pranešimas apie importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams taikomų
antidempingo priemonių tarpinės peržiūros inicijavimą
(2012/C 71/07)
Europos Komisija (toliau – Komisija) nusprendė pati inicijuoti
tarpinę antidempingo priemonių, taikomų importuojamiems
Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams, peržiūrą pagal
2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr.
1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš
Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau –
pagrindinis reglamentas) 11 straipsnio 3 dalį ir 13 straipsnio
4 dalį.

1. Produktas
Nagrinėjamasis produktas yra dviračiai ir kitos pedalinės trans
porto priemonės (įskaitant transportinius triračius, tačiau
išskyrus vienračius) be variklio (toliau – nagrinėjamasis produk
tas). Produktas, anksčiau pripažintas importuojamu dempingo
kaina (2), yra nagrinėjamasis produktas, kurio kilmės šalis yra
Kinijos Liaudies Respublika (toliau – nagrinėjamoji šalis) ir
kurio KN kodai šiuo metu yra 8712 00 30 ir ex 8712 00 70.

išplėstojo antidempingo muito, gamintojų veikloje naudojamos
kiniškos dviračių dalys turi sudaryti mažiau nei 60 proc. visų
dalių arba visų veikloje naudojamų dalių vertė turi būti padi
dinta daugiau nei 25 proc. Šiuo metu nuo muito yra atleistos
250 bendrovių.

Atlikus tarpinę peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11
straipsnio 3 dalį, Taryba Reglamentu (EB) Nr. 1095/2005 (6)
nusprendė padidinti galiojantį antidempingo muitą iki
48,5 proc. (toliau – tarpinė peržiūra, kuria padaryti daliniai
pakeitimai).

Atlikus importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės
dviračiams taikomo antidempingo muito išplėtimo tam tikroms
importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių
dalims peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3
dalį ir 13 straipsnio 4 dalį, Taryba Reglamentu (EB) Nr.
171/2008 (7) nusprendė toliau taikyti kovos su vengimu prie
mones.

2. Galiojančios priemonės
Reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 (3) Taryba nustatė galutinį
30,6 proc. antidempingo muitą importuojamiems Kinijos Liau
dies Respublikos kilmės dviračiams.

Atlikus priemonių vengimo tyrimą pagal pagrindinio regla
mento 13 straipsnį, šio muito taikymas Tarybos reglamentu
(EB) Nr. 71/97 (4) buvo išplėstas tam tikroms importuojamoms
Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių dalims. Be to, buvo
nuspręsta, kad remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2
dalimi reikėtų sukurti atleidimo nuo antidempingo muito
schemą. Atleidimo nuo antidempingo muito schemos veikimo
pagrindas buvo numatytas Komisijos reglamente (EB) Nr.
88/97 (5). Kad Sąjungos dviračių gamintojai būtų atleisti nuo
(1) OL L 343, 2009 12 22, p. 51.
(2) Dempingas – produkto (toliau – nagrinėjamasis produktas)
pardavimas eksportui už kainą, kuri yra mažesnė nei jo normalioji
vertė. Normaliąja verte paprastai laikoma palyginamoji panašaus
produkto kaina nagrinėjamosios šalies vidaus rinkoje. Sąvoka
„panašus produktas“ reiškia produktą, kuris visais atžvilgiais panašus
į nagrinėjamąjį produktą arba, jei tokio produkto nėra, produktą,
kuris labai panašus į nagrinėjamąjį produktą.
(3) OL L 228, 1993 9 9, p. 1.
(4) OL L 16, 1997 1 18, p. 55.
(5) OL L 17, 1997 1 21, p. 17.

Atlikus priemonių galiojimo termino peržiūros tyrimą pagal
pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį, Tarybos įgyvendi
nimo reglamentu (ES) Nr. 990/2011 (8) Taryba nusprendė, kad
minėtosios priemonės turėtų būti toliau taikomos.

3. Peržiūros pagrindas
Komisija turi pakankamai prima facie įrodymų, kad galėjo pasi
keisti su dempingu ir žala susijusios aplinkybės, kurių pagrindu
buvo nustatytos dabar galiojančios priemonės, ir kad tokie
pokyčiai gali būti ilgalaikiai.

