
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2179 

z dnia 25 listopada 2015 r. 

w sprawie wszczęcia przeglądu rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 102/2012 
nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących 
między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzonego na przywóz stalowych lin i kabli 
wysyłanych z Republiki Korei (zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki 
Korei) w celu ustalenia możliwości przyznania wyłączenia od tych środków jednemu 
koreańskiemu eksporterowi, w celu uchylenia cła antydumpingowego w odniesieniu do towarów 
przywożonych przez tego eksportera oraz objęcia rejestracją towarów przywożonych przez tego 

eksportera 

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 podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 4, 13 ust. 4 i art. 14 ust. 5, 

po poinformowaniu państw członkowskich, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

1. WNIOSEK O DOKONANIE PRZEGLĄDU 

(1)  Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała wniosek o zwolnienie ze środków antydumpingowych mających 
zastosowanie do przywozu stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzonych na 
przywóz wysyłany z Republiki Korei, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei, 
zgodnie z art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. 

(2)  Wniosek został złożony w dniu 7 września 2015 r. przez Daechang Steel Co. Ltd. („wnioskodawca”), producenta 
eksportującego stalowe liny i kable z Republiki Korei („państwo, którego dotyczy postępowanie”) i był on 
ograniczony do wnioskodawcy. 

2. PRODUKT OBJĘTY PRZEGLĄDEM 

(3)  Produktem objętym przeglądem są stalowe liny i kable, w tym liny zamknięte, z wyjątkiem lin i kabli ze stali 
nierdzewnej, o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego przekraczającym 3 mm, wysyłane z Republiki 
Korei, zgłoszone lub niezgłoszone jako pochodzące z Republiki Korei („produkt objęty przeglądem”), obecnie 
objęte kodami CN ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 i ex 7312 10 98 (kody 
TARIC 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 7312 10 85 13, 7312 10 89 13 i 7312 10 98 13). 

3. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI 

(4)  Rozporządzeniem (WE) nr 1796/1999 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych 
lin i kabli pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej („środki pierwotne”). Rozporządzeniem 
(WE) nr 1858/2005 (3) Rada utrzymała środki pierwotne w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 
ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 400/2010 (4) Rada rozszerzyła te 
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(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. 
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1796/1999 z dnia 12 sierpnia 1999 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o 

ostatecznym poborze nałożonego cła tymczasowego na przywóz stalowych lin i drutu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, 
Węgier, Indii, Meksyku, Polski, Południowej Afryki i Ukrainy oraz kończące postępowanie antydumpingowe w odniesieniu do przywozu 
pochodzącego z Republiki Korei (Dz.U. L 217 z 17.8.1999, s. 1). 

(3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1858/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz 
stalowych lin i kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indii, Republiki Południowej Afryki i Ukrainy w następstwie 
przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96 (Dz.U. L 299 z 16.11.2005, s. 1). 

(4) Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 400/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe 
nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1858/2005 na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki 
Ludowej na przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych z Republiki Korei zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki 
Korei oraz kończące dochodzenie w odniesieniu do przywozu stalowych lin i kabli wysyłanych z Malezji (Dz.U. L 117 z 11.5.2010, s. 1). 



środki na stalowe liny i kable wysyłane z Republiki Korei, zgłoszone lub niezgłoszone jako pochodzące z 
Republiki Korei („środki rozszerzone”), z wyjątkiem lin i kabli produkowanych przez przedsiębiorstwa 
wymienione w art. 1 tego rozporządzenia. 

(5)  Obowiązujące obecnie środki stanowią ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem 
wykonawczym Rady (UE) nr 102/2012 (1) w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 
rozporządzenia podstawowego, ostatnio zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 
nr 493/2014 (2), na mocy którego między innymi przywóz do Unii Europejskiej produktu objętego przeglądem 
wysyłanego z Republiki Korei jest objęty ostatecznym cłem antydumpingowym w wysokości 60,4 %, z wyjątkiem 
produktów wytworzonych przez przedsiębiorstwa, które zostały wyłączone. 

