25.3.2019

Europeiska unionens officiella tidning

SV

C 111/47

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA
HANDELSPOLITIKEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av de utjämningsåtgärder som
tillämpas på import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Indien
(2019/C 111/12)
Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) har på eget initiativ beslutat att inleda en interimsöversyn av de
utjämningsåtgärder som tillämpas på import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Indien, i enlighet med
artikel 19.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037 av den 8 juni 2016 om skydd mot subventio
nerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1) (nedan kallad grundförordningen).

1.

Produkt som översynen gäller

Den produkt som är föremål för översyn är polyetentereftalat (PET) med en viskositetskvot på minst 78 ml/g, enligt ISOstandard 1628–5, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 3907 61 00 och har sitt ursprung i Indien (nedan
kallad produkten som översynen gäller).

2.

Gällande åtgärder

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig utjämningstull som infördes genom rådets genomförandeför
ordning (EU) nr 461/2013 av den 21 maj 2013 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av visst slags
polyetentereftalat (PET-plast) med ursprung i Indien efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 18
i förordning (EG) nr 597/2009 (2) (nedan kallad förordning 461/2013), i dess ändrade lydelse enligt kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2018/1468 av den 1 oktober 2018 om ändring av rådets genomförandeförordning (EU)
nr 461/2013 (nedan kallad förordning 2018/1468) (3). De gällande åtgärderna består av specifika tullar. Den 22 maj
2018 inledde kommissionen en översyn vid giltighetstidens utgång (4).

3.

Grund för översynen

Det finns tillräcklig bevisning för att de omständigheter som låg till grund för införandet av gällande åtgärder har för
ändrats och att dessa förändringar är av bestående karaktär.

Dessa bevis är kopplade till den specifika prisutvecklingen och av antidumpnings- och utjämningsåtgärderna i den
ursprungliga undersökningen samt till den ökade betydelsen av subventioner som ger ekonomiska fördelar som i huvud
sak står i proportion till värdet av exporten. I skäl 134 i förordning (EU) 2018/1468 anges att specifika tullar, i motsats
till den ursprungliga undersökningen, inte längre nödvändigtvis är den mest lämpliga formen av åtgärder. Detta beror på
att de två huvudsakliga subventionssystem som identifierades under översynsperioden (tullrestitutionssystemet och syste
met för varuexport från Indien) ger ekonomiska fördelar som framför allt är knutna till exportpriset. Detta innebär att
storleken på de utjämningsbara subventionerna ökar med en ökning av exportpriset.

4.

Förfarande

Efter att ha informerat medlemsstaterna om att det föreligger tillräcklig bevisning för att motivera att en partiell interim
söversyn inleds, som är begränsad till åtgärdernas form, inleder kommissionen en översyn i enlighet med artikel 19.1
i grundförordningen. Undersökningen stöds av kommittén för tillverkare av polyetentereftalat i Europa. Vid
(1)
(2)
(3)
(4)

EUT L 176, 30.6.2016, s. 55.
EUT L 137, 23.5.2013, s. 1.
EUT L 246, 2.10.2018, s. 3.
Tillkännagivande om inledande av en översyn vid utgången av giltighetstiden för utjämningsåtgärderna som tillämpas på import av
visst slags polyetentereftalat med ursprung i Indien (EUT C 173, 22.5.2018, s. 9).
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undersökningen kommer man att utreda om användningen av särskilda tullar fortsätter att vara lämplig eller snarare om
utjämningsåtgärderna skulle återspegla de förändrade omständigheterna på ett lämpligare sätt genom att införa vär
detullar på motsvarande nivåer som redan fastställts i tidigare undersökningar:

Företag

Utjämningstullsats (euro/ton) (1)

Utjämningstull (%) (2)

