
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu 
poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indii 

i Wietnamu 

(2013/C 372/12) 

Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała skargę złożoną 
zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 
z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przy
wozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących człon
kami Wspólnoty Europejskiej ( 1 ) („rozporządzenie podstawo
we”), zawierającą zarzut subsydiowania przywozu poliestrowych 
włókien odcinkowych („PSF”), pochodzących z Chińskiej Repub
liki Ludowej, Indii i Wietnamu, a zatem powodujących szkodę 
dla przemysłu unijnego. 

1. Skarga 

Skarga została złożona dnia 4 listopada 2013 r. przez European 
Man-made Fibres Association („CIRFS”) („skarżący”) w imieniu 
producentów reprezentujących więcej niż 25 % całkowitej 
unijnej produkcji PSF. 

2. Produkt objęty dochodzeniem 

Produktem objętym niniejszym dochodzeniem są włókna odcin
kowe syntetyczne z poliestru, niezgrzeblone, nieczesane ani 
nieprzerobione w inny sposób do przędzenia („produkt objęty 
dochodzeniem”). 

3. Zarzut subsydiowania 

Produktem, którego dotyczy zarzut subsydiowania, jest produkt 
objęty dochodzeniem, pochodzący z Chińskiej Republiki Ludo
wej, Indii i Wietnamu („państwa, których dotyczy postępowa
nie”), obecnie objęty kodem CN 5503 20 00. Powyższy kod CN 
podany jest jedynie w celach informacyjnych. 

Z dowodów prima facie przedstawionych przez skarżącego 
wynika, że producenci przedmiotowego produktu pochodzą
cego z Chińskiej Republiki Ludowej, Indii i Wietnamu korzystali 
z szeregu subsydiów przyznawanych odpowiednio przez rząd 
Chińskiej Republiki Ludowej, rząd Indii i rząd Wietnamu. 

W przypadku Chińskiej Republiki Ludowej subsydia obejmują, 
między innymi, zapewnienie przez rząd środków produkcji za 
mniej niż adekwatne wynagrodzenie oraz powierzenie i wyzna
czenie zadań dostawcom prywatnym przez rząd, preferencyj
nych systemów kredytowych dla sektora produkcji PSF ofero
wanych przez banki państwowe i powierzenie oraz wyzna
czenie zadań bankom prywatnym, dotacji na rzecz rozwoju 
i subwencji do odsetek w sektorze tekstylnym, specjalny 
funduszu „Go Global”, fundusz promocji handlu dla rolnictwa, 
przemysłu lekkiego i wyrobów włókienniczych, zwolnienie 
z podatku dochodowego dotyczącego przedsiębiorstw z kapi
tałem zagranicznym, zwolnienie z podatku dochodowego doty
czącego dochodu z tytułu dywidend wypłacanych między kwali
fikowanymi przedsiębiorstwami będącymi rezydentami, obni 
żenie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw wykorzystują
cych zaawansowane lub nowe technologie, obniżenie podatku 

dochodowego dla specjalnych stref ekonomicznych, obniżenie 
podatku dochodowego dla przedsiębiorstw nastawionych na 
eksport, ulgi podatkowe w wysokości do 40 % wartości zakupu 
sprzętu produkcji krajowej, zwolnienie z cła lub podatku od 
wartości dodanej dotyczące sprzętu importowanego i zakupu 
sprzętu produkcji krajowej, zapewnienie przez rząd prawa użyt
kowania gruntów, zapewnienie przez rząd elektryczności 
i wody. Ponadto subsydia obejmują, między innymi, zwolnienia 
m.in. z podatku w strefach rozwoju w prowincji Jiangsu, 
zachęty podatkowe i preferencyjne czynsze w mieście Chan
gzhou, zachęty wywozowe i dotacje do technologii w prowincji 
Zhejiang, zachęty podatkowe i celne w strefach rozwoju, 
zachęty wywozowe, zwrot kosztów opłat prawnych, zagra
niczny program funduszy (specjalnych) na działania handlowe, 
spłatę odsetek od pożyczki na wsparcie projektów innowacji 
technologicznych w prowincji Guangdong, preferencyjne stawki 
podatkowe w strefach rozwoju oraz preferencyjną infrastruk
turę, pożyczki i politykę podatkową dotyczącą przedsiębiorstw 
nastawionych na eksport w prowincji Szanghaj. 

