
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych 
rur i przewodów rurowych bez szwu, żelaznych lub ze stali, z wyjątkiem rur i przewodów 

rurowych bez szwu, ze stali nierdzewnej, pochodzących z Białorusi 

(2011/C 187/12) 

Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała skargę złożoną 
zgodnie z art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przy
wozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebę
dących członkami Wspólnoty Europejskiej ( 1 ) („rozporządzenie 
podstawowe”), zawierającą zarzut istnienia dumpingu 
w przywozie niektórych rur i przewodów rurowych bez szwu 
pochodzących z Białorusi, który powoduje istotną szkodę dla 
przemysłu unijnego. 

1. Skarga 

Skarga została złożona w dniu 16 maja 2011 r. przez Komitet 
Ochrony Przemysłu Stalowych Rur Bez Szwu Unii Europejskiej 
(Defence Committee of the Seamless Steel Tubes Industry of the 
European Union) („skarżący”) w imieniu producentów reprezen
tujących znaczącą część, w tym przypadku ponad 50 %, całko
witej unijnej produkcji niektórych rur i przewodów rurowych 
bez szwu. 

2. Produkt objęty dochodzeniem 

Niniejsze dochodzenie dotyczy niektórych rur i przewodów 
rurowych bez szwu, żelaznych lub ze stali, z wyjątkiem rur 
i przewodów rurowych bez szwu, ze stali nierdzewnej, 
o okrągłym przekroju poprzecznym, o średnicy zewnętrznej 
nieprzekraczającej 406,4 mm, w których wartość ekwiwalentu 
węgla (Carbon Equivalent Value – CEV) nie przekracza 0,86 
zgodnie ze wzorem oraz analizą chemiczną Międzynarodowego 
Instytutu Spawalnictwa (International Institute of Welding, 
IIW) ( 2 ) („produkt objęty dochodzeniem”). 

3. Zarzut dumpingu ( 3 ) 

Produktem, którego dotyczy zarzut dumpingu, jest produkt 
objęty dochodzeniem, pochodzący z Białorusi („państwo, 
którego dotyczy postępowanie”), obecnie objęty kodami CN 
ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, 
ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, 
ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 oraz 
ex 7304 59 93. Powyższe kody CN podane są jedynie 
w celach informacyjnych. 

W związku z tym, że zgodnie z przepisami art. 2 ust. 7 rozpo
rządzenia podstawowego Białoruś uznaje się za państwo, 

którego gospodarka nie jest gospodarką rynkową, skarżący 
ustalił wartość normalną dla przywozu z Białorusi na podstawie 
ceny w państwie trzecim o gospodarce rynkowej, a mianowicie 
w Stanach Zjednoczonych. Zarzut dumpingu jest oparty na 
porównaniu ustalonej w ten sposób wartości normalnej 
z ceną eksportową (na poziomie ex-works) produktu objętego 
dochodzeniem sprzedawanego na wywóz do Unii. Obliczony 
na tej podstawie margines dumpingu jest znaczny 
w odniesieniu do państwa, którego dotyczy postępowanie. 

4. Zarzut spowodowania szkody 

Skarżący przedstawił dowody na to, że przywóz produktu obję
tego dochodzeniem z państwa, którego dotyczy postępowanie, 
wzrósł w ujęciu bezwzględnym i pod względem udziału 
w rynku. 

Dowody prima facie przedstawione przez skarżącego wskazują, 
że ilość i ceny przywożonego produktu objętego dochodzeniem 
mają, oprócz innych skutków, negatywny wpływ na ilości 
sprzedawane przez przemysł unijny i jego udziały w rynku, 
co wywiera znaczący niekorzystny wpływ na ogólne wyniki, 
sytuację finansową i zatrudnienie w przemyśle unijnym. 

