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ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА
ПОЛИТИКА

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
Известие за започване на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на
антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на меламин с произход от Китайската народна
република
(2016/C 167/08)
След публикуването на известие за предстоящо изтичане на срока (1) на действащите антидъмпингови мерки по отноше
ние на вноса на меламин с произход от Китайската народна република в Европейската комисия („Комисията“) постъпи
искане за преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември
2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (2) („основния
регламент“).
1.

Искане за преразглеждане

Искането е подадено на 10 февруари 2016 г. от Borealis Agrolinz Melamine GmbH, OCI Nitrogen BV и Grupa Azoty
Zaklady Azotow Pulawy SA („заявителите“) от името на производители, които представляват над 25 % от общото произ
водство на меламин в Съюза.
2.

Продукт, предмет на преразглеждането

Продуктът, предмет на настоящото преразглеждане, е меламин („продуктът, предмет на преразглеждането“), понастоящем
класиран в код по КН 2933 61 00.
3.

Съществуващи мерки

Действащите понастоящем мерки са окончателно антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 457/2011 на Съвета (3).
4.

Основания за преразглеждането

Като основание за искането е изтъкната вероятността изтичането на срока на действие на мерките да доведе до до пов
торно възникване на дъмпинга и до повторно възникване на вредата от него за промишлеността на Съюза.
4.1.

Твърдение за вероятност от повторно възникване на дъмпинга

Тъй като с оглед на разпоредбите на член 2, параграф 7 от основния регламент Китайската народна република („засегна
тата държава“) се счита за държава с непазарна икономика, заявителят е определил нормалната стойност въз основа на
конструирана нормална стойност (производствени разходи, разходи за продажба и общи и административни разходи
(ПОАР) и печалба) в трета държава с пазарна икономика, а именно Съединените американски щати (САЩ) предвид лип
сата понастоящем на достоверни цени на внос от Китайската народна република в Съюза Твърдението за вероятност от
повторно възникване на дъмпинга се основава на сравнение между нормалната стойност, както е определена в предход
ните изречения, и средната експортна цена от засегнатата държава за всички местоназначения по света.
Въз основа на посоченото по-горе сравнение, което показва наличие на дъмпинг, заявителите твърдят, че съществува веро
ятност от повторно възникване на дъмпинга от засегнатата държава.
(1) ОВ C 280, 25.8.2015 г., стр. 6.
(2) ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.
(3) Регламент за изпълнение (ЕС) № 457/2011 на Съвета от 10 май 2011 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и оконча
телно събиране на временното мито, наложено върху вноса на меламин с произход от Китайската народна република (ОВ L 124,
13.5.2011 г., стр. 2).
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Твърдение за вероятност от повторно възникване на вредата

Заявителят твърди, че има вероятност от повторно възникване на вреда. Във връзка с това заявителите са представили
prima facie доказателства за това, че ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече, има вероятност сегашното
равнище на вноса на продукта, предмет на преразглеждането, от засегнатата държава в Съюза да нарасне поради наличи
ето на значителен неоползотворени производствени мощности в Китайската народна република и привлекателността на
пазара на Съюза от гледна точка на, inter alia, равнището на цените.
На последно място заявителите твърдят, че отстраняването на вредата се дължи най-вече на съществуването на мерките
и че всеки последващ значителен внос на дъмпингови цени от засегнатата държава по всяка вероятност ще доведе до
повторно възникване на вредата за промишлеността на Съюза, ако се допусне срокът на действие на мерките да изтече.
5.

Процедура

След като установи след консултация с комитета, учреден в съответствие с член 15, параграф 1 от основния регламент, че
са налице достатъчно доказателства, даващи основание за започването на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на
действие на мерките, Комисията започва преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент.
5.1.