Konkrečiai, Komisijos turima informacija rodo, kad eksporto
kvotų sistema, taikyta Kinijos Liaudies Respublikos dviračių
gamintojams ir sutrukdžiusi suteikti eksportuojantiems gamin
tojams rinkos ekonomikos statusą atlikus tarpinę peržiūrą, kuria
padaryti daliniai pakeitimai, buvo panaikinta 2011 m. sausio
mėn.
(6) OL L 183, 2005 7 14, p. 1.
(7) OL L 55, 2008 2 28, p. 1.
(8) OL L 261, 2011 10 6, p. 2.
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Be to, įvyko Sąjungos pramonės struktūros pokyčių. Konkrečiai,
keli Sąjungos gamintojai nuo baigtinio gamybos ciklo perėjo
prie (dalinių) surinkimo operacijų naudojant importuotas dalis.
Be to, dėl 2004 ir 2007 m. ES plėtros į Sąjungos dviračių
pramonę papildė daug gamintojų. Taip pat keli gamintojai,
kurie buvo ES pramonės dalis prieš minėtus du plėtros etapus,
perkėlė savo gamybos įrenginius į naujas valstybes nares arba
pastatė ten naujus įrenginius. Todėl Sąjungos pramonės sąnaudų
lygis galėjo pasikeisti.
Galiausiai dabartinis žalos pašalinimo lygis buvo apskaičiuotas
remiantis iš plieno gaminamais dviračiais, tuo tarpu šiuo metu
dauguma dviračių, atrodo, gaminami iš aliuminio lydinių. Visi
šie pokyčiai, atrodo, yra ilgalaikiai ir todėl pagrindžia poreikį iš
naujo įvertinti išvadas dėl žalos.
Be to, atleidimo nuo antidempingo muito schema besinaudo
jančių bendrovių skaičius sparčiai auga, tačiau pati schema
nebuvo keista nuo jos įvedimo 1997 m. Taip pat nuo antidem
pingo priemonių atleistų dalių importo stebėsenos sistema tapo
labai sudėtinga ir paini, o tai gali kelti pavojų jos veiksmingu
mui.
Atsižvelgiant į tai, atrodo, kad toliau taikant priemones dabar
tiniu mastu gali nebebūti tinkamai kompensuojamos žalingo
dempingo pasekmės.
4. Procedūra
Pasitarusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad pakanka
įrodymų pagrįsti tarpinės peržiūros tyrimo inicijavimą, Komisija,
remdamasi pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 ir 4 dalimis,
inicijuoja peržiūros tyrimą.
Peržiūros tyrimas parodys, ar tolesnis dempingo kompensavimo
priemonės taikymas nebėra būtinas atlyginti dempingo daromą
žalą ir ar galima tikėtis, jog žala nebesitęs ar nesikartos prie
monę panaikinus ar pakeitus, arba ar taikomos priemonės nepa
kanka arba nebepakanka žalingam dempingui neutralizuoti.
Taigi atlikus peržiūros tyrimą paaiškės, ar reikia toliau taikyti,
panaikinti arba iš dalies pakeisti galiojančias priemones.
Be to, atlikus peržiūros tyrimą taip pat bus įvertinta atleidimo
nuo antidempingo muito schema bei jos veikimas ir bus
nuspręsta, ar reikia kaip nors ją keisti.
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4.1.1. Eksportuojančių gamintojų tyrimas
4.1.1.1. T i r t i n ų n a g r i n ė j a m o s i o s š a l i e s e k s p o r 
tuojančių gamintojų atrankos proce
dūra
a) Atranka
Atsižvelgdama į galimą didelį šiame tyrime dalyvaujančių
nagrinėjamosios šalies eksportuojančių gamintojų skaičių ir
siekdama baigti peržiūros tyrimą per teisės aktuose nusta
tytus terminus, Komisija gali sumažinti tirtinų eksportuo
jančių gamintojų skaičių iki pagrįsto, atrinkdama tik kai
kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka
bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei
būtina, kad galėtų ją įvykdyti), visų eksportuojančių gamin
tojų arba jų vardu veikiančių atstovų šiuo dokumentu
prašoma apie save pranešti Komisijai. Šie asmenys, jei nenu
rodyta kitaip, turi tai padaryti per 15 dienų po šio pranešimo
paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir pateikti
Komisijai šio pranešimo A priede nurodytą informaciją apie
savo bendrovę ar bendroves.

Siekdama gauti informaciją, kuri, jos nuomone, reikalinga
atrenkant eksportuojančius gamintojus, Komisija taip pat
kreipsis į nagrinėjamosios šalies institucijas bei gali kreiptis
į visas žinomas eksportuojančių gamintojų asociacijas.

Visos suinteresuotosios šalys, kurios pageidauja pateikti bet
kokios kitos su atranka susijusios informacijos, išskyrus
pirmiau nurodytą prašomą informaciją, privalo tai padaryti
per 21 dieną po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Jei atranka būtina, eksportuojantys gamintojai gali būti
atrinkti remiantis didžiausiu tipiniu eksporto į Sąjungą
kiekiu, kurį pagrįstai galima ištirti per turimą laiką. Apie
atrinktas bendroves Komisija praneš (prireikus, per nagrinė
jamosios šalies valdžios institucijas) visiems žinomiems
eksportuojantiems gamintojams, nagrinėjamosios šalies
valdžios institucijoms ir eksportuojančių gamintojų asociaci
joms.

