
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 811/2010 

z dnia 15 września 2010 r. 

poddające rejestracji przywóz modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) 
pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w zastosowaniu art. 24 ust. 5 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 597/2009 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów 

niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 
11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem 
towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami 
Wspólnoty Europejskiej ( 1 ) („rozporządzenie podstawowe”), 
w szczególności jego art. 16 ust. 4 i art. 24 ust. 5, 

po konsultacji z Komitetem Doradczym, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Komisja otrzymała wniosek, zgodnie z art. 24 ust. 5 
rozporządzenia podstawowego, o poddanie rejestracji 
przywozu modemów bezprzewodowej rozległej sieci 
internetowej (WWAN) pochodzących z Chińskiej Repub
liki Ludowej. 

A. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM 

(2) Produkty, których dotyczy wniosek o rejestrację przy
wozu, to modemy bezprzewodowej rozległej sieci inter
netowej (WWAN) z anteną radiową, zapewniające łącz
ność z urządzeniami komputerowymi w oparciu 
o protokół IP, obejmujące routery Wi-Fi zawierające 
modemy WWAN (routery WWAN/Wi-Fi), pochodzące 
z Chińskiej Republiki Ludowej („produkt objęty postępo
waniem”) oraz objęte obecnie kodami CN ex 8471 80 00 
i ex 8517 62 00. 

B. WNIOSEK 

(3) Po otrzymaniu skargi złożonej przez Option NV („wnio
skodawca”) Komisja stwierdziła, że istnieją wystarczające 
dowody uzasadniające wszczęcie postępowania i dlatego 
też, zgodnie z art. 10 rozporządzenia podstawowego, 
ogłosiła w drodze zawiadomienia opublikowanego 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej („zawiadomienie 
o wszczęciu”) wszczęcie postępowania antysubsydyjnego 
dotyczącego przywozu modemów bezprzewodowej 
rozległej sieci internetowej (WWAN) pochodzących 
z Chińskiej Republiki Ludowej. 

(4) Co się tyczy prawa do złożenia skargi, wnioskodawca jest 
jedynym w Unii Europejskiej producentem produktu 
objętego postępowaniem i reprezentuje 100 % łącznej 
produkcji unijnej. 

(5) W odniesieniu do istnienia domniemanego subsydio
wania stanowiącego podstawę środków wyrównawczych 
skarżący dostarczył Komisji Europejskiej dowody doty
czące programów subsydiów polegających na preferen
cyjnych pożyczkach, preferencyjnych stawkach podatku 
dochodowego, korzyściach związanych z podjęciem dzia 
łalności w strefach wolnego handlu, programach 
w zakresie podatków pośrednich i przywozowych taryf 
celnych, programach dotacji, zapewnieniu przez rząd 
towarów i usług według preferencyjnych stawek oraz 
preferencyjnej polityce władz lokalnych. 

(6) Wnioskodawca domaga się również, by przywóz 
produktu objętego postępowaniem podlegał rejestracji 
zgodnie z art. 24 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, 
tak by możliwe było zastosowanie środków 
w odniesieniu do tego przywozu od daty takiej rejestracji. 

C. PODSTAWY WPROWADZENIA REJESTRACJI 

(7) Zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia podstawowego 
środków tymczasowych nie można wprowadzić wcześ
niej niż 60 dni od wszczęcia postępowania. Zgodnie 
z art. 16 ust. 4 rozporządzenia podstawowego ostateczne 
cło wyrównawcze można jednak nałożyć na produkty, 
które wprowadzono do spożycia, nie później niż 90 dni 
przed terminem zastosowania środków tymczasowych, 
z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki podane 
w tym ustępie, a przywóz został zarejestrowany zgodnie 
z art. 24 ust. 5. Zgodnie z art. 24 ust. 5 rozporządzenia 
podstawowego Komisja, po konsultacji z Komitetem 
Doradczym, może zlecić organom celnym podjęcie 
właściwych kroków dla rejestracji przywozu, tak by 
można było następnie zastosować środki wobec tego 
przywozu z dniem jego rejestracji. Przywóz może 
podlegać rejestracji w wyniku wniosku przedstawionego 
przez przemysł unijny, zawierającego dostateczne 
dowody uzasadniające takie działanie. 

