
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1135/2011 

z dnia 9 listopada 2011 r. 

wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych, 
wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 791/2011 w odniesieniu do 
przywozu niektórych rodzajów tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych 
pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, poprzez przywóz niektórych rodzajów tkanin 
siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub 

niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji, i poddające ten przywóz rejestracji 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 
30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem 
produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących 
członkami Wspólnoty Europejskiej ( 1 ) („rozporządzenie podsta
wowe”), w szczególności jego art. 13 ust. 3 oraz art. 14 ust. 3 
i 5, 

po konsultacji z Komitetem Doradczym zgodnie z art. 13 ust. 3 
i art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

A. WNIOSEK 

(1) Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała wniosek 
złożony na podstawie art. 13 ust. 3 oraz art. 14 ust. 5 
rozporządzenia podstawowego o zbadanie możliwego 
obchodzenia środków antydumpingowych wprowadzo
nych w odniesieniu do przywozu niektórych rodzajów 
tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szkla
nych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, oraz 
poddanie rejestracji przywozu niektórych rodzajów 
tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien szkla
nych, wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszo
nych jako pochodzące z Malezji. 

(2) Wniosek został złożony w dniu 27 września 2011 r. 
przez Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfel
dolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt., Valmieras „Stikla 
Skiedra” AS i Vitrulan Technical Textiles GmbH – czte
rech unijnych producentów niektórych rodzajów tkanin 
siatkowych o otwartych oczkach z włókien szklanych. 

B. PRODUKT 

(3) Produktami, których dotyczy możliwe obchodzenie 
środków, są tkaniny siatkowe o otwartych oczkach 
z włókien szklanych, o wielkości oczka powyżej 
1,8 mm na długość i szerokość oraz o masie powierzch
niowej powyżej 35 g/m 2 , z wyłączeniem tarcz z włókna 
szklanego, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, 
obecnie objęte kodami CN ex 7019 51 00 i 
ex 7019 59 00 („produkt objęty postępowaniem”). 

(4) Dochodzeniem objęty jest taki sam produkt jak ten okre 
ślony w poprzednim motywie, ale wysyłany z Malezji, 
zgłoszony lub niezgłoszony jako pochodzący z Malezji, 
objęty obecnie tymi samymi kodami CN co produkt 
objęty postępowaniem. 

C. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI 

(5) Środkami obecnie obowiązującymi, które być może są 
obchodzone, są środki antydumpingowe wprowadzone 
rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 
791/2011 ( 2 ). 

D. PODSTAWY 

(6) Wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie 
wskazujące, iż środki antydumpingowe wprowadzone 
względem przywozu niektórych rodzajów tkanin siatko
wych o otwartych oczkach z włókien szklanych, 
pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, są obcho
dzone poprzez dokonywanie przeładunku w Malezji. 

Przedstawione dowody są następujące: 

(7) Z wniosku wynika, że w następstwie wprowadzenia 
środków w odniesieniu do produktu objętego postępo
waniem znacznie zmieniła się struktura handlu 
w zakresie wywozu z Chińskiej Republiki Ludowej 
i Malezji do Unii oraz że nie ma innego wystarczającego 
powodu lub uzasadnienia tej zmiany niż nałożenie cła. 

(8) Wymieniona zmiana struktury handlu wydaje się 
wynikać z przeładunku niektórych rodzajów tkanin siat
kowych o otwartych oczkach z włókien szklanych, 
pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, dokonywa
nego w Malezji. 

(9) Ponadto wniosek zawiera wystarczające dowody prima 
facie wskazujące, iż skutki naprawcze obowiązujących 
środków antydumpingowych wprowadzonych w 
odniesieniu do produktu objętego postępowaniem 
zostały osłabione zarówno pod względem ilości, jak 
i ceny. Wydaje się, że znaczne wielkości przywozu 
produktu objętego dochodzeniem zastąpiły przywóz
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( 1 ) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. ( 2 ) Dz.U. L 204 z 9.8.2011, s. 1.



produktu objętego postępowaniem. Ponadto istnieją 
wystarczające dowody na to, że przywóz produktu obję
tego dochodzeniem dokonywany jest po cenach znacznie 
niższych od ceny niewyrządzającej szkody ustalonej 
w dochodzeniu, które doprowadziło do wprowadzenia 
obowiązujących środków. 