Reliance Industries Limited

29,21

4,0 %

Pearl Engineering Polymers Ltd

74,6

13,8 %

Senpet Ltd

22,0

4,43 %

0

0%

Dhunseri Petrochem Limited

18,73

2,3 %

IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited

18,73

2,3 %

Micro Polypet Pvt. Ltd

18,73

2,3 %

Alla övriga företag

69,4

13,8 %

Futura Polymers Ltd

(1) Källa: Förordning (EU) nr 461/2013, ändrad genom förordning (EU) 2018/1468.
(2) Källa: Rådets förordning (EU) 2018/1468 (för Reliance Industries Limited, Dhunseri Petrochem Limited, IVL Dhunseri Petrochem
Industries Private Limited och Micro Polypet Pvt. Ltd) och rådets förordning (EG) nr 1286/2008 av den 16 december 2008 om änd
ring av förordning (EG) nr 193/2007 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av visst slags polyetentereftalat (PETplast) med ursprung i Indien och om ändring av förordning (EG) nr 192/2007 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på
import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i bl.a. Indien (EGT L 340, 19.12.2008, s. 1).

Vid undersökningen kan kommissionen bland annat överväga om omständigheterna har ändrats väsentligt.
Indiska regeringen har inbjudits till samråd.
Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/825 (5) som trädde i kraft den 8 juni 2018 (modernise
ringspaketet för de handelspolitiska skyddsinstrumenten) infördes betydande ändringar av de tidsramar och tidsfrister
som tidigare tillämpades i antidumpningsärenden (6). Kommissionen uppmanar följaktligen de berörda parterna att följa
de förfaranden och tidsfrister som anges i detta tillkännagivande, samt i andra meddelanden från kommissionen.
4.1 Skriftliga inlagor
Om inte annat följer av detta tillkännagivande uppmanas alla berörda parter att lämna synpunkter och uppgifter samt
lägga fram bevisning till stöd för dessa med avseende på hur lämpligt det är att ändra åtgärdernas form. Dessa uppgifter
och denna bevisning ska, om inget annat anges, ha inkommit till kommissionen inom 37 dagar efter det att detta
tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
4.2 Berörda parter
Berörda parter, såsom exporterande tillverkare, unionstillverkare, importörer och deras intresseorganisationer, användare
och deras intresseorganisationer, fackföreningar och konsumentorganisationer, som vill delta i undersökningen, måste
först kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den produkt som översynen gäller.
Att anses som en berörd part påverkar inte tillämpningen av artikel 28 i grundförordningen.
De ärendehandlingar som berörda parter kan begära att få ta del av finns att tillgå via Tron.tdi på följande adress:
https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Följ anvisningarna på den sidan för att få tillgång.
(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/825 av den 30 maj 2018 om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd
mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot sub
ventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 143, 7.6.2018, s. 1).
(6) ”Short overview of the deadlines and timelines in the investigative process” på GD TRADE:s webbplats http://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf.
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4.3 Möjlighet att bli hörd av kommissionens utredande avdelningar
Alla berörda parter kan begära att bli hörda av kommissionens utredande avdelningar.
Begäran ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd samt en sammanfattning av de frågor
den berörda parten önskar ta upp vid hörandet. Hörandet kommer endast att behandla de frågor som den berörda
parten skriftligen angett på förhand.
När det gäller höranden om frågor rörande undersökningens inledande skede ska begäran lämnas in inom 15 dagar efter
det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Efter denna tidpunkt ska en begä
ran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.
Den angivna tidsfristen påverkar inte kommissionens rätt att godta höranden utanför tidsramen i vederbörligen motive
rade fall, eller kommissionens rätt att neka höranden i vederbörligen motiverade fall. Om kommissionen nekar en begä
ran om hörande ska den berörda parten informeras om skälen för detta.
Höranden ska i princip inte användas till att lägga fram faktauppgifter som ännu inte förts till ärendehandlingarna. Om
det är nödvändigt för en god förvaltning och för att kommissionens avdelningar ska kunna göra framsteg i sin under
sökning kan berörda parter åläggas att lämna nya faktauppgifter efter ett hörande.
4.4 Anvisningar för inlämnande av skriftliga inlagor och besvarade frågeformulär samt korrespondens