5. Procedura 

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i ustaleniu, że skarga 
została złożona przez przemysł unijny lub w jego imieniu oraz 
że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie postę
powania, Komisja niniejszym wszczyna dochodzenie zgodnie 
z art. 5 rozporządzenia podstawowego. 

W dochodzeniu zostanie ustalone, czy produkt objęty docho
dzeniem pochodzący z państwa, którego dotyczy postępowanie, 
jest sprzedawany po cenach dumpingowych i czy dumping ten 
spowodował szkodę dla przemysłu unijnego. W przypadku 
ustalenia wspomnianych faktów w dochodzeniu zostanie 
zbadane, czy wprowadzenie środków leży w interesie Unii. 

5.1. Procedura dotycząca stwierdzenia dumpingu 

Wzywa się producentów eksportujących ( 4 ) produktu objętego 
dochodzeniem z państwa, którego dotyczy postępowanie, do 
udziału w dochodzeniu Komisji.
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( 1 ) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. 
( 2 ) CEV określa się zgodnie ze sprawozdaniem technicznym, 1967, IIW 

dok. IX-555-67, opublikowanym przez Międzynarodowy Instytut 
Spawalnictwa (IIW). 

( 3 ) Dumping polega na sprzedaży produktu na wywóz („produktu obję
tego postępowaniem”) po cenie poniżej jego „wartości normalnej”. 
Jako wartość normalną zwykle przyjmuje się porównywalną cenę 
produktu „podobnego” na rynku krajowym państwa wywozu. 
Przez „produkt podobny” rozumie się produkt, który przypomina 
pod wszystkimi względami produkt objęty postępowaniem lub, przy 
braku takiego produktu, produkt zbliżony do produktu objętego 
postępowaniem. 

( 4 ) Producentem eksportującym jest każde przedsiębiorstwo w państwie, 
którego dotyczy postępowanie, które to przedsiębiorstwo produkuje 
i wywozi produkt objęty dochodzeniem na rynek unijny, bezpo 
średnio lub za pośrednictwem strony trzeciej, w tym każde 
z powiązanych z nim przedsiębiorstw uczestniczących 
w produkcji, sprzedaży krajowej lub wywozie produktu objętego 
postępowaniem.



5.1.1. Dochodzenie dotyczące producentów eksportujących 

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla docho
dzenia w odniesieniu do producentów eksportujących 
w państwie, którego dotyczy postępowanie, Komisja prześle 
kwestionariusze do znanych producentów eksportujących na 
Białorusi, do wszystkich znanych zrzeszeń producentów ekspor
tujących oraz do władz państwa, którego dotyczy postępowanie. 
Wszystkich producentów eksportujących oraz ich zrzeszenia 
wzywa się do nawiązania kontaktu z Komisją, za pośrednic
twem faksu, w celu zgłoszenia się oraz aby zwrócić się 
z prośbą o przesłanie kwestionariusza, w jak najkrótszym 
terminie, lecz nie później niż 15 dni po opublikowaniu niniej
szego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
o ile nie określono inaczej. 

Producenci eksportujący oraz, w stosownych przypadkach, ich 
zrzeszenia, muszą przedłożyć wypełniony kwestionariusz 
w terminie 37 dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie określono 
inaczej. 

Wypełniony kwestionariusz zawiera informacje m.in. na temat 
struktury przedsiębiorstw(-a) producenta eksportującego, działal
ności przedsiębiorstw(-a) w związku z produktem objętym 
dochodzeniem, kosztów produkcji, sprzedaży produktu obję
tego dochodzeniem na rynku państwa, którego dotyczy postę
powanie, oraz sprzedaży produktu objętego dochodzeniem 
w Unii. 