(10) Wreszcie wniosek zawiera wystarczające dowody prima 
facie wskazujące, iż ceny produktu objętego dochodze
niem są cenami dumpingowymi w odniesieniu do 
wartości normalnej ustalonej poprzednio dla produktu 
objętego postępowaniem. 

(11) Jeżeli podczas dochodzenia zidentyfikowane zostaną 
praktyki, inne niż przeładunek, objęte art. 13 
rozporządzenia podstawowego i mające na celu obejście 
środków antydumpingowych poprzez Malezję, docho
dzenie może objąć również wymienione praktyki. 

E. PROCEDURA 

(12) W związku z powyższym Komisja stwierdza, iż istnieją 
wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie docho
dzenia na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia 
podstawowego oraz poddanie rejestracji przywozu 
produktu objętego dochodzeniem, zgłoszonego lub 
niezgłoszonego jako pochodzący z Malezji, zgodnie 
z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. 

a) Kwestionariusze 

(13) W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla 
dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do 
znanych eksporterów/producentów oraz znanych zrze
szeń eksporterów/producentów w Malezji, do znanych 
eksporterów/producentów oraz znanych zrzeszeń 
eksporterów/producentów w Chińskiej Republice 
Ludowej, do znanych importerów i znanych zrzeszeń 
importerów w Unii oraz do władz Chińskiej Republiki 
Ludowej i Malezji. Informacje, w stosownych przypad
kach, mogą pochodzić również od przemysłu unijnego. 

(14) W każdym przypadku wszystkie zainteresowane strony 
powinny niezwłocznie skontaktować się z Komisją, ale 
nie później niż w terminie określonym w art. 3 niniej
szego rozporządzenia, oraz wystąpić o kwestionariusz 
w terminie określonym w art. 3 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia, biorąc pod uwagę fakt, że termin okre 
ślony w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia dotyczy 
wszystkich zainteresowanych stron. 

(15) Władze Chińskiej Republiki Ludowej i Malezji zostaną 
powiadomione o wszczęciu dochodzenia. 

b) Gromadzenie informacji i przeprowadzanie prze
słuchań 

(16) Wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się 
do przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz do 
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. 

c) Zwolnienie przywozu z wymogu rejestracji lub 
podlegania środkom 

(17) Zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego 
przywóz produktu objętego dochodzeniem może zostać 
zwolniony z wymogu rejestracji lub podlegania środkom, 
jeżeli nie stanowi on obejścia środków. 

(18) Ponieważ możliwe obchodzenie środków występuje poza 
Unią, zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawo
wego zwolnienia mogą zostać przyznane malezyjskim 
producentom niektórych rodzajów tkanin siatkowych 
o otwartych oczkach z włókien szklanych, którzy mogą 
wykazać, że nie są powiązani ( 1 ) z jakimkolwiek produ
centem podlegającym wymienionym środkom ( 2 ), oraz 
w odniesieniu do których ustalono, że nie uczestniczą 
w praktykach mających na celu obejście środków anty
dumpingowych, jak wskazano w art. 13 ust. 1 i 2 
rozporządzenia podstawowego. Producenci zaintereso
wani otrzymaniem zwolnienia powinni przedłożyć 
wniosek należycie poparty dowodami w terminie wska
zanym w art. 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia. 

F. REJESTRACJA 

(19) Zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego 
przywóz produktu objętego dochodzeniem powinien 
zostać poddany rejestracji w celu dopilnowania, aby, 
jeśli w wyniku dochodzenia zostanie stwierdzone obcho
dzenie środków, cła antydumpingowe mogły być 
pobrane w odpowiedniej wysokości z mocą wsteczną 
od dnia rejestracji przywozu wysyłanego z Malezji. 