(8) Wniosek zawiera dostateczne dowody uzasadniające 
rejestrację. 

(9) Domniemane subsydia obejmują m.in. programy 
w zakresie podatku dochodowego (np. zwolnienia 
z podatku dochodowego lub obniżenie podatku docho
dowego w ramach programu „bez podatku przez dwa 
lata, połowa podatku przez trzy lata”, obniżenie podatku 
dochodowego dla branż wykorzystujących zaawanso
wane lub nowe technologie, ulgi w podatku docho
dowym dla przedsiębiorstw krajowych nabywających 
wyposażenie wyprodukowane w kraju), programy 
w zakresie podatków pośrednich i przywozowych taryf 
celnych (np. zwolnienia z podatku od wartości dodanej
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( 1 ) Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93.



(„VAT”) oraz zwolnienia celne od przywożonego wypo
sażenia), preferencyjne systemy kredytowe (np. pożyczki, 
w tym finansowanie wywozu, udzielane w ramach poli
tyki państwa przez państwowe banki komercyjne i banki 
rządowe), programy dotacji (np. Fundusz Rozwoju Prze
mysłu Elektronicznego i Informatycznego („Fundusz IT”), 
państwowy fundusz na projekt odnowy ważnych tech
nologii, nagrody dla słynnych marek), zapewnienie przez 
rząd towarów i usług za kwotę niższą od odpowiedniego 
wynagrodzenia (np. przyznanie praw do użytkowania 
gruntów) oraz preferencyjna polityka władz lokalnych, 
w tym korzystne rozwiązania w specjalnych strefach 
i parkach przemysłowych (m.in. preferencyjna polityka 
w Shenzhen, Szanghaju, Pekinie i Xian). 

(10) Zarzuca się, że wyżej wymienione programy stanowią 
subsydia, ponieważ pociągają za sobą wkład finansowy 
rządu Chińskiej Republiki Ludowej lub innych władz 
regionalnych (łącznie z organami publicznymi) 
i przynoszą korzyści odbiorcom, tj. producentom ekspor
tującym produkt objęty dochodzeniem. Zarzuca się 
ponadto, że wyżej wymienione programy są zależne od 
wyników wywozu lub od preferencyjnego wykorzysty
wania towarów krajowych w stosunku do towarów przy
wożonych, lub są ograniczone do niektórych przedsię
biorstw, grup przedsiębiorstw, produktów lub regionów 
i dlatego mają charakter szczególny oraz wymagają 
stosowania środków wyrównawczych. 

(11) Wniosek zawiera dostateczne dowody zaistnienia poważ
nych okoliczności, w których masowy przywóz przed
miotowego subsydiowanego produktu w stosunkowo 
krótkim okresie, objęty subsydiami stanowiącymi 
podstawę środków wyrównawczych, wyrządza trudną 
do naprawienia szkodę. Dowody takich okoliczności 
obejmują szybkie pogorszenie sytuacji przemysłu unij
nego, fakt istnienia w Unii tylko jednego producenta 
oraz konieczność ponoszenia znacznych wydatków na 
badania i rozwój w celu wytworzenia produktu objętego 
postępowaniem. W tym kontekście skarżący przedstawił 
dowody na to, że przywóz produktu objętego dochodze
niem z państwa, którego dotyczy postępowanie, znacznie 
wzrósł w ujęciu bezwzględnym i pod względem udziału 
w rynku. Jeśli chodzi o szkodę wyrządzoną przez 
wspomniany masowy przywóz, dowody przedstawione 
przez skarżącego wskazują, że ilość i ceny przywożonego 
produktu objętego dochodzeniem mają, oprócz innych 
skutków, negatywny wpływ na ilości sprzedawane 
przez przemysł unijny, jego poziom cen i jego udziały 
w rynku, co wywiera znaczący niekorzystny wpływ na 
ogólne wyniki, sytuację finansową i zatrudnienie 
w przemyśle unijnym. Komisja ma zatem dostateczne 
dowody na to, że w celu uniknięcia ponownego wystą
pienia takiej szkody może być konieczne dokonanie 
retroaktywnej oceny ceł wyrównawczych. 