4.1. Procedūra dėl dempingo (9)
Dalyvauti Komisijos peržiūros tyrime kviečiami nagrinėjamąjį
produktą iš nagrinėjamosios šalies eksportuojantys gaminto
jai (10), įskaitant tuos, kurie nebendradarbiavo atliekant tyrimus,
po kurių galiojančios priemonės buvo iš dalies pakeistos ir
toliau taikomos.

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, reikalinga
atliekant tyrimą dėl eksportuojančių gamintojų, Komisija
nusiųs klausimynus atrinktiems eksportuojantiems gaminto
jams, visoms žinomoms eksportuojančių gamintojų asociaci
joms ir nagrinėjamosios šalies valdžios institucijoms.

(9) Žr. 2 išnašą.
(10) Eksportuojantis gamintojas – bet kuri nagrinėjamosios šalies
bendrovė, gaminanti ir į Sąjungos rinką tiesiogiai ar per trečiąją
šalį eksportuojanti nagrinėjamąjį produktą, įskaitant visas jos susi
jusias bendroves, dalyvaujančias gaminant, vidaus rinkoje parduo
dant ar eksportuojant nagrinėjamąjį produktą.

Visi atrinkti eksportuojantys gamintojai klausimyno atsa
kymus turės pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie
atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.
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Klausimynas apims informaciją, be kita ko, apie eksportuo
jančio gamintojo bendrovės (-ių) struktūrą, jos (jų) veiklą,
susijusią su nagrinėjamuoju produktu, gamybos sąnaudas,
nagrinėjamojo produkto pardavimą nagrinėjamosios šalies
vidaus rinkoje ir nagrinėjamojo produkto pardavimą Sąjun
goje.

Bendrovės, kurios sutiko, kad gali būti atrenkamos, bet
nebuvo atrinktos, bus laikomos bendradarbiaujančiomis
bendrovėmis (toliau – neatrinkti bendradarbiaujantys ekspor
tuojantys gamintojai). Nepažeidžiant b poskirsnio, antidem
pingo muitas, kuris gali būti taikomas neatrinktų bendradar
biaujančių eksportuojančių gamintojų importuojamiems
produktams, nebus didesnis nei atrinktiems eksportuojan
tiems gamintojams nustatytas dempingo skirtumo svertinis
vidurkis (11).

b) Neatrinktoms bendrovėms taikomas individualus dempingo
skirtumas
Neatrinkti bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai
pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnio 3 dalį gali
prašyti, kad Komisija jiems nustatytų individualų dempingo
skirtumą (toliau – individualus dempingo skirtumas). Ekspor
tuojantys gamintojai, norintys prašyti, kad būtų nustatytas
individualus dempingo skirtumas, turi paprašyti klausimyno
bei kitų taikomų prašymo formų ir tinkamai juos užpildę
grąžinti nepažeisdami terminų, nurodytų kitame sakinyje ir
4.1.2.2 skirsnyje. Klausimyno atsakymai turi būti pateikti per
37 dienas po pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta
kitaip. Reikia pabrėžti, kad tam, jog šiems ne rinkos ekono
mikos šalies eksportuojantiems gamintojams Komisija galėtų
nustatyti individualius dempingo skirtumus, reikia įrodyti,
kad jie atitinka rinkos ekonomikos režimo (toliau – RER)
ar bent jau individualaus režimo (toliau – IR) taikymo krite
rijus, išdėstytus 4.1.2.2 skirsnyje.

Tačiau individualaus dempingo skirtumo prašantys ekspor
tuojantys gamintojai turėtų žinoti, kad Komisija vis dėlto gali
nuspręsti nenustatyti individualaus dempingo skirtumo, jei,
pavyzdžiui, eksportuojančių gamintojų yra tiek daug, kad
toks individualaus dempingo skirtumo nustatymas pernelyg
apsunkintų tyrimą ir trukdytų jį laiku užbaigti.

4.1.2. Nagrinėjamosios ne rinkos ekonomikos šalies eksportuojantiems
gamintojams taikoma papildoma procedūra
4.1.2.1. R i n k o s e k o n o m i k o s
parinkimas

trečiosios

šalies

Atsižvelgiant į 4.1.2.2 skirsnio nuostatas ir remiantis pagrin
dinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktu, iš nagrinėja
mosios šalies importuojamų produktų normalioji vertė nusta
toma remiantis kaina ar apskaičiuotąja verte rinkos ekonomikos
trečiojoje šalyje. Todėl Komisija išrenka tinkamą trečiąją rinkos
ekonomikos šalį. Komisija preliminariai pasirinko Meksiką, kuri
(11) Remiantis pagrindinio reglamento 9 straipsnio 6 dalimi, į visus
nulinius arba de minimis skirtumus ir į skirtumus, nustatytus pagrin
dinio reglamento 18 straipsnyje aprašytomis aplinkybėmis, neatsi
žvelgiama.
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taip pat buvo pasirinkta vykdant tyrimus, po kurių buvo
pakeistos ir paliktos galioti dabar galiojančios priemonės,
taikomos iš nagrinėjamosios šalies importuojamiems nagrinėja
miesiems produktams. Suinteresuotosios šalys raginamos
pateikti pastabas dėl šio pasirinkimo tinkamumo per 10 dienų
po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidi
nyje.