Разследван период в рамките на преразглеждането и разглеждан период

Разследването на продължаването или повторното възникване на дъмпинга ще обхване периода от 1 април 2015 г. до
31 март 2016 г. („разследвания период в рамките на преразглеждането“). Разглеждането на тенденциите, които са от
значение за извършването на оценка на вероятността от продължаване или повторно възникване на вредата, ще обхване
периода от 1 януари 2012 г. до края на разследвания период („разглеждания период“).
5.2.1. Разследване на производителите износители
Процедура за подбор на производители износители, които да бъдат разследвани в Китайската народна
република
Изготвяне на извадка
Предвид потенциално големия брой участващи в настоящото преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на
мерките производители износители в Китайската народна република и за да може разследването да приключи в норма
тивно установените срокове, Комисията може да ограничи броя на разследваните производители износители до приемлив
брой чрез подбор на извадка (този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката ще се извърши
в съответствие с член 17 от основния регламент.
За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор
на такава извадка, всички производители износители или представители, действащи от тяхно име, включително онези от
тях, които не са оказали съдействие при разследването, довело до мерките, предмет на настоящото преразглеждане, се
приканват да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок от 15 дни от датата на
публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго, като предос
тавят на Комисията информацията за своите дружества, изисквана в приложение I към настоящото известие.
За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от производители износители, Комиси
ята ще се свърже също така с органите на Китайската народна република, като може да се свърже и с всички известни
сдружения на производители износители.
Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга имаща отношение към подбора на
извадката информация, с изключение на информацията, посочена по-горе, трябва да направят това в срок от 21 дни от
публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго.
Ако е необходима извадка, производителите износители ще бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен
обем на производството, продажбите или износа, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките
на наличното време. Всички известни производители износители, органите на засегнатата държава и сдруженията на про
изводители износители ще бъдат уведомени от Комисията — чрез органите на засегнатата държава, ако е целесъоб
разно — за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.
За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване по отношение на производителите износи
тели, Комисията ще изпрати въпросници на производителите износители, избрани да бъдат включени в извадката, на
всяко известно сдружение на производители износители, както и на органите на Китайската народна република.
Всички производители износители, избрани да бъдат включени в извадката, ще трябва да представят попълнения въпрос
ник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено друго.
Без да се засяга евентуалното прилагане на член 18 от основния регламент, дружествата, които са дали съгласие за евен
туално включване в извадката, но не са били избрани да бъдат включени в нея, ще се считат за оказали съдействие
(„невключени в извадката оказали съдействие производители износители“).
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5.2.2. Допълнителна процедура по отношение на производителите износители в засегнатата държава с непазарна
икономика
Из бо р на тр ет а д ъ р ж а в а с п а з а р н а и к о н о м ик а
В съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент в случай на внос от Китайската народна република
нормалната стойност ще бъде определена въз основа на цената или на конструирана стойност в трета държава с пазарна
икономика.
При предишното разследване като трета държава с пазарна икономика за целите на определянето на нормалната стойност
по отношение на Китайската народна република беше използвана Индонезия. Оттогава всички производствени съоръже
ния в Индонезия бяха закрити. Поради това, въз основа на информацията, съдържаща се в искането, за целите на настоя
щото разследване се предвижда за държава аналог да бъдат използвани Съединените американски щати. Според информа
цията, с която разполага Комисията, други производители от държави с пазарна икономика може да бъдат установени,
inter alia, в Катар, Русия, Тринидад и Тобаго и Япония. Комисията ще проучи дали има производство и продажби на
продукта, предмет на преразглеждането, в тези трети държави с пазарна икономика, за които има данни за производство
на продукта, предмет на преразглеждането. Заинтересованите страни се приканват да изразят становището си относно
целесъобразността на избора на държавата аналог в срок от 10 дни от датата на публикуване на настоящото известие
в Официален вестник на Европейския съюз.
5.2.3. Разследване на несвързаните вносители (1) (2)
Несвързаните вносители на продукта, предмет на преразглеждането, които внасят същия от Китайската народна репуб
лика в Съюза, се приканват да вземат участие в настоящото разследване.
Предвид потенциално големия брой несвързани вносители, участващи в настоящото преразглеждане с оглед на изтичане
на срока на действие на мерките, и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове, Комиси
ята може да ограничи броя на разследваните несвързани вносители до приемлив брой чрез подбор на извадка (този про
цес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката ще се извърши в съответствие с член 17 от основния
регламент.
За да може Комисията да реши дали е необходимо изготвяне на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор
на такава, всички несвързани вносители или представители, действащи от тяхно име, включително онези от тях, които не
са оказали съдействие при разследването, в резултат на което са наложени мерките, предмет на настоящото преразглеж
дане, се приканват да заявят своя интерес пред Комисията. Тези страни трябва да направят това в срок от 15 дни от
датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго,
като предоставят на Комисията информацията за своите дружества, изисквана в приложение II към настоящото известие.
За да получи информацията, която счита за необходима за подбора на извадката от несвързани вносители, Комисията
може да се свърже също така и с всички известни сдружения на вносители.
Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга имаща отношение към подбора на
извадката информация, с изключение на информацията, посочена по-горе, трябва да направят това в срок от 21 дни от
публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго.
Ако е необходима извадка, вносителите може да бъдат подбрани въз основа на най-големия представителен обем на про
дажбите в Съюза на продукта, предмет на преразглеждането, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван
в рамките на наличното време. Всички известни несвързани вносители и сдружения на вносители ще бъдат уведомени от
Комисията за дружествата, избрани да бъдат включени в извадката.
За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на
включените в извадката несвързани вносители и на всяко известно сдружение на вносители. Тези страни трябва да предс
тавят попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката, освен ако е посочено
друго.
5.3.