W przypadku Indii subsydia obejmują, między innymi, kredyty 
celne w ramach programu „Focus Market” i programu „Focus 
Product”, program „Advance Authorisation”, program „Duty 
Entitlement Passbook”, program „Export Promotion Capital 
Goods”, zwolnienie z podatku i cła oraz obniżenie podatku 
i cła w ramach jednostek zorientowanych na wywóz i specjal
nych stref ekonomicznych, program kredytów eksportowych, 
program zwolnienia z podatku dochodowego, program zachęt 
do pierwotnego wywozu, program autoryzacji bezcłowego 
przywozu, program pomocy rozwojowej w rynku i gwarancje 
pożyczek. Ponadto subsydia obejmują, między innymi, program 
„Capital Investment Incentive” władz publicznych stanu 
Gudżarat (Capital Investment Incentive Scheme of the Gover
nment of Gujarat), program zachęt podatkowych stanu 
Gudżarat dotyczący podatku od sprzedaży (Gujarat Sales Tax 
Incentive Scheme) i program „Electricity Duty Exemption”, 
programy subsydiowania Bengalu Zachodniego (West Bengal 
Subsidy Schemes) – zachęty i ulgi podatkowe, w tym dotacje 
i zwolnienie z podatku od sprzedaży, program Maharasztra 
dotyczący zwolnień z cła od energii elektrycznej (Maharashtra 
Electricity Duty Exemption Scheme). 

W przypadku Wietnamu subsydia obejmują, między innymi, 
zapewnienie przez rząd towarów do przemysłu PSF przez 
przedsiębiorstwa publiczne za mniej niż adekwatne wynagro
dzenie, zachęty rządowe (w formie zwolnień z podatku i cła 
oraz preferencyjne pożyczki) w strefie przemysłowej Dinh Vu, 
rządowe preferencyjne pożyczki dla przemysłu PSF udzielane 
przez banki publiczne oraz powierzenie i wyznaczenie bankom 
prywatnym zadań przez rząd, zapewnienie przez rząd gruntów 
za mniej niż adekwatne wynagrodzenie oraz zwolnienie 
z czynszu za grunty i wodę, a także ich zmniejszenie na 
mocy, między innymi, zarządzenia nr 142/2005/ND-CP, 
dotacje na spłatę odsetek na mocy, między innymi, decyzji 
nr 131/2009-QD-TTg, preferencyjne stawki podatku dochodo
wego, zwolnienie z podatku lub jego zmniejszenie na mocy, 
między innymi, zarządzenia nr 164/2003/ND-CP zmienionego
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( 1 ) Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93.



i uzupełnionego zarządzeniami o numerach 152/2004/ND-CP 
i 149/2005/ND-CP, zwolnienie z podatku i czynszu lub ich 
zmniejszenie, pożyczki rządowe, subsydiowanie stopy procen
towej, preferencje kredytu wywozowego w parkach zaawanso
wanych technologii, strefach i parkach przemysłowych na 
mocy, między innymi, decyzji nr 53/2004/QD-TTg i rozporzą
dzenia nr 99/2003/ND-CP, zachęty dotyczące podatku docho
dowego na mocy, między innymi, rozporządzenia nr 124- 
2008-ND-CP, zwolnienia z podatku przywozowego i wywozo
wego oraz zwrot tych podatków na mocy, między innymi, 
ustawy nr 45/2005/QH-11 i rozporządzenia nr 87/2010/ND- 
CP. Ponadto subsydia obejmują, między innymi, następujące 
ulgi na mocy rozporządzenia nr 51/1999/ND-CP, zmienionego 
i uzupełnionego zarządzeniem nr 35/2002/ND-CP, decyzją 
nr 55/2001/QD-TTg, ustawą nr 59-2005-QH11 i Ustawą 
w sprawie Inwestycji Zagranicznych Wietnamu, rozporządzenia 
nr 61/2010/ND-CP, decyzji o numerach 1483/QD-TTg 
i 12/2011: zwolnienia z należności przywozowych na surowce 
i materiały, zwolnienia z podatku i cła, przyspieszona amorty
zacja i preferencyjny kredyt dla inwestycji zagranicznych, 
zachęty na podatek od przedsiębiorstw, pożyczki na warunkach 
preferencyjnych, dotacje, gwarancje, ulgi podatkowe i dostar
czanie dóbr i usług do przemysłu objętego pomocą za mniej 
niż adekwatne wynagrodzenie, wsparcie inwestycji krajowych 
poprzez np. kredyty wywozowe, zapewnienie infrastruktury 
i świadczenia usług za kwotę niższą od odpowiedniego wyna
grodzenia, zwolnienie z podatków i opłat za użytkowanie grun
tów; 