5.1.2. Dodatkowa procedura dotycząca producentów eksportujących 
w państwie o gospodarce nierynkowej, którego dotyczy postępo
wanie 

5.1.2.1. W y b ó r p a ń s t w a t r z e c i e g o o g o s p o d a r c e 
r y n k o w e j 

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego 
w przypadku przywozu z Białorusi wartość normalna jest usta
lana na podstawie ceny lub wartości konstruowanej w państwie 
trzecim o gospodarce rynkowej. Komisja wybiera w tym celu 
odpowiednie państwo trzecie o gospodarce rynkowej. Wstępnie 
Komisja wybrała Stany Zjednoczone Ameryki. Zainteresowane 
strony są niniejszym proszone o wypowiedzenie się na temat 
stosowności wyboru państwa w terminie 10 dni od daty opub
likowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

5.1.2.2. T r a k t o w a n i e p r o d u c e n t ó w e k s p o r t u j ą 
c y c h w p a ń s t w i e o g o s p o d a r c e n i e r y n 
k o w e j , k t ó r e g o d o t y c z y p o s t ę p o w a n i e 

Indywidualni producenci eksportujący w państwie, którego 
dotyczy postępowanie, mogą złożyć wniosek o indywidualne 
traktowanie („IT”). Aby otrzymać IT, producenci eksportujący 
muszą przedstawić dowody spełnienia kryteriów określonych 
w art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego ( 5 ). Margines 

dumpingu producentów eksportujących, którym przyznano IT, 
zostanie obliczony na podstawie ich własnych cen eksporto
wych. Wartość normalna dla producentów eksportujących, 
którzy otrzymali IT, będzie oparta, jak wskazano powyżej, na 
wartościach ustalonych dla państwa trzeciego o gospodarce 
rynkowej. 

Aby wystąpić o IT, producenci eksportujący w państwie, 
którego dotyczy postępowanie, powinni złożyć należycie 
uzasadniony wniosek o indywidualne traktowanie w terminie 
37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano 
inaczej. Komisja prześle formularze wniosków do wszystkich 
wymienionych w skardze producentów eksportujących na Biało
rusi, do wszystkich wymienionych w skardze zrzeszeń produ
centów eksportujących oraz do władz Białorusi. 

5.1.3. Dochodzenie dotyczące importerów niepowiązanych ( 6 ) ( 7 ) 

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę importerów niepowią
zanych uczestniczących w postępowaniu oraz w celu zakoń
czenia dochodzenia w terminie określonym prawem, Komisja 
może objąć dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę 
importerów niepowiązanych, wybierając próbę (proces ten 
zwany jest także „kontrolą wyrywkową”). Kontrola wyrywkowa 
zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 17 rozporządzenia 
podstawowego. 

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności 
dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka 
zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy 
importerzy niepowiązani lub przedstawiciele działający w ich
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( 5 ) Producenci eksportujący muszą w szczególności wykazać, że: (i) 
w przypadku przedsiębiorstw, będących całkowicie lub częściowo 
własnością spółek zagranicznych lub wspólnych przedsiębiorstw, 
eksporterzy mają swobodę wycofywania do kraju kapitału 
i zysków; (ii) ceny eksportowe i wywożone ilości oraz warunki 
sprzedaży są swobodnie ustalane; (iii) większość udziałów znajduje 
się w posiadaniu osób prywatnych. Urzędnicy państwowi znajdujący 
się w zarządzie lub zajmujący kluczowe stanowiska kierownicze są 
w mniejszości lub że spółka jest wystarczająco niezależna od inter
wencji państwa; (iv) operacje wymiany są dokonywane po kursie 
rynkowym oraz (v) interwencja państwa nie pozwala na obejście 
środków antydumpingowych, jeżeli indywidualni eksporterzy 
korzystają z różnych stawek celnych. 

