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1. Wszczęcie przeglądu 

Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała wniosek o dokonanie 
częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 
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 Wspól
noty Europejskiej ( 1 ) („rozporządzenie podstawowe”). Wniosek 
został złożony przez Foshan Gani Ceramic Co., Ltd i Qingyang 
Gani Ceramic Co., Ltd, producentów eksportujących („Gani 
Group” lub „przedsiębiorstwo objęte postępowaniem”) pocho
dzących z Chińskiej Republiki Ludowej („państwo, którego 
dotyczy postępowanie”). 

Zakres przeglądu ograniczony jest do badania struktury włas
ności i, jeżeli jest to uzasadnione, badania marginesu dumpingu 
z urzędu w zakresie, w jakim dotyczy to Gani Group. 

Równocześnie Komisja wszczyna z urzędu częściowy przegląd 
okresowy na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia podsta
wowego w takim samym zakresie, ale w odniesieniu do przed
siębiorstw, których dotyczy wniosek i które rzekomo były 
kiedyś powiązane z Gani Group – Dongguan City Wonderful 
Ceramics Industrial Park Co., Ltd i Guangdong Jiamei Ceramics 
Co., Ltd („Wonderful Group” lub „przedsiębiorstwo objęte 
postępowaniem”). 

2. Produkt objęty przeglądem 

Niniejszy przegląd dotyczy szkliwionych i nieszkliwionych płyt 
chodnikowych, kafli lub płytek ściennych; szkliwionych 
i nieszkliwionych ceramicznych kostek mozaikowych i tym 
podobnych, nawet na podłożu („produkt objęty przeglądem”), 
obecnie objętych kodami CN 6907 10 00, 6907 90 20, 
6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 
6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 
i 6908 90 99. 

3. Obowiązujące środki 

Obecnie obowiązującym środkiem jest ostateczne cło antydum
pingowe nałożone rozporządzeniem Rady (UE) nr 917/2011 ( 2 ). 
Gani Group i Wonderful Group, jako strony powiązane, 
podlegają jednolitej stawce celnej wynoszącej 26,3 %. 

4. Podstawy dokonania przeglądu 

Wniosek opiera się na dowodach prima facie, dostarczonych 
przez Gani Group, wskazujących, jeśli chodzi o Gani Group, 
że okoliczności, na podstawie których wprowadzono obowią
zujące środki, uległy zmianie i zmiany te mają charakter trwały. 

Domniemywa się, że powiązania kapitałowe między Gani 
Group i Wonderful Group ustały. Z tego rzekomo wynika, że 
dalsze stosowanie środków na istniejącym poziomie, ustalonym 
na podstawie wcześniej określonego poziomu dumpingu dla 
grupy przedsiębiorstw jako całości obejmującej zarówno Gani 
Group, jak i Wonderful Group, wydaje się nie odzwierciedlać 
już obecnej sytuacji w celu zrównoważenia skutków dumpingu 
wyrządzającego szkodę, jak ustalono wcześniej. W związku 
z tym domniemana zmiana okoliczności dotyczy także 
Wonderful Group i stanowi uzasadnienie wszczęcia przeglądu 
z urzędu dotyczącego tego przedsiębiorstwa. 

Ustanie powiązań tych dwóch przedsiębiorstw objętych postę
powaniem rzekomo wywarło gospodarczy wpływ na funkcjo
nowanie przedmiotowych przedsiębiorstw, a tym samym na ich 
marginesy dumpingu. W związku z tym, jeżeli jest to uzasad
nione, marginesy dumpingu obu przedsiębiorstw objętych 
postępowaniem zostaną z urzędu poddane indywidualnemu 
przeglądowi. 

O zmianie w strukturze organizacyjnej poinformowano Komisję 
po ujawnieniu stronom wstępnych ustaleń dochodzenia (patrz 
motyw 97 Rozporządzenie (UE) nr 917/2011).
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( 1 ) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. ( 2 ) Dz.U. L 238 z 15.9.2011, s. 1.



5. Procedura 

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i po ustaleniu, że 
istnieją wystarczające dowody do wszczęcia częściowego prze
glądu okresowego ograniczonego do zbadania struktury włas
ności i, jeżeli to uzasadnione, dumpingu Gani Group 
i Wonderful Group, Komisja niniejszym wszczyna przegląd 
zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. 

W dochodzeniu przeprowadzona zostanie także ocena koniecz
ności utrzymania, zniesienia lub zmiany środków obowiązują
cych w odniesieniu do tych dwóch przedsiębiorstw objętych 
postępowaniem. 

5.1. Procedura dotycząca stwierdzenia dumpingu 

5.1.1. Dochodzenie dotyczące producentów eksportujących 

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla docho
dzenia Komisja prześle kwestionariusze do obu przedsiębiorstw 
objętych postępowaniem w Chińskiej Republice Ludowej. 

Oba przedsiębiorstwa objęte postępowaniem muszą przedłożyć 
wypełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty opubli
kowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, o ile nie określono inaczej. 

Kwestionariusz dotyczyć będzie informacji m.in. na temat struk
tury przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw producentów ekspor
tujących, działalności tych przedsiębiorstw w związku 
z produktem objętym przeglądem, kosztów produkcji, sprze
daży produktu objętego przeglądem na rynku państwa, którego 
dotyczy postępowanie, oraz sprzedaży produktu objętego prze
glądem w Unii. 