4.1.2.2. N a g r i n ė j a m o s i o s n e r i n k o s e k o n o 
mikos šalies eksportuojantiems gamintojams taikomas režimas
Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą
atskiri nagrinėjamosios šalies eksportuojantys gamintojai, kurie
mano, kad tiriamasis produktas gaminamas ir parduodamas
vyraujant rinkos ekonomikos sąlygoms, gali dėl to pateikti
tinkamai pagrįstą prašymą (toliau – prašymas taikyti rinkos
ekonomikos režimą). Rinkos ekonomikos režimas (toliau –
RER) taikomas, jei iš prašymo jį taikyti matyti, kad tenkinami
pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte išdėstyti
kriterijai (12). Eksportuojančių gamintojų, kuriems taikomas RER,
dempingo skirtumas bus apskaičiuojamas, kiek įmanoma ir
nepažeidžiant pagrindinio reglamento 18 straipsnio nuostatų
dėl naudojimosi turimais faktais, naudojant jų pačių normaliąją
vertę ir eksporto kainas pagal pagrindinio reglamento 2
straipsnio 7 dalies b punktą.

Atskiri nagrinėjamosios šalies eksportuojantys gamintojai taip
pat gali prašyti, kad jiems būtų taikomas individualus režimas,
arba tokio režimo jie gali prašyti kaip alternatyvos. Kad ekspor
tuojantiems gamintojams būtų taikomas individualus režimas,
jie turi įrodyti, kad atitinka pagrindinio reglamento 9 straipsnio
5 dalyje nustatytus kriterijus (13). Eksportuojančių gamintojų,
kuriems taikomas individualus režimas, dempingo skirtumas
bus apskaičiuojamas remiantis jų pačių eksporto kainomis.
Eksportuojančių gamintojų, kuriems taikomas individualus reži
mas, normalioji vertė bus grindžiama trečiajai rinkos ekono
mikos šaliai, atrinktai kaip nurodyta pirmiau, nustatytomis
vertėmis.

Papildoma svarbi informacija pateikiama šio pranešimo 9
skyriuje.
(12) Konkrečiai, eksportuojantys gamintojai turi įrodyti, kad: i) verslo
sprendimai priimami ir išlaidos patiriamos atsižvelgiant į rinkos
sąlygas ir be didelio valstybės kišimosi; ii) įmonės turi vieną aiškų
pagrindinių apskaitos įrašų, kurie yra tikrinami nepriklausomų audi
torių pagal tarptautinius apskaitos standartus ir kurie yra naudojami
visais tikslais, rinkinį; iii) nėra jokių reikšmingų iškraipymų, likusių
iš ankstesnės ne rinkos ekonomikos sistemos; iv) bankroto ir nuosa
vybės įstatymais užtikrinamas teisinis tikrumas ir stabilumas; ir v)
valiuta konvertuojama pagal rinkos kursą.
(13) Konkrečiai, eksportuojantys gamintojai turi įrodyti, kad: i) jei
įmonės yra visiškai ar iš dalies užsienio kapitalo įmonės ar bendros
įmonės, eksportuotojai gali nevaržomai grąžinti kapitalą bei pelną į
savo šalį; ii) eksporto kainos ir kiekiai, pardavimo sąlygos ir
terminai yra nustatomi laisvai; iii) dauguma akcijų priklauso priva
tiems asmenims. Direktorių valdyboje esantys ar svarbias vadovau
jamas pareigas einantys valstybės pareigūnai sudaro mažumą, arba
turi būti įrodyta, kad nepaisant to bendrovė yra pakankamai nepri
klausoma nuo valstybės kišimosi; iv) valiuta konvertuojama pagal
rinkos kursą; ir v) valstybės kišimasis nėra toks, kad būtų galima
išvengti nustatytų priemonių, jei atskiriems eksportuotojams nusta
tytos skirtingos muitų normos.
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a) Rinkos ekonomikos režimas (RER)
Komisija prašymo taikyti RER formas išsiųs visiems atrink
tiems nagrinėjamosios šalies eksportuojantiems gamintojams
ir neatrinktiems bendradarbiaujantiems eksportuojantiems
gamintojams, kurie nori prašyti nustatyti individualų
dempingo skirtumą, visoms žinomoms eksportuojančių
gamintojų asociacijoms ir nagrinėjamosios šalies valdžios
institucijoms.