( 6 ) Do próby mogą zostać włączeni tylko importerzy niepowiązani 
z producentami eksportującymi. Importerzy powiązani 
z producentami eksportującymi muszą wypełnić załącznik 1 do 
kwestionariusza dla tych producentów eksportujących. Zgodnie 
z art. 143 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 dotyczącego 
wykonania Wspólnotowego kodeksu celnego, za powiązane uznaje 
się osoby tylko, gdy: (a) jedna jest urzędnikiem lub dyrektorem 
w firmie drugiej osoby; (b) są one prawnie uznanymi wspólnikami 
w działalności gospodarczej; (c) są pracodawcą i pracobiorcą; (d) 
jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio dysponuje prawami 
głosu lub udziałem w kapitale zakładowym wynoszącym co 
najmniej 5 % wszystkich praw głosu lub co najmniej 5 % kapitału 
zakładowego drugiej osoby; (e) jedna z osób bezpośrednio lub 
pośrednio kontroluje drugą; (f) obie znajdują się pod bezpośrednią 
lub pośrednią kontrolą trzeciej osoby; (g) wspólnie kontrolują, 
bezpośrednio lub pośrednio, trzecią osobę; lub h) są członkami 
rodziny. Za członków rodziny uważa się wyłącznie osoby pozosta
jące ze sobą w którymkolwiek z wymienionych poniżej stosunków: 
(i) mąż i żona, (ii) rodzice i dzieci, (iii) bracia i siostry (rodzeni lub 
przyrodni), (iv) dziadkowie i wnuki, (v) wujek lub ciotka i bratanek 
lub siostrzeniec oraz bratanica lub siostrzenica, (vi) teściowie i zięć 
lub synowa, (vii) szwagier i szwagierka. (Dz.U L 253 z 11.10.1993, 
s. 1). W tym kontekście „osoba” oznacza każdą osobę fizyczną lub 
prawną. 

( 7 ) Dane przekazane przez niepowiązanych importerów mogą być 
wykorzystane także w związku z innymi aspektami niniejszego 
dochodzenia niż stwierdzenie dumpingu.



imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji. 
Strony mają 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawia
domienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie 
wskazano inaczej, aby zgłosić się i dostarczyć Komisji następu
jące informacje na temat ich przedsiębiorstwa lub przedsię
biorstw: 

— nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu i faksu oraz dane 
osoby wyznaczonej do kontaktów, 

— dokładne określenie działalności przedsiębiorstwa 
w odniesieniu do produktu objętego dochodzeniem, 

— łączny obrót w okresie od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 
31 marca 2011 r., 

— wielkość w tonach i wartość w euro przywozu do Unii 
i odsprzedaży dokonanej na rynku unijnym w okresie od 
dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. 
w odniesieniu do przywożonego produktu objętego docho
dzeniem pochodzącego z państwa, którego dotyczy postę
powanie, 

— nazwy i dokładne określenie działalności wszystkich przed
siębiorstw powiązanych ( 8 ) uczestniczących w produkcji lub 
sprzedaży produktu objętego dochodzeniem, 

— wszelkie inne istotne informacje, które mogłyby pomóc 
Komisji w doborze próby. 

Poprzez przekazanie wyżej wspomnianych informacji przedsię
biorstwo wyraża zgodę na ewentualne włączenie go do próby. 
Jeżeli przedsiębiorstwo zostanie włączone do próby, będzie to 
dla niego oznaczać konieczność udzielenia odpowiedzi na 
pytania zawarte w kwestionariuszu oraz wyrażenie zgody na 
wizytę na jego terenie w celu weryfikacji udzielonych odpo
wiedzi („weryfikacja na miejscu”). W przypadku gdy przedsię
biorstwo nie wyrazi zgody na ewentualne włączenie go do 
próby, zostanie uznane za podmiot niewspółpracujący 
w dochodzeniu. Ustalenia Komisji dotyczące niewspółpracują
cych importerów opierają się na dostępnych faktach, a ich 
wynik może być dla takiej strony mniej korzystny niż 
w przypadku, gdyby strona ta współpracowała. 

W celu otrzymania informacji uznanych za niezbędne dla 
doboru próby importerów niepowiązanych Komisja może 
ponadto skontaktować się z wszystkimi znanymi zrzeszeniami 
importerów. 