Komisja zastrzega sobie prawo do zbadania innych dotacji, 
które mogą zostać ujawnione w trakcie dochodzenia. 

Z dowodów prima facie przedstawionych przez skarżącego 
wynika, że wyżej wymienione programy stanowią subsydia, 
ponieważ pociągają za sobą wkład finansowy rządu Chińskiej 
Republiki Ludowej, Indii i Wietnamu lub innych władz regio
nalnych (łącznie z organami publicznymi) i przynoszą korzyści 
odbiorcom. Zarzuca się ponadto, że wyżej wymienione 
programy są zależne od wyników wywozu lub od preferencyj
nego wykorzystywania towarów krajowych w stosunku do 
towarów przywożonych, lub są one ograniczone do niektórych 
sektorów lub typów przedsiębiorstw lub lokalizacji i dlatego 
mają charakter szczególny oraz stanowią podstawę środków 
wyrównawczych. 

4. Zarzut spowodowania szkody i związek przyczynowy 

Skarżący przedstawił dowody na to, że przywóz produktu obję
tego dochodzeniem z państw, których dotyczy postępowanie, 
wzrósł w ujęciu bezwzględnym lub wzrósł jego udział w rynku. 

Dowody prima facie przedstawione przez skarżącego wskazują, 
że wielkość oraz ceny przywożonego produktu objętego docho
dzeniem mają, oprócz innych skutków, negatywny wpływ na 
poziom cen stosowanych przez przemysł unijny oraz jego 
udziały w rynku, co wywiera znaczący niekorzystny wpływ 
na ogólne wyniki i sytuację finansową 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. 10 rozporządzenia podstawowego. 

W dochodzeniu zostanie ustalone, czy produkt objęty docho
dzeniem pochodzący z państw, których dotyczy postępowanie, 
jest subsydiowany i czy ten subsydiowany przywóz spowo
dował szkodę dla przemysłu unijnego. W przypadku ustalenia 
wspomnianych faktów w dochodzeniu zostanie zbadane, czy 
wprowadzenie środków leży w interesie Unii. 

Rządy Chińskiej Republiki Ludowej, Indii i Wietnamu zostały 
wezwane do konsultacji. 

5.1. Procedura dotycząca stwierdzenia subsydiowania 

Wzywa się producentów eksportujących ( 1 ) produktu objętego 
dochodzeniem z państw, których dotyczy postępowanie, oraz 
władze państw, których dotyczy postępowanie, do udziału 
w dochodzeniu Komisji. 

5.1.1. Dochodzenie dotyczące producentów eksportujących 

5.1.1.1. P r o c e d u r a w y b o r u 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 , k t ó r z y z o s t a n ą o b j ę c i 
d o c h o d z e n i e m , w p a ń s t w a c h , k t ó r y c h 
d o t y c z y p o s t ę p o w a n i e 

a) Kontrola wyrywkowa 

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę producentów 
eksportujących w Chińskiej Republice Ludowej, Indii i Wiet
namie uczestniczących w postępowaniu, oraz w celu zakoń
czenia dochodzenia w terminie określonym prawem, 
Komisja może objąć dochodzeniem tylko rozsądnie ograni
czoną liczbę producentów eksportujących, wybierając próbę 
(proces ten zwany jest także „kontrolą wyrywkową”). 
Kontrola wyrywkowa zostanie przeprowadzona zgodnie 
z art. 27 rozporządzenia podstawowego. 

