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HANDLOWEJ 

KOMISJA EUROPEJSKA 

Zawiadomienie zmieniające zawiadomienie o wszczęciu postępowania antysubsydyjnego 
dotyczącego przywozu rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, opublikowane 
w dniu 27 kwietnia 2012 r. i rozszerzające to postępowanie na przywóz takich rowerów, 

wysyłanych z Indonezji, Malezji, Sri Lanki i Tunezji 

(2012/C 346/07) 

W dniu 27 kwietnia 2012 r. Komisja Europejska („Komisja”) wszczęła postępowanie antysubsydyjne doty
czące przywozu rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej ( 1 ) („zawiadomienie o wszczęciu 
postępowania antysubsydyjnego”), zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 
11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących 
członkami Wspólnoty Europejskiej ( 2 ) („dochodzenie antysubsydyjne”). 

W dniu 26 września 2012 r. Komisja opublikowała rozporządzenie Komisji (UE) nr 875/2012 z dnia 
25 września 2012 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpin
gowych, wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 990/2011 wobec przywozu 
rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, przez przywóz rowerów wysyłanych z Indonezji, 
Malezji, Sri Lanki i Tunezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Indonezji, Malezji, Sri Lanki 
i Tunezji, oraz poddające ten przywóz rejestracji ( 3 ), zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 ( 4 ) („dochodzenie w sprawie 
obchodzenia środków antydumpingowych”). 

Jako że wyżej wymienione dochodzenie w sprawie obchodzenia środków antydumpingowych obejmuje 
przywóz tych samych produktów, co dochodzenie antysubsydyjne, a mianowicie rowerów dwukołowych 
i pozostałych rowerów bezsilnikowych (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze, ale wyłączając 
rowery jednokołowe), pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, zakres zawiadomienia o wszczęciu 
postępowania antysubsydyjnego należy zmienić ex officio, tak aby odzwierciedlało ono wszczęcie docho
dzenia w sprawie obchodzenia środków antydumpingowych. Jest to między innymi konieczne, aby 
w stosownych przypadkach umożliwić włączenie produktu objętego postępowaniem, pochodzącego z Chiń
skiej Republiki Ludowej, wysyłanego z Indonezji, Malezji, Sri Lanki i Tunezji, do analizy związku przyczy
nowego postępowania antysubsydyjnego. 

W tym celu w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania antysubsydyjnego w pkt 5 po akapicie drugim 
dodaje się następujący akapit: 

„Po opublikowaniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 875/2012 z dnia 25 września 2012 r. wszczy
nającego dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych, wprowadzo
nych rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 990/2011 wobec przywozu rowerów pochodzą
cych z Chińskiej Republiki Ludowej, przez przywóz rowerów wysyłanych z Indonezji, Malezji, Sri 
Lanki i Tunezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Indonezji, Malezji, Sri Lanki
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i Tunezji, oraz poddającego ten przywóz rejestracji ( 1 ), w dochodzeniu tym można również ustalić, czy 
przywóz, w którym rzekomo dochodzi do obchodzenia środków antydumpingowych, jest również 
rzekomo subsydiowanym przywozem pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej produktu objętego 
dochodzeniem. 
___________ 
( 1 ) Dz.U. L 258 z 26.9.2012, s. 21.”. 

Pkt 5.6 staje się pkt 5.7 i jego tytuł otrzymuje brzmienie: 

„5.7. Instrukcje dotyczące składania oświadczeń pisemnych i przesyłania wypełnionych kwestiona
riuszy oraz korespondencji”. 

Między pkt 5.5 i pkt 5.7 dodaje się nowy pkt 5.6 w brzmieniu: 

„5.6. Informacje dotyczące kwestii poruszonej w pkt 5 akapit trzeci 

Istotne informacje dotyczące pkt 5 akapit trzeci muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony 
w terminie 37 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia zmieniającego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.”.
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