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Zawiadomienie dotyczące wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach C- 
249/10 P i C-247/10 P w odniesieniu do rozporządzenia Rady (WE) nr 1472/2006 nakładającego 
ostateczne cła antydumpingowe oraz stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego 
nałożonego na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pochodzących 

z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu 

(2013/C 295/06) 

Wyrokami z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie C-249/10 P ( 1 ) Brosman et al oraz z dnia 15 listopada 2012 r. 
w sprawie C-247/10 P ( 2 ) Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („Try
bunał”) stwierdził częściową nieważność rozporządzenia Rady (WE) nr 1472/2006 z dnia 5 października 
2006 r. nakładającego ostateczne cła antydumpingowe oraz stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła 
tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pocho
dzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu („rozporządzenie”) ( 3 ). Stwierdzono nieważność 
rozporządzenia w zakresie, w jakim dotyczy ona przedsiębiorstw Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable 
Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd oraz Risen Footwear (HK) Co Ltd, a także 
Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd („producenci eksportujący objęci postępowaniem”). 

W wyżej wspomnianych wyrokach Trybunał stwierdził, że instytucje UE powinny były rozpatrzyć wnioski 
o traktowanie na zasadach rynkowych („MET”) złożone przez producentów eksportujących objętych postę
powaniem i podjąć decyzje co do tych wniosków. 

Artykuł 266 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zobowiązuje instytucje do podjęcia środków 
zapewniających wykonanie wyroków Trybunału. 

W celu wypełnienia tego zobowiązania Komisja postanowiła wznowić postępowanie od etapu, w którym 
pojawiła się niezgodność z prawem, w celu zastąpienia części rozporządzenia, których nieważność stwier
dzono, oraz sprawdzić, czy w odniesieniu do producentów eksportujących objętych postępowaniem prze
ważały warunki gospodarki rynkowej w okresie od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 31 marca 2005 r. 

W zależności od ustaleń trwającego postępowania konieczna może być również odpowiednia zmiana 
rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 1294/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. nakładającego osta
teczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami pocho
dzącego z Wietnamu i pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzone na przywóz niektórych 
rodzajów obuwia ze skórzanymi cholewkami wysyłanego ze Specjalnego Regionu Administracyjnego 
Makau, zgłoszonego lub niezgłoszonego jako pochodzące ze Specjalnego Regionu Administracyjnego 
Makau, w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 
384/96 ( 4 ).
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( 1 ) Dz.U. C 80 z 17.3.2012, s. 3. 
( 2 ) Dz.U. C 9 z 12.1.2013, s. 5. 
( 3 ) Dz.U. L 275 z 6.10.2006, s. 1. 
( 4 ) Dz.U. L 352 z 30.12.2009, s. 1.



1. Określenie zainteresowanych stron 

Komisja obecnie analizuje ustalenia dotyczące oceny MET przeprowadzonej w odniesieniu do producentów 
eksportujących objętych postępowaniem. 

Komisja zamierza ujawnić ustalenia oceny dotyczącej MET oraz proponowane środki wykonania wyroków 
Trybunału wszystkim zainteresowanym stronom, które uczestniczyły w pierwotnym dochodzeniu, o ile 
zwrócą się one z takim wnioskiem. 

Zważywszy że pierwotne dochodzenie przeprowadzono w latach 2005–2006, w celu upewnienia się, że 
Komisja dysponuje właściwymi danymi kontaktowymi potencjalnych zainteresowanych stron, Komisja 
niniejszym wzywa wszystkie zainteresowane strony, które zgłosiły się w pierwotnym dochodzeniu, do 
zadeklarowania, czy życzą sobie otrzymać wyżej wspomniane informacje, a jeśli tak – do przedstawienia 
następujących informacji: 

— do której kategorii należy dana zainteresowana strona w przedmiotowej sprawie (np. producent unijny, 
importer niepowiązany, producent eksportujący itp.); 

— czy dana strona chce uczestniczyć jako zainteresowana strona w obecnym wykonaniu wspomnianych 
wyroków Trybunału; 

— nazwa, adres i adres e-mail zainteresowanej strony; 

— dokumentacja potwierdzająca, że dana strona uczestniczyła jako zainteresowana strona w pierwotnym 
dochodzeniu. 

2. Termin 

Wyżej wymienione informacje muszą wpłynąć do Komisji w terminie 15 dni od dnia opublikowania 
niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

3. Odpowiedzi pisemne i korespondencja 

Wszystkie odnośne informacje należy przekazać Komisji w formie pisemnej i muszą one zawierać nazwę, 
adres, adres e-mail i numer telefonu danej zainteresowanej strony. 

Adres Komisji do celów korespondencji: 

European Commission 
Directorate-General for Trade 
Directorate H 
Office: N105 08/020 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

E-mail: TRADE-AD499-Footwear-Court@ec.europa.eu 

4. 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 przesłuchanie indywidualnej zainteresowanej 
strony i podjąć się mediacji, aby zapewnić pełne wykonanie prawa zainteresowanych stron do obrony. 

Wniosek o przesłuchanie z udziałem rzecznika praw stron należy sporządzić na piśmie, podając uzasad
nienie. 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 należy składać w terminach określonych przez Komisję 
w korespondencji ze stronami.
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Rzecznik praw stron umożliwi także zorganizowanie przesłuchania z udziałem stron pozwalającego na 
przedstawienie różnych stanowisk i odpierających je argumentów. Dodatkowe informacje i dane kontak
towe zainteresowane strony mogą uzyskać na stronach internetowych DG ds. Handlu dotyczących rzecz
nika praw stron: 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/
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