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności 
dokonania kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka 
zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy 
producenci eksportujący lub przedstawiciele działający w ich 
imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji. 
Strony mają 15 dni od daty opublikowania niniejszego 
zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
o ile nie wskazano inaczej, aby zgłosić się i dostarczyć 
Komisji informacje na temat ich przedsiębiorstwa lub przed
siębiorstw określone w załączniku I do niniejszego zawiado
mienia. 

Ponadto w celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne 
dla doboru próby producentów eksportujących Komisja 
skontaktuje się z władzami państw, których dotyczy postę
powanie, i, ewentualnie, z wszystkimi znanymi jej zrzesze
niami producentów eksportujących. 

Inne istotne informacje dotyczące doboru próby, poza infor
macjami, do których przedłożenia wzywa się powyżej, 
muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony 
w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego zawia
domienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie 
wskazano inaczej.
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( 1 ) Producentem eksportującym jest każde przedsiębiorstwo 
w państwach, których dotyczy postępowanie, które to przedsiębior
stwo produkuje i wywozi produkt objęty dochodzeniem na rynek 
Unii, bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej, w tym 
każde z powiązanych z nim przedsiębiorstw uczestniczących 
w produkcji, sprzedaży krajowej lub wywozie produktu objętego 
dochodzeniem.



W przypadku konieczności kontroli wyrywkowej dobór 
próby producentów eksportujących może opierać się na 
kryterium największej reprezentatywnej wielkości wywozu 
do Unii, którą można właściwie zbadać w dostępnym czasie. 
Komisja powiadomi o przedsiębiorstwach wybranych do 
próby wszystkich znanych producentów eksportujących, 
władze państw, których dotyczy postępowanie, oraz zrze
szenia producentów eksportujących w stosownych przypad
kach za pośrednictwem władz państw, których dotyczy 
postępowanie. 

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla 
dochodzenia w odniesieniu do producentów eksportujących 
Komisja prześle kwestionariusze do producentów eksportu
jących wybranych do próby, do wszelkich znanych zrzeszeń 
producentów eksportujących oraz do władz państw, których 
dotyczy postępowanie. 

Wszyscy producenci eksportujący wybrani do próby oraz 
władze państw, których dotyczy postępowanie, będą musieli 
przedłożyć uzupełniony kwestionariusz w terminie 37 dni 
od daty powiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano 
inaczej. 

Kwestionariusz dla producentów eksportujących dotyczyć 
będzie informacji m.in. na temat struktury przedsiębiorstwa/ 
przedsiębiorstw producenta eksportującego, działalności tych 
przedsiębiorstw w związku z produktem objętym dochodze
niem, łącznej sprzedaży tego przedsiębiorstwa / tych przed
siębiorstw oraz sprzedaży produktu objętego dochodzeniem, 
a także kwoty wkładu finansowego i korzyści finansowej 
z domniemanych subsydiów lub programów subsydiów 
lub innych podobnych ściśle związanych środków do tych 
programów. 

Kwestionariusz dla władz dotyczyć będzie informacji m.in. 
na temat domniemanych subsydiów lub programów 
subsydiów, władz odpowiedzialnych za ich realizację, 
sposobów funkcjonowania takich operacji, podstaw praw
nych, kryteriów kwalifikowalności oraz innych zasad i warun
ków, a także odbiorców oraz kwot wkładu finansowego 
i przyznanej korzyści finansowej. 