G. TERMINY 

(20) W celu zapewnienia dobrej administracji należy określić 
terminy, w których: 

— zainteresowane strony mogą zgłosić się do Komisji, 
przedstawić swoje opinie na piśmie i przedłożyć 
odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu 
lub przedstawić wszystkie inne informacje, które 
mają zostać uwzględnione podczas dochodzenia,
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( 1 ) 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 one pracodawcą 
i pracobiorcą; d) dowolna osoba, bezpośrednio lub pośrednio, jest 
właścicielem co najmniej 5 % akcji lub udziałów z prawem głosu 
obu osób lub co najmniej pięć procent takich akcji lub udziałów 
kontroluje bądź posiada; e) jedna z osób bezpośrednio bądź 
pośrednio kontroluje drugą; f) obie znajdują się pod bezpośrednią 
lub pośrednią kontrolą trzeciej osoby; g) wspólnie kontrolują, bezpo 
średnio lub pośrednio, trzecią osobę; lub h) są członkami rodziny. 
Za członków rodziny uważa się wyłącznie osoby pozostające 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; (iv) 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. 

( 2 ) Nawet jeżeli producenci są powiązani w wyżej wymieniony sposób 
z przedsiębiorstwami podlegającymi obowiązującym środkom wpro
wadzonym względem przywozu pochodzącego z Chińskiej Repub
liki Ludowej (pierwotne środki antydumpingowe), zwolnienie może 
jednak zostać przyznane, jeśli brak jest dowodów na to, że 
powiązanie z przedsiębiorstwami podlegającymi pierwotnym 
środkom zostało ustanowione lub wykorzystane w celu obejścia 
środków pierwotnych.



— producenci z Malezji mogą złożyć wniosek o 
zwolnienie z wymogu rejestracji przywozu, 

— zainteresowane strony mogą złożyć pisemny wniosek 
o przesłuchanie przez Komisję. 

(21) Należy zwrócić uwagę na fakt, iż korzystanie 
z większości praw proceduralnych ustanowionych 
w rozporządzeniu podstawowym jest uwarunkowane 
zgłoszeniem się przez stronę w terminie określonym 
w art. 3 niniejszego rozporządzenia. 

H. BRAK WSPÓŁPRACY 

(22) W przypadkach, w których zainteresowana strona 
odmawia dostępu do niezbędnych informacji lub nie 
dostarcza ich w określonych terminach, lub też znacznie 
utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość dokonania 
ustaleń – potwierdzających lub zaprzeczających – na 
podstawie dostępnych faktów zgodnie z art. 18 
rozporządzenia podstawowego. 

(23) W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostar
czyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd infor
macje, informacje te nie są brane pod uwagę, 
a ustalenia mogą być dokonywane na podstawie dostęp
nych faktów. Jeżeli zainteresowana strona nie współpra
cuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu 
ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie 
z art. 18 rozporządzenia podstawowego, wynik może 
być mniej korzystny dla wymienionej strony niż 
w przypadku, gdyby strona ta współpracowała. 

I. HARMONOGRAM DOCHODZENIA 

(24) Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 13 ust. 3 
rozporządzenia podstawowego, w terminie dziewięciu 
miesięcy, począwszy od daty opublikowania niniejszego 
zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

J. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

(25) Należy zauważyć, iż wszelkie dane osobowe zgroma
dzone podczas niniejszego dochodzenia będą traktowane 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. 
o ochronie osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje 
i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich 
danych ( 1 ). 

K. RZECZNIK PRAW STRON 

(26) Należy również zauważyć, że w przypadku napotkania 
przez zainteresowane strony problemów związanych 

z korzystaniem z prawa do obrony strony te mogą 
wystąpić o interwencję urzędnika DG ds. Handlu 
pełniącego rolę rzecznika praw stron. Pośredniczy on 
w kontaktach między zainteresowanymi stronami 
i służbami Komisji, zapewniając, w stosownych przypad
kach, mediację w kwestiach proceduralnych związanych 
z ochroną interesów stron podczas postępowania, 
w szczególności w odniesieniu do spraw dotyczących 
dostępu do akt, poufności, przedłużenia terminów oraz 
rozpatrywania pisemnych lub ustnych oświadczeń lub 
uwag. Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainte
resowane strony mogą uzyskać na stronach interneto
wych rzecznika praw stron w Dyrekcji Generalnej ds. 
Handlu (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/ 
hearing-officer/index_en.htm), 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Niniejszym wszczyna się dochodzenie na podstawie art. 13 ust. 
3 rozporządzenia podstawowego w celu ustalenia, czy przywóz 
do Unii tkanin siatkowych o otwartych oczkach z włókien 
szklanych, o wielkości oczka powyżej 1,8 mm na długość 
i szerokość oraz o masie powierzchniowej powyżej 35 g/m 2 , 
z wyłączeniem tarcz z włókna szklanego, wysyłanych 
z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące 
z Malezji, obecnie objętych kodami CN ex 7019 51 00 
i ex 7019 59 00 (kody TARIC 7019 51 00 11 
i 7019 59 00 11), stanowi obejście środków antydumpingo
wych wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 
nr 791/2011. 