Visi eksportuojantys gamintojai, kurie prašo taikyti RER, turi
pateikti užpildytą prašymo taikyti RER formą per 21 dieną
nuo pranešimo apie atranką ar sprendimą neatrinkti dienos,
jei nenurodyta kitaip.
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tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka).
Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17
straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei
būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), visų nesusijusių impor
tuotojų arba jų vardu veikiančių atstovų prašoma Komisijai
pranešti apie save. Šios šalys tai turi padaryti per 15 dienų po
šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
dienos, jei nenurodyta kitaip, ir Komisijai pateikti B priede nuro
dytą informaciją apie savo bendrovę ar bendroves.

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, yra reikalinga
atrenkant nesusijusius importuotojus, Komisija taip pat gali
kreiptis į visas žinomas importuotojų asociacijas.

b) Individualus režimas (IR)
Prašydami taikyti IR, atrinkti nagrinėjamosios šalies ekspor
tuojantys gamintojai ir neatrinkti bendradarbiaujantys
eksportuojantys gamintojai, kurie nori prašyti nustatyti indi
vidualų dempingo skirtumą, prašymo taikyti RER formas su
tinkamai užpildytomis skiltimis, susijusiomis su IR, turi
pateikti per 21 dieną po pranešimo apie atranką dienos, jei
nenurodyta kitaip.

4.1.3. Nesusijusių importuotojų tyrimas (14) (15)
Komisijos peržiūros tyrime dalyvauti kviečiami nagrinėjamąjį
produktą iš nagrinėjamosios šalies į Sąjungą importuojantys
nesusiję importuotojai, įskaitant tuos, kurie nebendradarbiavo
atliekant tyrimus, po kurių galiojančios priemonės buvo iš dalies
pakeistos arba toliau taikomos.

Atsižvelgdama į galimą didelį šiame tyrime dalyvaujančių nesu
sijusių importuotojų skaičių ir siekdama baigti peržiūros tyrimą
per teisės aktuose nustatytus terminus, Komisija gali sumažinti
tirtinų nesusijusių importuotojų skaičių iki pagrįsto, atrinkdama
(14) Atrinkti galima tik su eksportuojančiais gamintojais nesusijusius
importuotojus. Su eksportuojančiais gamintojais susiję importuo
tojai turi užpildyti šiems eksportuojantiems gamintojams skirto
klausimyno 1 priedą. Pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr.
2454/93 dėl Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo 143
straipsnį asmenys laikomi susijusiais tik tuomet, jei: a) vienas iš jų
yra kito asmens verslo vadovas arba darbuotojas; b) jie yra juridiškai
pripažinti verslo partneriai; c) jie yra darbdavys ir darbuotojas; d)
bet kuris asmuo yra tiesioginis arba netiesioginis abiejų šių asmenų
5 proc. įstatinio kapitalo arba akcijų su balso teise savininkas, valdy
tojas arba turėtojas; e) vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo
kitą; f) juos abu tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja trečiasis
asmuo; g) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai valdo trečiąjį
asmenį; arba h) jie yra vienos šeimos nariai. Asmenys laikomi
vienos šeimos nariais tik tuo atveju, jeigu jie yra susiję šiais gimi
nystės ryšiais: i) vyras ir žmona; ii) tėvai ir vaikai; iii) brolis ir sesuo
(tikri arba pusiau tikri); iv) seneliai ir anūkai; v) dėdė arba teta ir
sūnėnas arba dukterėčia; vi) uošvis ir žentas arba marti; vii) svainis
ir svainė (OL L 253, 1993 10 11, p. 1). Šiuo atveju asmuo reiškia
bet kurį fizinį ar juridinį asmenį.
(15) Nesusijusių importuotojų pateikti duomenys taip pat gali būti
naudojami dėl kitų šio tyrimo aspektų, ne vien tik nustatant
dempingą.

Visos suinteresuotosios šalys, kurios nori pateikti bet kokios
kitos atrankai svarbios informacijos, išskyrus pirmiau nurodytą
prašomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną po šio
pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei
nenurodyta kitaip.

Jei atranka būtina, importuotojai gali būti atrenkami remiantis
didžiausia tipiška tiriamojo produkto pardavimo Sąjungoje
apimtimi, kurią pagrįstai galima ištirti per turimą laiką. Komisija
praneš visiems žinomiems nesusijusiems importuotojams ir
importuotojų asociacijoms apie atrinktas bendroves.