Inne istotne informacje dotyczące doboru próby, poza informa
cjami, do których przedłożenia wzywa się powyżej, muszą 
zostać zgłoszone przez wszystkie zainteresowane strony 
w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiado
mienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wska
zano inaczej. 

W przypadku konieczności kontroli wyrywkowej dobór próby 
importerów może opierać się na kryterium największej repre
zentatywnej wielkości sprzedaży produktu objętego dochodze
niem w Unii, którą to sprzedaż można właściwie zbadać 
w dostępnym czasie. Komisja powiadomi 
o przedsiębiorstwach wybranych do próby wszystkich znanych 
importerów niepowiązanych i zrzeszenia importerów. 

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla docho
dzenia Komisja prześle kwestionariusze do importerów niepo
wiązanych włączonych do próby oraz do wszelkich znanych 
zrzeszeń importerów. Strony muszą przedłożyć wypełniony 
kwestionariusz w terminie 37 dni od daty zawiadomienia 
o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej. Wypełniony kwes
tionariusz będzie zawierał informacje m.in. o strukturze ich 
przedsiębiorstw(-a), rodzaju działalności przedsiębiorstw(-a) 
w związku z produktem objętym dochodzeniem oraz 
o sprzedaży produktu objętego dochodzeniem. 

5.2. Procedura dotycząca ustalenia szkody 

Przez szkodę rozumie się istotną szkodę dla przemysłu unijnego 
lub zagrożenie wystąpieniem istotnej szkody dla przemysłu lub 
znaczne opóźnienie powstawania takiego przemysłu. Ustalenie 
szkody odbywa się na podstawie zebranych dowodów, po 
dokonaniu obiektywnej oceny wielkości przywozu towarów 
po cenach dumpingowych i jego wpływu na ceny na rynku 
Unii oraz wpływu tego przywozu na przemysł unijny. W celu 
ustalenia, czy przemysł unijny doznał istotnej szkody, wzywa 
się producentów unijnych produktu objętego dochodzeniem do 
udziału w dochodzeniu Komisji 

5.2.1. Dochodzenie dotyczące producentów unijnych 

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę producentów unijnych 
uczestniczących w postępowaniu oraz w celu zakończenia 
dochodzenia w określonym terminie Komisja zdecydowała się 
objąć dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę produ
centów unijnych, wybierając próbę (proces ten zwany jest także 
„kontrolą wyrywkową”). Kontrola wyrywkowa jest przeprowa
dzana zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego. 

Komisja dokonała wstępnego doboru próby producentów unij
nych. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne 
w dokumentacji do wglądu dla zainteresowanych stron. Niniej
szym wzywa się zainteresowane strony do zapoznania się 
z dokumentacją (w tym celu należy skontaktować się 
z Komisją, korzystając z danych kontaktowych wskazanych 
w sekcji 5.6 poniżej) oraz do przedłożenia uwag na temat 
stosowności dokonanego doboru w terminie 15 dni od daty 
opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej. 

Inne istotne informacje dotyczące doboru próby, poza informa
cjami, do których przedłożenia wzywa się powyżej, muszą 
zostać zgłoszone przez zainteresowane strony w terminie 
21 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano 
inaczej. 

Komisja powiadomi o przedsiębiorstwach ostatecznie wybra
nych do próby wszystkich znanych producentów unijnych 
i zrzeszenia producentów unijnych.
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( 8 ) Definicja strony powiązanej znajduje się w przypisie 6.



W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla docho
dzenia Komisja prześle kwestionariusze do producentów unij
nych włączonych do próby oraz do wszelkich znanych zrzeszeń 
producentów unijnych. Strony muszą przedłożyć wypełniony 
kwestionariusz w terminie 37 dni od daty zawiadomienia 
o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej. Wypełniony kwes
tionariusz będzie zawierał informacje m.in. o strukturze ich 
przedsiębiorstw(-a), sytuacji finansowej przedsiębiorstw(-a), 
rodzaju działalności przedsiębiorstw(-a) w związku 
z produktem objętym dochodzeniem, kosztach produkcji oraz 
o sprzedaży produktu objętego dochodzeniem. 