Bez uszczerbku dla zastosowania art. 28 rozporządzenia 
podstawowego przedsiębiorstwa, które zgodziły się na ewen
tualne włączenie ich do próby, lecz nie zostały do niej 
wybrane, zostaną uznane za współpracujące („nieobjęci 
próbą współpracujący producenci eksportujący”). Nie naru
szając przepisów poniższej sekcji b) cła wyrównawcze, które 
mogą być zastosowane do przywozu pochodzącego od 
nieobjętych próbą współpracujących producentów eksportu
jących, nie przekroczą średniego ważonego marginesu 
subsydiowania ustalonego dla producentów eksportujących 
objętych próbą ( 1 ). 

b) Indywidualny margines subsydiowania dla przedsiębiorstw 
niewłączonych do próby 

Nieobjęci próbą współpracujący producenci eksportujący 
mogą wystąpić z wnioskiem, zgodnie z art. 27 ust. 3 
rozporządzenia podstawowego, o ustalenie przez Komisję 
ich indywidualnych marginesów subsydiowania. Producenci 

eksportujący, którzy chcą wystąpić z wnioskiem o indywi
dualny margines subsydiowania, muszą zwrócić się z prośbą 
o przesłanie kwestionariusza i zwrócić należycie wypełniony 
kwestionariusz w terminie 37 dni od daty zawiadomienia 
o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej. 

Producenci eksportujący wnioskujący o indywidualny 
margines subsydiowania powinni mieć jednak świadomość, 
że Komisja może mimo wszystko podjąć decyzję o nieusta
laniu dla nich indywidualnego marginesu subsydiowania, 
jeżeli, na przykład, liczba producentów eksportujących 
będzie tak duża, że ustalenie takie byłoby nadmiernie uciąż
liwe i uniemożliwiałoby zakończenie dochodzenia na czas. 

5.1.2. Dochodzenie dotyczące importerów niepowiązanych ( 2 ) ( 3 ) 

Importerów niepowiązanych, przywożących produkt objęty 
dochodzeniem z Chińskiej Republiki Ludowej, Indii i Wietnamu 
do Unii, wzywa się do udziału w niniejszym dochodzeniu. 

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. 27 rozporządzenia 
podstawowego. 

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności 
dokonania kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka 
zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy 
importerzy niepowiązani lub przedstawiciele działający w ich 
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 infor
macje na temat ich przedsiębiorstw określone w załączniku II 
do niniejszego zawiadomienia. 

W celu otrzymania informacji uznanych za niezbędne dla 
doboru próby importerów niepowiązanych Komisja może 
ponadto skontaktować się ze wszystkimi znanymi zrzeszeniami 
importerów.
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( 1 ) Zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia podstawowego pomija się 
kwoty zerowe i de minimis subsydiów stanowiących podstawę 
środków wyrównawczych oraz kwoty subsydiów stanowiących 
podstawę środków wyrównawczych ustalone w warunkach określo
nych w art. 28 rozporządzenia podstawowego. 

( 2 ) Do próby mogą zostać włączeni tylko importerzy niepowiązani 
z producentami eksportującymi. Importerzy powiązani z producen
tami eksportującymi muszą wypełnić załącznik I do kwestionariusza 
dla tych producentów eksportujących. Zgodnie z art. 143 rozporzą
dzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 dotyczącego wykonania Wspól
notowego 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) jedna jest pracodawcą, a druga pracownikiem; 
d) dowolna osoba, bezpośrednio lub pośrednio, jest właścicielem 
co najmniej 5 % akcji lub udziałów z prawem głosu obu osób lub 
co najmniej tyle takich akcji lub udziałów kontroluje bądź posiada; 
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; 
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) wuj 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. 

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



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

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

Kwestionariusz dotyczyć będzie informacji m.in. na temat struk
tury ich przedsiębiorstwa/ przedsiębiorstw, rodzaju działalności 
tego przedsiębiorstwa/ tych przedsiębiorstw w związku 
z produktem objętym dochodzeniem oraz sprzedaży produktu 
objętego dochodzeniem. 