Процедура за установяване на вероятност от продължаване или повторно възникване на вредата

За да се установи дали съществува вероятност от повторно възникване на вредата за промишлеността на Съюза, произво
дителите от Съюза на продукта, предмет на преразглеждането, се приканват да вземат участие в разследването на
Комисията.
Разследване на производителите от Съюза
Предвид големия брой производители от Съюза, участващи в настоящото разследване за преразглеждане с оглед на изти
чане на срока на действие на мерките, и за да може разследването да приключи в нормативно установените срокове,
Комисията реши да ограничи броя на разследваните производители от Съюза до приемлив брой чрез подбор на извадка
(този процес се нарича още „изготвяне на извадка“). Изготвянето на извадката се извършва в съответствие с член 17 от
основния регламент.
(1) В извадката може да бъдат включени само вносители, които не са свързани с производители износители. Вносителите, свързани
с производители износители, трябва да попълнят данните за тези производители износители в приложение I към въпросника. Относно
определението за „свързано лице“ вж. бележка под линия 3 в приложение II към настоящото известие.
(2) Данните, предоставени от несвързани вносители, може да бъдат използвани и за други аспекти на настоящото разследване, различни от
установяването на дъмпинга.
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Комисията е направила временен подбор на извадка от производители от Съюза. По-подробна информация за това се
съдържа в досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка. Заинтересованите страни се прикан
ват да направят справка с досието (за целта те следва да се свържат с Комисията, като използват данните за контакт,
посочени в точка 5.7 по-долу). Други производители от Съюза или представители, действащи от тяхно име, които считат,
че са налице причини, поради които следва да бъдат включени в извадката, трябва да се свържат с Комисията в срок от
15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.
Всички заинтересовани страни, които желаят да представят каквато и да било друга имаща отношение към подбора на
извадката информация, трябва да направят това в срок от 21 дни от публикуването на настоящото известие в Официален
вестник на Европейския съюз, освен ако е посочено друго.
Всички известни производители от Съюза и/или сдружения на производители от Съюза ще бъдат уведомени от Комиси
ята за дружествата, окончателно избрани да бъдат включени в извадката.
За да получи информацията, която счита за необходима за своето разследване, Комисията ще изпрати въпросници на
включените в извадката производители от Съюза и на всички известни сдружения на производители от Съюза. Тези
страни трябва да представят попълнения въпросник в срок от 37 дни от датата на уведомяване за подбора на извадката,
освен ако е посочено друго.
5.4.

Процедура за оценка на интереса на Съюза

В случай че бъде потвърдена вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинга и на вредата, в съот
ветствие с член 21 от основния регламент ще се вземе решение дали запазването на антидъмпинговите мерки няма да
е в противоречие с интереса на Съюза. Производителите от Съюза, вносителите и техните представителни сдружения,
ползвателите и техните представителни сдружения, както и представителните организации на потребителите се приканват
да заявят своя интерес в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на
Европейския съюз, освен ако е посочено друго. За да могат да участват в разследването, представителните организации на
потребителите трябва да докажат в същия срок, че съществува обективна връзка между дейността им и продукта, предмет
на преразглеждането.
Страните, които заявят своя интерес в горепосочения срок, могат да предоставят на Комисията информация относно инте
реса на Съюза в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския
съюз, освен ако е посочено друго. Тази информация може да бъде предоставена под формата на свободен текст или чрез
попълване на подготвен от Комисията въпросник. При всички случаи представената в съответствие с член 21 информация
ще бъде взета предвид само ако е подкрепена с конкретни доказателства към момента на подаването.
5.5.

Други писмени изявления

При спазване на условията на настоящото известие всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата
си и да предоставят информация, както и доказателства в нейна подкрепа. Освен ако е посочено друго, тази информация
и доказателствата в нейна подкрепа трябва да бъдат получени от Комисията в срок от 37 дни от датата на публикуване
на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.
5.6.

Възможност за изслушване от службите на Комисията, на които е възложено разследването

Всички заинтересовани страни могат да поискат да бъдат изслушани от службите на Комисията, на които е възложено
разследването. Всяко искане за изслушване трябва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано.
Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от
15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на
този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната кому
никация със страните.
5.7.