5.3. Procedura oceny interesu Unii 

W przypadku stwierdzenia dumpingu i ustalenia, że spowo
dował on szkodę, zapadnie decyzja, na podstawie art. 21 rozpo
rządzenia podstawowego, co do tego, czy przyjęcie środków 
antydumpingowych byłoby sprzeczne z interesem Unii. Produ
cenci unijni, importerzy, reprezentujące ich zrzeszenia, użyt
kownicy i reprezentujące ich zrzeszenia oraz reprezentatywne 
organizacje konsumenckie są proszeni o zgłoszenie się do 
Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego 
zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie 
wskazano inaczej. Aby wziąć udział w dochodzeniu, reprezen
tatywne organizacje konsumenckie muszą udowodnić, w tym 
samym terminie, istnienie obiektywnego związku pomiędzy 
swoją działalnością a produktem objętym dochodzeniem. 

Strony, które zgłosiły się w powyższym terminie, mogą prze
kazać Komisji informacje dotyczące interesu Unii w terminie 
37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano 
inaczej. Informacje mogą być dostarczane w dowolnym 
formacie lub poprzez wypełnienie opracowanego przez Komisję 
kwestionariusza. W każdym przypadku informacje przedsta
wione zgodnie z art. 21 zostaną uwzględnione wyłącznie 
wtedy, gdy będą poparte udokumentowanymi informacjami 
w momencie ich przedstawienia. 

5.4. Inne oświadczenia pisemne 

Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w niniejszym zawiado
mieniu, wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się 
do przedstawienia swoich opinii, a także informacji oraz do 
dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. O ile 
nie wskazano inaczej, informacje te i dowody je potwierdzające 
powinny wpłynąć do Komisji w terminie 37 dni od daty opub
likowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

5.5. Możliwość przesłuchania przez służby Komisji prowa
dzące dochodzenie 

Wszystkie zainteresowane strony mogą wystąpić 
o przesłuchanie przez służby Komisji prowadzące dochodzenie. 
Wszystkie wnioski o przesłuchanie należy sporządzać na 
piśmie, podając uzasadnienie. Wnioski o przesłuchanie 
w sprawach dotyczących wstępnego etapu dochodzenia muszą 
wpłynąć w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego 
zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na 

kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie powinny być skła
dane w terminach określonych przez Komisję w korespondencji 
ze stronami. 

5.6. Instrukcje dotyczące składania oświadczeń pisemnych 
i przesyłania wypełnionych kwestionariuszy oraz kores
pondencji 

Wszelkie oświadczenia, w tym informacje przedstawiane 
w związku z doborem próby, wypełnione wnioski o IT, wypeł
nione kwestionariusze i aktualizacje zawartych w nich infor
macji, składane przez zainteresowane strony, należy składać 
na piśmie, zarówno na papierze, jak i w formie elektronicznej, 
oraz należy w nich wskazać nazwę, adres, adres e-mail, numery 
telefonu i faksu zainteresowanej strony. Jeżeli zainteresowana 
strona ze względów technicznych nie może złożyć swoich 
oświadczeń i wniosków w formie elektronicznej, musi 
niezwłocznie powiadomić o tym Komisję. 