Artykuł 2 

Na podstawie art. 13 ust. 3 oraz art. 14 ust. 5 rozporządzenia 
podstawowego niniejszym nakazuje się organom celnym 
podjęcie właściwych kroków w celu rejestrowania przywozu 
do Unii określonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia. 

Rejestracja wygasa po upływie dziewięciu miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

Komisja, w drodze rozporządzenia, może nakazać organom 
celnym zaprzestania rejestrowania przywozu do Unii 
produktów wytwarzanych przez producentów, którzy złożyli 
wnioski o zwolnienie z wymogu rejestracji i co do których 
ustalono, że spełniają warunki wymagane do przyznania zwol
nienia. 

Artykuł 3 

1. Wnioski o kwestionariusze powinny być składane do 
Komisji w terminie 15 dni od dnia opublikowania niniejszego 
rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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2. Zainteresowane strony, jeżeli ich oświadczenia mają być 
uwzględnione podczas dochodzenia, muszą zgłosić się do 
Komisji, przedstawić na piśmie swoje stanowisko i 
odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz 
wszelkie inne informacje w terminie 37 dni od daty opubliko
wania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, o ile nie ustalono inaczej. 

3. Producenci w Malezji ubiegający się o zwolnienie przy
wozu z podlegania rejestracji lub środkom powinni przedłożyć 
wniosek należycie poparty dowodami w tym samym terminie 
37 dni. 

4. Zainteresowane strony mogą składać wnioski o 
przesłuchanie przez Komisję w takim samym terminie 37 dni. 

5. Zainteresowane strony proszone są o składanie wszystkich 
oświadczeń i wniosków w formacie elektronicznym (oświad
czenia niepoufne pocztą elektroniczną, poufne na płytach CD- 
R/DVD), wskazując swoją nazwę, adres, adres e-mail, numer 
telefonu i faksu. Jednakże pełnomocnictwa i podpisane zaświad
czenia towarzyszące odpowiedziom na pytania zawarte 
w kwestionariuszu oraz ich aktualizacje należy dostarczać 
w formie papierowej, tj. pocztą lub osobiście, na adres podany 
poniżej. Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia podstawo
wego, jeżeli zainteresowana strona nie może przekazać oświad
czeń i wniosków w formacie elektronicznym, musi 
niezwłocznie poinformować o tym Komisję. Zainteresowane 

strony mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące kores
pondencji z Komisją na odpowiedniej stronie internetowej 
Dyrekcji Generalnej ds. Handlu: http://ec.europa.eu/trade/ 
tackling-unfair-trade/trade-defence. Wszelkie oświadczenia 
pisemne, łącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym 
rozporządzeniu, odpowiedzi na pytania zawarte w 
kwestionariuszu i korespondencję dostarczaną przez zaintereso
wane strony na zasadzie poufności należy oznakować 
„Limited” ( 1 ) oraz, zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia 
podstawowego, dołączyć do nich wersję bez klauzuli poufności, 
oznakowaną „Do wglądu zainteresowanych stron”. 

Adres do korespondencji: 

European Commission 
Directorate-General for Trade 
Directorate H 
Biuro: N105 4/92 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Faks + 32 22993704 
E-mail: TRADE-AC-MESH@ec.europa.eu 

Artykuł 4 

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 9 listopada 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL 10.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/7 

( 1 ) Dokument oznakowany „Limited” jest uważany za dokument poufny 
zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 (określanego 
w tekście jako rozporządzenie podstawowe) 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).

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
mailto:TRADE-AC-MESH@ec.europa.eu