Uppgifter som lämnas in till kommissionen inom ramen för en undersökning avseende handelspolitiska skyddsåtgärder
bör inte vara upphovsrättsskyddade. Innan berörda parter lämnar uppgifter och/eller data som omfattas av tredje parts
upphovsrätt till kommissionen måste de begära särskilt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren som uttryckligen tillåter
att a) kommissionen använder dessa uppgifter och/eller dessa data för detta handelspolitiska skyddsförfarande, och att
b) dessa uppgifter och/eller dessa data lämnas till de parter som berörs av undersökningen i en form som gör att de kan
utöva sin rätt till försvar.
Alla skriftliga inlagor, inklusive sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, ifyllda frågeformulär och
korrespondens från de berörda parterna och för vilka de berörda parterna begär konfidentiell behandling bör vara
märkta ”Limited” (7). De parter som under undersökningen lämnar in uppgifter uppmanas att ange skälen till begäran
om konfidentiell behandling.
Berörda parter som lämnar uppgifter märkta ”Limited” ska i enlighet med artikel 29.2 i grundförordningen även lämna
en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa uppgifter, vilken ska märkas ”For inspection by interested parties”.
Sammanfattningen ska vara tillräckligt detaljerad för att det ska vara möjligt att bilda sig en rimlig uppfattning om det
väsentliga innehållet i de konfidentiella uppgifterna.
Om en berörd part som lämnar konfidentiella uppgifter inte kan visa att begäran om konfidentiell behandling är väl
grundad eller inte lämnar in en icke-konfidentiell sammanfattning i begärt format och av begärd kvalitet kan
kommissionen komma att lämna uppgifterna, utan beaktande om inte lämpliga källor på ett tillfredsställande sätt kan
påvisa att uppgifterna är korrekta.
Berörda parter uppmanas att skicka alla inlagor och framställningar, även skannade fullmakter och intyganden, med
e-post. Däremot ska omfattande svar lämnas in på cd-rom eller dvd personligen eller skickas som rekommenderat brev.
Genom att använda e-post godkänner de berörda parterna de regler som gäller för elektroniska inlagor i dokumentet
”KORRESPONDENS MED EUROPEISKA KOMMISSIONEN I ÄRENDEN SOM RÖR HANDELSPOLITISKA
SKYDDSÅTGÄRDER” som finns på webbplatsen för GD Handel (8). De berörda parterna måste ange namn, adress,
telefonnummer och giltig e-postadress (fungerande officiell företagsadress) och se till att e-posten läses varje dag. När
kommissionen fått dessa kontaktuppgifter kommer all korrespondens att ske uteslutande via e-post, såvida de berörda
parterna inte uttryckligen ber att få alla dokument från kommissionen på annat sätt eller dokumentens art gör att
rekommenderad post krävs. I det ovannämnda dokumentet finns närmare bestämmelser och information om
korrespondens med kommissionen, inklusive de principer som gäller inlagor via e-post.
(7) Ett dokument märkt ”Limited” är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 29 i förordning (EU) 2016/1037 (EUT L 176,
30.6.2016, s. 55) och artikel 12 i WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder. Det är även skyddat i enlighet med artikel 4
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).
(8) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/juni/tradoc_148003.pdf
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Kommissionen kan kontaktas på följande adress:
European Commission
Directorate-General for Trade
Directorate H
Kontor: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussels
BELGIQUE/BELGIË
E-post: TRADE-R699-PET@ec.europa.eu
5.

Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 22.1 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter det att
detta tillkännagivande offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
6.

Möjlighet att lämna synpunkter på andra parters inlagor

För att garantera berörda parters rätt till försvar bör de ha möjlighet att lämna synpunkter på de uppgifter som lämnats
av andra berörda parter. De får endast yttra sig om frågor som tagits upp i andra berörda parters inlagor och kan inte ta
upp några nya frågor.
Synpunkter på de uppgifter som lämnats av andra berörda parter till följd av utlämnandet av de slutgiltiga avgörandena
ska, om inget annat anges, lämnas inom fem dagar efter det att tidsfristen för att lämna synpunkter på de slutgiltiga
avgörandena löpt ut.
För att undersökningen ska kunna slutföras inom de fastställda tidsfristerna kommer kommissionen inte att beakta inla
gor från berörda parter efter tidsfristen för att lämna synpunkter på det slutliga utlämnandet av uppgifter.
7.