5.2. Procedura dotycząca ustalenia szkody i dochodzenie doty
czące producentów unijnych 

Ustalenie szkody odbywa się na podstawie zebranych dowo
dów, po dokonaniu obiektywnej oceny wielkości przywozu 
subsydiowanego 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 produ
centów unijnych produktu objętego dochodzeniem do udziału 
w dochodzeniu Komisji. 

5.2.1. Dochodzenie dotyczące producentów unijnych 

Ze względu na dużą liczbę producentów unijnych uczestniczą
cych w postępowaniu oraz w celu zakończenia dochodzenia 
w terminie określonym prawem Komisja podjęła decyzję 
o objęciu dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę 
producentów unijnych, wybierając próbę (proces ten zwany 
jest także „kontrolą wyrywkową”). Kontrola wyrywkowa jest 
przeprowadzana zgodnie z art. 27 rozporządzenia podstawo
wego. 

Wstępnie Komisja wybrała próbę producentów unijnych. Szcze
gółowe informacje na ten temat są dostępne w dokumentacji do 
wglądu dla zainteresowanych stron. Niniejszym wzywa się zain
teresowane strony do zapoznania się z dokumentacją (w tym 
celu należy skontaktować się z Komisją, podając dane kontak
towe wskazane w sekcji 5.6 poniżej). Pozostali producenci 
unijni lub przedstawiciele działający w ich imieniu, którzy 
uważają, że istnieją powody do włączenia ich do próby, 
muszą zgłosić się do Komisji w terminie 15 dni od daty opub
likowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. Istotne informacje dotyczące doboru próby 
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 lub 
zrzeszenia producentów unijnych. 

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla niniej
szego dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do produ
centów unijnych włączonych do próby oraz do wszelkich 
znanych zrzeszeń producentów unijnych. Strony muszą przed 
łożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty 
zawiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej. 

Kwestionariusz dotyczyć będzie informacji m.in. na temat struk
tury ich przedsiębiorstw i sytuacji finansowej i gospodarczej 
tych przedsiębiorstw. 

5.3. Procedura oceny interesu Unii 

W przypadku stwierdzenia subsydiowania i ustalenia, że spowo
dowało ono szkodę, na podstawie art. 31 rozporządzenia 
podstawowego zostanie podjęta decyzja, czy wprowadzenie 
środków antysubsydyjnych nie byłoby sprzeczne z interesem 
Unii. Producenci unijni, importerzy i reprezentujące ich zrze
szenia, użytkownicy i reprezentujące ich zrzeszenia oraz repre
zentatywne organizacje konsumenckie są proszeni o zgłoszenie 
się do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniej
szego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
o ile nie wskazano inaczej. Aby wziąć udział w dochodzeniu, 
reprezentatywne organizacje konsumenckie muszą udowodnić, 
w tym samym terminie, istnienie obiektywnego związku 
pomiędzy swoją działalnością a produktem objętym dochodze
niem. 

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. 31 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 potwier
dzające muszą wpłynąć do Komisji w terminie 37 dni od daty 
opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej. 

5.5. Możliwość przesłuchania przez służby Komisji prowa
dzące dochodzenie 

Wszystkie zainteresowane strony mogą wystąpić o przesłuchanie 
przez służby Komisji prowadzące dochodzenie. Wszelkie 
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 należy składać w terminach określo
nych przez Komisję w korespondencji ze stronami.
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5.6. Instrukcje dotyczące składania oświadczeń pisemnych 
i przesyłania wypełnionych kwestionariuszy oraz kores
pondencji 

Wszystkie pisemne zgłoszenia, łącznie z informacjami wymaga
nymi w niniejszym zawiadomieniu, wypełnione kwestionariusze 
i korespondencja dostarczone przez zainteresowane strony, 
w odniesieniu do których wnioskuje się o ich traktowanie na 
zasadzie poufności, należy oznakować „Limited” ( 1 ). 

Zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zainte
resowane strony przedstawiające informacje oznakowane „Limi
ted” powinny przedłożyć ich streszczenia bez klauzuli poufno 
ści, oznakowane „For inspection by interested parties”. Stresz
czenia powinny być wystarczająco szczegółowe, żeby pozwolić 
na prawidłowe zrozumienie istoty informacji przekazanych 
z klauzulą poufności. Jeżeli zainteresowana strona przekazująca 
poufne informacje nie dostarczy ich niepoufnego streszczenia 
w wymaganym formacie i o wymaganej jakości, takie poufne 
informacje mogą zostać pominięte. 

Zainteresowane strony proszone są o składanie wszystkich 
oświadczeń i wniosków w formie elektronicznej (oświad
czenia niepoufne pocztą elektroniczną, poufne na płytach 
CD-R/DVD) oraz o wskazanie swojej nazwy, adresu, adresu 
e-mail, numeru telefonu i faksu. Pełnomocnictwa, podpisane 
poświadczenia oraz ich aktualizacje towarzyszące odpowie
dziom na pytania zawarte w kwestionariuszu należy jednak 
składać w formie papierowej, tj. pocztą lub osobiście, na 
adres podany poniżej. Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporzą
dzenia podstawowego, jeżeli zainteresowana strona nie może 
przekazać oświadczeń i wniosków w formie elektronicznej, 
musi niezwłocznie poinformować o tym Komisję. Zaintereso
wane strony mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące 
korespondencji z Komisją na odpowiedniej stronie interne
towej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu: http://ec.europa.eu/ 
trade/tackling-unfair-trade/trade-defence 

Adres Komisji do celów korespondencji: 

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

Faks +32 22985353 

E-mail dotyczący kwestii subsydiów dla Chińskiej Republiki 
Ludowej i załącznika I: 
TRADE-PSF-SUBSIDY-CHINA@ec.europa.eu 

E-mail dotyczący kwestii subsydiów dla Indii i załącznika I: 
TRADE-PSF-SUBSIDY-INDIA@ec.europa.eu 

E-mail dotyczący kwestii subsydiów dla Wietnamu i załącznika I: 
TRADE-PSF-SUBSIDY-VIETNAM@ec.europa.eu 

E-mail dotyczący szkody i załącznika II: 
TRADE-PSF-INJURY@ec.europa.eu 

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 potwierdzających lub zaprzecza
jących ustaleń tymczasowych lub ostatecznych na podstawie 
dostępnych faktów, zgodnie z art. 28 rozporządzenia podsta
wowego. 

W przypadku ustalenia, że jakakolwiek zainteresowana strona 
dostarczyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informa
cje, 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. 28 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 prze
dłużenie terminów i wnioski stron trzecich o przesłuchanie. 
Rzecznik praw stron może zorganizować przesłuchanie indywi
dualnej 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 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 
należy składać w terminach określonych przez Komisję w kores
pondencji ze stronami. 

Rzecznik praw stron umożliwi także zorganizowanie przesłu
chania z udziałem stron, pozwalającego na przedstawienie 
różnych stanowisk i odpierających je argumentów w kwestiach 
dotyczących między innymi subsydiowania, szkody, związku 
przyczynowego oraz interesu Unii. Przesłuchanie takie może 
odbyć się, co do zasady, najpóźniej w końcu czwartego tygo
dnia następującego po ujawnieniu tymczasowych ustaleń. 

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane 
strony mogą uzyskać na stronach internetowych DG ds. Handlu 
dotyczących rzecznika praw stron: http://ec.europa.eu/ 
commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/
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( 1 ) Dokument oznakowany „Limited” jest uważany za dokument poufny 
zgodnie z art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 
(Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93) i art. 12 Porozumienia WTO 
w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych. 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).
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mailto:TRADE-PSF-SUBSIDY-VIETNAM@ec.europa.eu
mailto:TRADE-PSF-INJURY@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/


8. Harmonogram dochodzenia 

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 11 ust. 9 rozporządzenia podstawowego, w terminie 
13 miesięcy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia podstawowego tymczasowe środki mogą zostać wprowadzone nie 
później niż 9 miesięcy od daty opublikowania 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 ( 1 ).
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( 1 ) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
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