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, reikalinga tyri
mui, Komisija nusiųs klausimynus atrinktiems nesusijusiems
importuotojams ir visoms žinomoms importuotojų asociaci
joms. Šios šalys užpildytą klausimyną turi pateikti per 37 dienas
po pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip. Užpil
dytame klausimyne turi būti pateikta informacija, be kita ko,
apie jų bendrovės (-ių) struktūrą, bendrovės (-ių) veiklą, susijusią
su nagrinėjamuoju produktu, ir nagrinėjamojo produkto
pardavimą.

4.2. Žalos nustatymo (16) ir Sąjungos gamintojų tyrimo
tvarka
Dalyvauti Komisijos peržiūros tyrime kviečiami nagrinėjamojo
produkto Sąjungos gamintojai, įskaitant tuos, kurie nebendra
darbiavo atliekant tyrimus, po kurių galiojančios priemonės
buvo iš dalies pakeistos arba paliktos galioti.

Atsižvelgdama į didelį šiame tyrime dalyvaujančių Sąjungos
gamintojų skaičių ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose
nustatytus terminus, Komisija nusprendė sumažinti tirtinų
Sąjungos gamintojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama
(16) Žala reiškia materialinę žalą Sąjungos pramonei, materialinės žalos
grėsmę pramonei arba materialines kliūtis kuriant tokią pramonę.
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tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka).
Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17
straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei
būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), visų Sąjungos gamintojų
arba jų vardu veikiančių atstovų prašoma apie save pranešti
Komisijai. Šios šalys tai turi padaryti per 15 dienų po šio prane
šimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei
nenurodyta kitaip, ir Komisijai pateikti šio pranešimo C priede
nurodytą informaciją apie savo bendrovę ar bendroves.

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, yra reikalinga
atrenkant Sąjungos gamintojus, Komisija taip pat gali kreiptis į
visas žinomas Sąjungos gamintojų asociacijas.

Visos suinteresuotosios šalys, kurios nori pateikti bet kokios
kitos atrankai svarbios informacijos, išskyrus pirmiau nurodytą
prašomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną po šio
pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei
nenurodyta kitaip.

Jei atranka bus būtina, Sąjungos gamintojai gali būti atrenkami
remiantis didžiausia tipiška nagrinėjamojo produkto pardavimo
Sąjungoje apimtimi, kurią pagrįstai galima išnagrinėti per turimą
laiką. Komisija visiems žinomiems Sąjungos gamintojams ir
(arba) Sąjungos gamintojų asociacijoms praneš apie galiausiai
atrinktas bendroves.

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, yra reikalinga
tyrimui, Komisija nusiųs klausimynus atrinktiems Sąjungos
gamintojams ir visoms žinomoms Sąjungos gamintojų asociaci
joms. Šios šalys turi pateikti užpildytą klausimyną per 37 dienas
nuo pranešimo apie atranką, jei nenurodyta kitaip. Užpildytame
klausimyne pateikiama informacija, be kita ko, apie jų
bendrovės (-ių) struktūrą, finansinę padėtį, veiklą, susijusią su
nagrinėjamuoju produktu, nagrinėjamojo produkto gamybos
sąnaudas ir pardavimą.
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Šalys, kurios apie save praneša per minėtą terminą, gali pateikti
Komisijai informacijos apie Sąjungos interesus per 37 dienas po
šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
dienos, jei nenurodyta kitaip. Šią informaciją galima teikti laisva
forma arba užpildant Komisijos parengtą klausimyną. Bet kuriuo
atveju į informaciją, pateiktą pagal 21 straipsnį, bus atsižvelgta
tik tuomet, jei pateikimo metu ji bus pagrįsta faktiniais įrody
mais.

4.4. Procedūra dėl atleidimo nuo antidempingo muito schemos
Nepažeidžiant šios peržiūros rezultatų, suinteresuotosios šalys
kviečiamos pateikti pastabas dėl šiuo metu veikiančio atleidimo
nuo antidempingo muito schemos modelio ir galimo būsimo
šios schemos modelio. Tokios pastabos konkrečiai turėtų būti
susijusios su dabartinės formos atleidimo nuo antidempingo
muito schemos veikimu ir valdymu. Todėl atliekant šią peržiūrą
bus ypač kreipiamas dėmesys į mažų ir vidutinių įmonių pati
riamus iššūkius.

Suinteresuotosios šalys gali pateikti Komisijai pastabas dėl atlei
dimo nuo antidempingo muito schemos per 37 dienas po šio
pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
dienos, jei nenurodyta kitaip.

4.5. Kita rašytinė informacija
Atsižvelgiant į šio pranešimo nuostatas, visos suinteresuotosios
šalys raginamos pareikšti savo nuomonę, pateikti informaciją ir
patvirtinamuosius dokumentus. Jei nenurodyta kitaip, šią infor
maciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turėtų gauti
per 37 dienas po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje dienos.