Förlängning av de tidsfrister som anges i detta tillkännagivande

Det är möjligt att begära förlängning av de tidsfrister som anges i detta tillkännagivande endast under särskilda omstän
digheter och en sådan begäran kommer bara att beviljas om den är vederbörligen motiverad.
Förlängningar av tidsfristen för att besvara frågeformulär kan beviljas om de är vederbörligen motiverade och ska nor
malt sett vara begränsade till tre ytterligare dagar. Som regel ska en sådan förlängning inte vara längre än sju dagar. Vad
gäller de tidsfrister för inlämning av andra uppgifter som anges i detta tillkännagivande ska förlängningar av dessa
i princip vara begränsade till tre dagar, såvida det inte kan påvisas att det föreligger särskilda omständigheter.
8.

Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller
i betydande utsträckning hindrar undersökningen kan, i enlighet med artikel 28 i grundförordningen, slutgiltiga, positiva
eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.
Om det konstateras att en berörd part har tillhandahållit oriktiga eller vilseledande uppgifter får dessa lämnas utan beak
tande och tillgängliga uppgifter kan användas i stället.
Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför, i enlighet med artikel 28
i grundförordningen, träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda
parten än om denna hade samarbetat.
Underlåtenhet att lämna svar i datoriserad form ska inte anses utgöra bristande samarbete, under förutsättning att den
berörda parten kan visa att det skulle vara orimligt betungande eller medföra orimliga extrakostnader att lämna svar på
det sätt som begärts. Den berörda parten bör i sådana fall omedelbart kontakta kommissionen.
9.

Förhörsombud

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet för handelspolitiska förfaranden ingriper. Förhörsombudet behand
lar ansökningar om tillgång till ärendehandlingar, tvister rörande sekretess, ansökningar om förlängning av tidsfrister
och alla eventuella ansökningar rörande berörda parters eller tredje parters rätt till försvar som kan uppkomma under
förfarandets gång.
Förhörsombudet kan anordna ett hörande och agera som medlare mellan en berörd part/de berörda parterna och
kommissionens avdelningar för att säkerställa att de berörda parterna ges möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar.
En begäran om att bli hörd av förhörsombudet ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd.
Förhörsombudet kommer att pröva skälen för begäran. Dessa höranden bör endast anordnas om frågan inte lösts med
kommissionens avdelningar i vederbörlig ordning.
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Varje begäran måste lämnas i god tid och så snart som möjligt för att förfarandet ska kunna genomföras på ett korrekt
sätt. I detta syfte ska berörda parter begära att förhörsombudet ingriper så snart som möjligt efter det att den händelse
som motiverar ett ingripande inträffat. I princip ska de tidsfrister som fastställs i avsnitt 4.3 för begäran om utfrågning
med kommissionen på motsvarande sätt tillämpas på begäran om hörande med förhörsombudet. När en begäran om att
bli hörd lämnas utanför de givna tidsramarna kommer förhörsombudet även att undersöka skälen till den sena begäran,
vilken typ av frågor som tas upp och vilken inverkan dessa frågor har på rätten till försvar, med vederbörlig hänsyn
tagen till nödvändigheten av att säkerställa en god förvaltning och av att kunna slutföra undersökningar i tid.
Mer information och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på webbplatsen för generaldirektoratet för
handel: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
10. Behandling av personuppgifter
Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparla
mentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (9).
Ett meddelande om skydd av personuppgifter för att informera alla personer om behandlingen av personuppgifter inom
ramen för kommissionens handelspolitiska verksamhet finns på GD Handels webbplats: http://trade.ec.europa.eu/doclib/
html/157639.htm.

(9) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt
om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