Wszystkie pisemne zgłoszenia, łącznie z informacjami wymaga
nymi w niniejszym zawiadomieniu, wypełnione kwestionariusze 
i korespondencję dostarczone przez zainteresowane strony 
należy oznakować „Limited” ( 9 ), jeżeli wnioskowano 
o traktowanie tych dokumentów na zasadzie poufności. 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zainte
resowane strony przedstawiające informacje „Limited” powinny 
przedłożyć ich streszczenia bez klauzuli poufności, oznakowane 
„Do wglądu zainteresowanych stron”. Streszczenia powinny być 
wystarczająco szczegółowe, żeby pozwolić na prawidłowe 
zrozumienie istoty informacji przekazanych z klauzulą pouf
ności. Jeżeli zainteresowana strona przekazująca poufne infor
macje nie dostarczy ich niepoufnego streszczenia 
w wymaganym formacie i o wymaganej jakości, takie poufne 
informacje mogą zostać pominięte. 

Adres Komisji do celów korespondencji: 

European Commission 
Directorate-General for Trade 
Directorate H 
Office: N105 04/092 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Faks +32 22956505 

6. Brak współpracy 

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia 
dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich 
w określonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, 
istnieje możliwość dokonania ustaleń tymczasowych lub końco
wych, potwierdzających lub zaprzeczających, na podstawie 
dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podsta
wowego.
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( 9 ) Dokument taki uznaje się za dokument poufny zgodnie z art. 19 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. L 343 
z 22.12.2009, s. 51) i art. 6 Porozumienia WTO o stosowaniu 
artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 
1994 (porozumienie antydumpingowe). Jest on także dokumentem 
chronionym zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).



W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła 
nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje 
te mogą zostać pominięte, a ustalenia mogą być dokonywane 
na podstawie dostępnych faktów. 

Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje 
jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na 
dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podsta
wowego, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej 
strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała. 

7. Rzecznik praw stron 

Zainteresowane strony mogą wystąpić o interwencję urzędnika 
Dyrekcji Generalnej ds. Handlu pełniącego rolę rzecznika praw 
stron. Rzecznik praw stron pośredniczy w kontaktach między 
zainteresowanymi stronami i służbami Komisji prowadzącymi 
dochodzenie. Rzecznik praw stron rozpatruje wnioski o dostęp 
do akt, spory dotyczące poufności dokumentów, wnioski 
o przedłużenie terminów i wnioski stron trzecich 
o przesłuchanie. Rzecznik praw stron może zorganizować prze
słuchanie indywidualnej zainteresowanej strony i podjąć się 
mediacji, aby zapewnić pełne wykonanie prawa zainteresowa
nych stron do obrony. 

Wniosek o przesłuchanie przez rzecznika praw stron należy 
sporządzić na piśmie, podając uzasadnienie. Wnioski 
o przesłuchanie w sprawach dotyczących wstępnego etapu 
dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opub
likowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski 
o przesłuchanie powinny być składane w terminach określo
nych przez Komisję w korespondencji ze stronami. 

Rzecznik praw stron umożliwi także zorganizowanie przesłu
chania z udziałem stron, pozwalającego na przedstawienie 
różnych stanowisk i odpierających je argumentów 
w kwestiach związanych z dochodzeniem, takich jak dumping, 
szkoda, związek przyczynowy oraz interes Unii. Przesłuchanie 
takie może odbyć się, co do zasady, najpóźniej w końcu czwar
tego tygodnia następującego po ujawnieniu tymczasowych 
ustaleń. 

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane 
strony mogą uzyskać na stronach internetowych rzecznika 
praw stron w DG ds. Handlu: (http://ec.europa.eu/trade/issues/ 
respectrules/ho/index_en.htm). 

8. Harmonogram dochodzenia 

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 6 ust. 9 rozpo
rządzenia podstawowego, w terminie 15 miesięcy począwszy 
od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporzą
dzenia podstawowego tymczasowe środki mogą zostać wpro
wadzone nie później niż dziewięć miesięcy od daty opubliko
wania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

9. Przetwarzanie danych osobowych 

Wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas niniejszego 
dochodzenia będą traktowane zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 
o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o 
swobodnym przepływie takich danych ( 10 ).
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( 10 ) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
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