Указания за представяне на писмени изявления и за изпращане на попълнени въпросници
и кореспонденция

Информацията, предоставена на Комисията за целите на разследванията за търговска защита, не трябва да бъде предмет на
авторски права. Преди да представят на Комисията информация и/или данни, които са предмет на авторски права на
трета страна, заинтересованите страни трябва да поискат специално разрешение от носителя на авторското право, с което
изрично се позволява на Комисията: а) да използва информацията и данните за целите на настоящата процедура за тър
говска защита; и б) да предоставя информацията и/или данните на заинтересованите страни в рамките на настоящото
разследване по начин, който им позволява да упражнят правото си на защита.
Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящото известие, попълнените въпрос
ници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с „Limited“ (1).
(1) Документ, който е обозначен с „Limited“, се счита за поверителен в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета
(ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51) и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата
и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение). Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО)
№ 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
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В съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент от заинтересованите страни, предоставящи обозначена
с „Limited“ информация, се изисква да представят неповерителни резюмета, обозначени с „For inspection by interested
parties“. Тези резюмета трябва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в приемлива степен на същността
на предоставената на поверителна основа информация. Ако заинтересована страна, която предоставя поверителна инфор
мация, не представи нейно неповерително резюме в изисквания формат и с необходимото качество, тази информация
може да не бъде взета предвид.
Заинтересованите страни се приканват да правят всички изявления и да подават всички искания по електронна поща,
включително сканирани пълномощни и удостоверения, с изключение на обемни отговори, които трябва да бъдат преда
дени на CD-ROM или DVD на ръка или с препоръчана поща. Чрез използването на електронна поща заинтересованите
страни изразяват съгласието си с правилата, приложими за подаване на изявления в електронен формат, съдържащи се
в документа, озаглавен „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО СЛУЧАИ ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВИЯТА“,
публикуван на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/
tradoc_148003.pdf Заинтересованите страни трябва да посочат своето наименование, адрес, номер на телефон и валиден
адрес на електронна поща и следва да гарантират, че предоставеният адрес на електронна поща е функциониращ официа
лен служебен адрес, който се проверява ежедневно. След като данните за контакт бъдат предоставени, Комисията ще
осъществява комуникацията със заинтересованите страни само по електронна поща, освен ако те изрично поискат да
получават всички документи от Комисията посредством друго средство за комуникация или освен ако поради естеството
на документа, който трябва да бъде изпратен, се изисква използването на препоръчана поща. За повече информация
относно правилата за кореспонденция с Комисията, включително принципите, които се прилагат по отношение на изяв
ленията, подадени по електронна поща, заинтересованите страни могат да направят справка с указанията за комуникация
със заинтересованите страни, посочени по-горе.
Адрес на Комисията за кореспонденция:
European Commission
Directorate-General for Trade
Directorate H
Office: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Електронна поща:
За дъмпинг: TRADE-MELAMINE-DUMPING@ec.europa.eu
За вреда:
TRADE-MELAMINE-INJURY@ec.europa.eu
6.

Неоказване на съдействие

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в срок или значително
възпрепятства разследването, заключенията, независимо дали са положителни, или отрицателни, може да бъдат направени
въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.
Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация може
да не бъде взета предвид и може да се използват наличните факти.
Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това заключенията се
основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването може да бъде
по-малко благоприятен за тази страна, отколкото ако тя е оказала съдействие.
Ако отговорът не бъде изпратен по електронен път, това не се счита за неоказване на съдействие, при условие че заинте
ресованата страна покаже, че представянето на отговор по изисквания начин би довело до прекомерни допълнителни
затруднения или разходи. Заинтересованата страна следва незабавно да се свърже с Комисията.
7.

Служител по изслушванията

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията при търговските процедури. Служи
телят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които
е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно
поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и искания за изслушване, отправени от трети
страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа
като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват изцяло правото си на защита.
Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно
обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат пода
дени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз. След
изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията
в нейната комуникация със страните.
Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност за провеждане на изслушване на страните, което да
позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени контрааргументи по въпроси, свързани, наред
с другото, с вероятността от повторно възникване на дъмпинга и на вредата и с интереса на Съюза.
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За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя
по изслушванията на уебсайта на генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/
hearing-officer/
8.

График на разследването

В съответствие с член 11, параграф 5 от основния регламент разследването ще бъде приключено в срок от 15 месеца от
датата на публикуване на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.
9.

Възможност за отправяне на искане за преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от основния
регламент

Тъй като настоящото преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките е започнато в съответствие
с разпоредбите на член 11, параграф 2 от основния регламент, заключенията от него няма да доведат до изменение на
съществуващите мерки, а до тяхната отмяна или запазване в съответствие с член 11, параграф 6 от основния регламент.
Ако някоя от заинтересованите страни счита, че е обосновано евентуалното преразглеждане на мерките с оглед на тях
ното изменение, тя може да поиска преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент.
Страните, възнамеряващи да поискат такова преразглеждане, което ще се проведе независимо от посоченото в настоящото
известие преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките, могат да се свържат с Комисията на горе
посочения адрес.
10.

Обработка на личните данни

С всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на
обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (1).

(1) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.
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