5.1.2. Dodatkowa procedura dotycząca producentów eksportujących 
w państwie nieposiadającym gospodarki rynkowej, którego 
dotyczy postępowanie 

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 

Z zastrzeżeniem przepisów poniższej sekcji 5.1.2.2 i zgodnie 
z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego, w przy
padku przywozu z Chińskiej Republiki Ludowej wartość 
normalna jest ustalana na podstawie ceny lub wartości 
konstruowanej w państwie trzecim o gospodarce rynkowej. 

W poprzednim dochodzeniu w celu ustalenia wartości 
normalnej w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej jako 
państwo trzecie o gospodarce rynkowej wykorzystano Stany 
Zjednoczone Ameryki. Do celów niniejszego dochodzenia 
Komisja przewiduje ponowne wykorzystanie Stanów Zjedno
czonych Ameryki. Zainteresowane strony są niniejszym 
proszone o wypowiedzenie się na temat stosowności wyboru 
tego państwa w terminie 10 dni od daty opublikowania niniej
szego 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 n i e p o s i a d a j ą c y m 
g o s p o d a r k i 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 

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego 
indywidualni producenci eksportujący w państwie nieposiada
jącym gospodarki rynkowej, którego dotyczy postępowanie, 
którzy uważają, że w odniesieniu do prowadzonej przez nich 
produkcji i sprzedaży produktu objętego przeglądem przewa 
żają warunki gospodarki rynkowej, mogą przedstawić właściwie 
uzasadniony wniosek o traktowanie na zasadach rynkowych 
(„wniosek o MET”). MET zostanie przyznane, jeżeli z oceny 
wniosku o MET wynika, że spełnione są kryteria określone 
w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego ( 1 ). 
Margines dumpingu producentów eksportujących, którym 
zostanie przyznane traktowanie na zasadach rynkowych, 
zostanie obliczony, w możliwym zakresie i bez uszczerbku 
dla wykorzystania dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 
rozporządzenia podstawowego, przy użyciu wartości normalnej 
tych producentów oraz ich cen eksportowych zgodnie z art. 2 
ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego. 

Komisja wyśle formularze wniosku o MET do obu przedsię
biorstw. Jeśli występują one o traktowanie na zasadach rynko
wych, muszą złożyć wypełniony wniosek o MET w terminie 
21 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano 
inaczej. 

5.2. Inne oświadczenia pisemne 

Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w niniejszym zawiado
mieniu, wszystkie zainteresowane strony wzywa się niniejszym 
do przedstawienia swoich opinii i informacji oraz do dostar
czenia 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. 

5.3. 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 należy składać w terminach określo
nych przez Komisję w korespondencji ze stronami.
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( 1 ) Producenci eksportujący muszą w szczególności wykazać, że: (i) 
decyzje gospodarcze i koszty są odpowiedzią na warunki panujące 
na rynku i brak jest znacznej ingerencji ze strony państwa; (ii) 
przedsiębiorstwa posiadają jeden pełny zestaw podstawowej doku
mentacji księgowej, która jest niezależnie kontrolowana zgodnie 
z międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz jest stoso
wana do wszystkich celów; (iii) nie występują znaczne zniekształ
cenia przeniesione z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej; 
(iv) prawo upadłościowe i prawo rzeczowe gwarantują stabilność 
i pewność prawa oraz (v) przeliczanie walut odbywa się po kursie 
rynkowym.



5.4. 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 korespondencję dostarczone przez zainteresowane strony, 
w odniesieniu do których wnioskuje się o ich traktowanie na 
zasadzie poufności, należy oznakować „Limited” ( 1 ). 

Zgodnie z art. 19 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 muszą być wystarczająco szczegółowe, żeby pozwolić na 
prawidłowe zrozumienie istoty informacji przekazanych z klau
zulą poufności. Jeżeli zainteresowana strona przekazująca 
poufne informacje nie dostarczy ich niepoufnego streszczenia 
w wymaganym formacie i o wymaganej jakości, takie infor
macje mogą zostać pominięte. 

Zainteresowane strony proszone są o składanie wszystkich 
oświadczeń i wniosków w formie elektronicznej (oświadczenia 
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 formularzom 
wniosku o MET lub odpowiedzi na pytania zawarte w kwestio
nariuszu należy jednak składać w formie papierowej, tj. pocztą 
lub osobiście, na adres podany poniżej. Zainteresowane strony 
mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące korespondencji 
z Komisją na odpowiedniej stronie internetowej Dyrekcji Gene
ralnej 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 22956505 
E-mail: Trade-R586-Ceramic-Tiles@ec.europa.eu 

6. Brak współpracy 

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia 
dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w okreś
lonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje 
możliwość dokonania ustaleń potwierdzających lub zaprzecza
jących na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 
rozporządzenia podstawowego. 

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. 

Nieudzielenie odpowiedzi w formie skomputeryzowanej nie 
będzie traktowane jako odmowa współpracy, pod warunkiem 
że zainteresowana strona wykaże, że udzielenie odpowiedzi 
w wymaganej formie powodowałoby dodatkowe obciążenia 
lub nieuzasadnione dodatkowe koszty. Strona ta powinna 
niezwłocznie poinformować o tym Komisję. 

7. Rzecznik praw stron 

Zainteresowane strony mogą wystąpić o interwencję urzędnika 
DG 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 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 
związanych, między innymi, z dumpingiem. 

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/ 

8. Harmonogram dochodzenia 

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 11 ust. 5 
rozporządzenia podstawowego, w terminie 15 miesięcy od 
daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.
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( 1 ) Dokument oznakowany „Limited” jest uważany 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).

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
mailto:Trade-R586-Ceramic-Tiles@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/


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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