4.6. Galimybė būti išklausytiems Komisijos tyrimo tarnybų
Visos suinteresuotosios šalys gali kreiptis į Komisijos tyrimo
tarnybas, kad šios jas išklausytų. Visi prašymai išklausyti turėtų
būti pateikti raštu, nurodant prašymo priežastis. Prašymai būti
išklausytoms dėl klausimų, susijusių su pradiniu peržiūros
tyrimo etapu, turi būti pateikti per 15 dienų po šio pranešimo
paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Po to prašymai
išklausyti turėtų būti teikiami laikantis konkrečių terminų,
kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

4.3. Sąjungos interesų vertinimo procedūra
Remiantis pagrindinio reglamento 21 straipsniu bus spren
džiama, ar palikus galioti, iš dalies pakeitus ar panaikinus
antidempingo priemones būtų pažeisti Sąjungos interesai.
Sąjungos gamintojai, importuotojai ir jiems atstovaujančios
asociacijos, naudotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos bei
vartotojams atstovaujančios organizacijos raginami pranešti
apie save per 15 dienų po šio pranešimo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip. Kad galėtų
dalyvauti peržiūros tyrime, vartotojams atstovaujančios organi
zacijos per tą patį laikotarpį turi įrodyti objektyvų ryšį tarp jų
veiklos ir nagrinėjamojo produkto.

4.7. Rašytinės informacijos teikimo, užpildytų klausimynų
siuntimo ir susirašinėjimo tvarka
Suinteresuotosios šalys privalo visą informaciją ir prašymus
pateikti elektronine forma (nekonfidencialią informaciją – e.
paštu, konfidencialią informaciją – vienkartinio rašymo
kompaktiniame diske ir (arba) universaliajame diske (CDR/DVD)) ir nurodyti savo pavadinimą, adresą, e. pašto adresą,
telefono ir fakso numerius. Tačiau visi įgaliojimai, pasirašyti
sertifikatai ir atnaujintos jų formos, pridedamos prie RER ir IR
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formų arba klausimyno atsakymų, pateikiami atspausdinti, t. y.
išsiunčiami paštu toliau nurodytu adresu arba įteikiami asmeniš
kai. Jei suinteresuotoji šalis negali pateikti informacijos ir
prašymų elektronine forma, ji apie tai turi nedelsdama pranešti
Komisijai, kaip nurodyta pagrindinio reglamento 18 straipsnio 2
dalyje. Daugiau informacijos apie susirašinėjimą su Komisija
suinteresuotosios šalys gali rasti atitinkamame Prekybos genera
linio direktorato svetainės tinklalapyje: http://ec.europa.eu/trade/
tackling-unfair-trade/trade-defence
Komisijos adresas susirašinėjimui:
European Commission
Directorate-General for Trade
Directorate H
Office: N105 04/092
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Faks. +32 22985353
El. paštas: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu
(skirtas Kinijos Liaudies Respublikos eksportuoto
jams, susijusiems importuotojams, asociacijoms ir
atstovams, rinkos ekonomikos trečiosios šalies
gamintojams)
TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu
(skirtas Sąjungos gamintojams, nesusijusiems impor
tuotojams, naudotojams, vartotojams, Sąjungos
asociacijoms)
5. Nebendradarbiavimas
Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su
būtina informacija, jos nepateikia per nustatytus terminus arba
akivaizdžiai trukdo tyrimui, išvados (negalutinės arba galutinės,
teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais
faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį.
Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidi
nančią informaciją, į ją neatsižvelgiama ir remiamasi turimais
faktais.
Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja
tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal
pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau
palankus šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi.
6. Bylas nagrinėjantis pareigūnas
Suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad nagrinėjant bylą daly
vautų Prekybos generalinio direktorato bylas nagrinėjantis parei
gūnas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas yra suinteresuotųjų šalių ir
Komisijos tyrimo tarnybų tarpininkas. Bylas nagrinėjantis parei
gūnas peržiūri prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl doku
mentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminus ir trečiųjų
šalių prašymus būti išklausytoms. Bylas nagrinėjantis pareigūnas
gali surengti atskiros suinteresuotosios šalies klausymą ir veikti
kaip tarpininkas, kad būtų visiškai įgyvendintos suinteresuotųjų
šalių teisės į gynybą.
Visi prašymai būti išklausytiems dalyvaujant bylas nagrinėjan
čiam pareigūnui turėtų būti teikiami raštu, nurodant prašymo
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priežastis. Prašymai būti išklausytoms dėl klausimų, susijusių su
pradiniu peržiūros tyrimo etapu, turi būti pateikti per 15 dienų
po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidi
nyje. Po to prašymai išklausyti turi būti pateikiami laikantis
konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose
šalims.

Bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat suteiks galimybę klau
syme dalyvauti šalims, kurios galėtų pareikšti skirtingą požiūrį ir
pateiktų paneigiančių argumentų dėl klausimų, susijusių su, be
kita ko, dempingu, žala, priežastiniu ryšiu ir Sąjungos interesais.

Daugiau informacijos ir duomenis ryšiams suinteresuotosios
šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose
Prekybos generalinio direktorato svetainėje: http://ec.europa.eu/
trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7. Peržiūros tyrimo tvarkaraštis
Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 5 dalį peržiūros
tyrimas bus baigtas per 15 mėnesių po šio pranešimo paskel
bimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

8. Asmens duomenų tvarkymas
Visi per šį peržiūros tyrimą surinkti asmens duomenys bus
naudojami laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms
ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų
judėjimo (17).

9. Eksportuojantiems Kinijos Liaudies Respublikos gamin
tojams svarbi informacija. PPO apeliacinės tarybos EB
antidempingo priemonių, taikomų tvirtinimo detalėms,
ataskaitos (WT/DS397) poveikis šio Komisijos atliekamo
tyrimo tvarkai
Komisija ragina visus nagrinėjamosios šalies, kuri atsižvelgiant į
pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalį laikoma ne rinkos
ekonomikos šalimi, eksportuojančius gamintojus per 15 dienų
po šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidi
nyje pranešti, ar jie pageidautų bendradarbiauti, ir ar pageidautų,
kad jiems būtų taikomas individualus antidempingo muitas, net
jei jie mano, kad jie neatitinka IR taikymo kriterijų. Komisija
atkreipia dėmesį į toliau nurodytas aplinkybes (18).

EB antidempingo priemonių, taikomų tam tikroms Kinijos
kilmės geležinėms ar plieninėms tvirtinimo detalėms, ataskaitoje
(WT/DS397) PPO apeliacinė taryba, be kita ko, nustatė, kad
pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalis neatitinka tam
tikrų PPO antidempingo susitarimo nuostatų ir PPO steigimo
sutarties XVI straipsnio 4 dalies.
(17) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
(18) Jei prireiks eksportuojančių gamintojų atrankos, individualus
antidempingo muitas bus nustatytas tik tiems eksportuojantiems
gamintojams, kurie: i) atrinkti; arba ii) kuriems pagal pagrindinio
reglamento 17 straipsnio 3 dalį nustatytas individualus dempingo
skirtumas.
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2001 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1515/2001
dėl priemonių, kurių gali imtis Bendrija remdamasi PPO ginčų
sprendimo tarybos patvirtinta ataskaita antidempingo ir
apsaugos nuo subsidijavimo klausimais (19) (toliau – suteikiamų
priemonių reglamentas), 2 straipsnyje nustatyta, kad Europos
Sąjungos Taryba, be kita ko, gali iš dalies keisti Sąjungos prie
mones, nustatytas pagal pagrindinį reglamentą, kad būtų atsi
žvelgta į PPO ginčų sprendimo tarybos patvirtintoje ataskaitoje
pateiktus teisinius aiškinimus dėl neginčijamų priemonių, jei ji
mano, kad to reikia.

per pirmiau nustatytą terminą pranešė apie save ir visapusiškai
bendradarbiavo pateikdamas visą reikalingą informaciją, tačiau
nepateikė prašymo taikyti IR, arba tokį prašymą pateikė, tačiau,
kaip nustatyta, neatitiko kriterijų, tinkamai pagrįstais atvejais
minėtas suteikiamų priemonių reglamento 2 straipsnis gali
būti taikomas kaip teisinis pagrindas nustatant eksportuojan
čiam gamintojui individualų muitą. Nagrinėdama šį klausimą
Komisija atsižvelgs į Apeliacinės tarybos argumentus minėtame
ginče, ypač į jos ataskaitos 371–384 dalyse išdėstytas aplinky
bes.

Todėl, jei atlikus šiuo pranešimu apie inicijavimą inicijuotą
peržiūros tyrimą reikėtų iš dalies keisti galiojančias antidem
pingo priemones, Komisijos nuomone, minėtas 2 straipsnis
būtų teisinis pagrindas, kuriuo remiantis atsižvelgiama į Apelia
cinės tarybos pateiktus teisinius aiškinimus sprendžiant minėtą
ginčą. Tai praktiškai reikštų, kad jei eksportuojantis gamintojas

Ekonominės veiklos vykdytojai, kuriems pagal šią šio pranešimo
apie inicijavimą dalį taikomas individualus muitas, turėtų atsi
žvelgti į tai, kad remiantis padarytomis išvadomis muitas gali
būti didesnis palyginti su tuo, kuris būtų taikomas nenustačius
individualaus muito.

(19) OL L 201, 2001 7 26, p. 10.
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