(12) W związku z powyższym warunki wprowadzenia rejest
racji są w tym przypadku spełnione. 

D. PROCEDURA 

(13) W związku z powyższym Komisja stwierdza, że wniosek 
wnioskodawcy zawiera wystarczające dowody, by poddać 
rejestracji przywóz produktu objętego postępowaniem, 
zgodnie z art. 24 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. 

(14) Wszystkie zainteresowane strony wzywa się do przedsta
wienia opinii na piśmie, a także dostarczenia dowodów 
potwierdzających zgłaszane fakty. Ponadto Komisja może 
przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że 
wystąpiły one z pisemnym wnioskiem o przesłuchanie, 
wskazując szczególne powody, dla których powinny 
zostać wysłuchane. 

E. REJESTRACJA 

(15) Zgodnie z art. 24 ust. 5 rozporządzenia podstawowego 
przywóz produktu objętego postępowaniem ( 1 ) powinien 
zostać poddany rejestracji, tak aby zapewnić, 
w przypadku gdy w wyniku dochodzenia wprowadzone 
zostaną cła wyrównawcze, możliwość pobierania tych ceł 
w odpowiedniej wysokości z mocą wsteczną zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem spełnienia 
koniecznych warunków. 

(16) Jakiekolwiek zobowiązania w przyszłości oparte będą na 
wynikach dochodzenia antysubsydyjnego. Nie jest 
możliwe podanie szacunkowej kwoty ewentualnego 
przyszłego zobowiązania, będzie ona bowiem zależeć 
od kwoty stwierdzonych subsydiów stanowiących 
podstawę środków wyrównawczych oraz od sposobu, 
w jaki będą zostaną one przypisane do produktu obję
tego dochodzeniem. 

F. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

(17) Wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas niniej
szego dochodzenia będą traktowane zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy unijne i o 
swobodnym przepływie takich danych ( 2 ), 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

1. Na mocy art. 24 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 597/2009 
niniejszym zleca się organom celnym podjęcie właściwych 
kroków w celu rejestrowania przywozu do Unii modemów 
bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) 
z anteną radiową, zapewniających łączność z urządzeniami 
komputerowymi w oparciu o protokół IP, obejmujących routery 
Wi-Fi zawierające modemy WWAN (routery WWAN/Wi-Fi), 
pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz objętych 
obecnie kodami CN ex 8471 80 00 i ex 8517 62 00 (kody 
TARIC 8471 80 00 10, 8517 62 00 11 i 8517 62 00 91). 
Rejestracja wygasa po upływie dziewięciu miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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( 1 ) W celach informacyjnych zawiadamia się, że w drodze rozporzą
dzenia Komisji (UE) nr 570/2010 (Dz.U. L 163 z 30.6.2010, s. 34) 
zlecono już organom celnym przedsięwzięcie odpowiednich kroków 
w celu rejestracji przywozu produktu objętego postępowaniem 
z Chińskiej Republiki Ludowej. Działanie to zostało podjęte 
w związku z wnioskiem o rejestrację złożonym w kontekście skargi 
w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego (bardziej 
szczegółowe informacje znajdują się w zawiadomieniu o wszczęciu 
postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu 
modemów bezprzewodowej rozległej sieci internetowej (WWAN) 
pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. C 171 
z 30.6.2010, s. 9)). 

( 2 ) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.



2. Wszystkie zainteresowane strony wzywa się do przedstawienia opinii na piśmie, dostarczenia 
dowodów potwierdzających zgłaszane fakty lub zwrócenia się z wnioskiem o przesłuchanie w ciągu 
20 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 września 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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