4. PODSTAWY DOKONANIA PRZEGLĄDU 

(6)  Wnioskodawca przedstawił dowody prima facie na to, że: 

(7)  nie dokonywał wywozu produktu objętego przeglądem do Unii Europejskiej w okresie objętym dochodzeniem, 
które doprowadziło do rozszerzenia środków, czyli od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.; 

(8)  nie jest powiązany z żadnym z producentów eksportujących produkt objęty przeglądem, którzy podlegają 
obowiązującym cłom antydumpingowym, oraz że nie dopuścił się obejścia środków mających zastosowanie do 
stalowych lin i kabli pochodzących z Chin; oraz 

(9)  zaciągnął nieodwołalne zobowiązanie umowne na wywóz znacznych ilości do Unii. 

5. PROCEDURA 

5.1. Wszczęcie postępowania 

(10)  Komisja zbadała dostępne dowody i uznała, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie 
dochodzenia, zgodnie z art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, celem określenia 
możliwości przyznania wnioskodawcy zwolnienia z rozszerzonych środków. Zainteresowani producenci unijni 
zostali poinformowani o wniosku o dokonanie przeglądu i mieli możliwość przedstawienia uwag. 

5.2. Uchylenie obowiązujących środków i rejestracja przywozu 

(11)  Na postawie art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego obowiązujące cło antydumpingowe powinno zostać 
uchylone w odniesieniu do przywozu produktu objętego przeglądem, wytwarzanego i sprzedawanego przez 
wnioskodawcę na wywóz do Unii. Jednocześnie przywóz ten powinien zostać poddany wymogowi rejestracji 
zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, w celu zagwarantowania, że, gdyby w wyniku przeglądu 
stwierdzono obchodzenie środków ze strony wnioskodawcy, cła antydumpingowe będzie można nałożyć od dnia 
rejestracji tego przywozu. Na tym etapie dochodzenia nie można oszacować kwoty ewentualnych przyszłych 
zobowiązań wnioskodawcy. 
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(1) Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 102/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. nakładające, w wyniku przeglądu wygaśnięcia przepro
wadzonego na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009, ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i 
kabli pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Ukrainy rozszerzone na przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych z Maroka, 
Mołdawii i Republiki Korei, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z tych państw oraz kończące przegląd wygaśnięcia 
dotyczący przywozu stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Południowej Afryki przeprowadzony na podstawie art. 11 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. L 36 z 9.2.2012, s. 1). 

(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 493/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Rady 
(UE) nr 102/2012 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z 
Chińskiej Republiki Ludowej rozszerzone na przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych między innymi z Republiki Korei, zgłoszonych 
lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei (Dz.U. L 139 z 14.5.2014, s. 7). 



5.3. Badanie dotyczące wnioskodawcy 

(12) W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle wnioskodawcy kwestio
nariusz. Wnioskodawca musi przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, o ile nie wskazano inaczej, zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. 

5.4. Inne oświadczenia pisemne 

(13)  Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w niniejszym rozporządzeniu wszystkie zainteresowane strony wzywa się 
do przedstawienia swoich opinii i informacji oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. O 
ile nie wskazano inaczej, informacje te i dowody je potwierdzające muszą wpłynąć do Komisji w terminie 37 dni 
od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

5.5. Możliwość przesłuchania przez służby Komisji prowadzące dochodzenie 

(14)  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 etapu wszczęcia dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia. Na kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie należy składać w terminach 
określonych przez Komisję w korespondencji ze stronami. 

5.6. Instrukcje dotyczące składania oświadczeń pisemnych i przesyłania wypełnionych kwestionariuszy 
oraz korespondencji 

(15)  Informacje przekazywane Komisji dla celów dochodzeń w sprawie ochrony handlu muszą być wolne od praw 
autorskich. Przed przekazaniem Komisji informacji lub danych, które są objęte prawami autorskimi osób trzecich, 
zainteresowane strony muszą zwrócić się do właściciela praw autorskich o udzielenie specjalnego zezwolenia 
wyraźnie umożliwiającego a) wykorzystanie przez Komisję tych informacji i danych dla celów niniejszego 
postępowania dotyczącego ochrony handlu oraz b) udostępnienie tych informacji i danych zainteresowanym 
stronom niniejszego dochodzenia w formie umożliwiającej im wykonywanie ich prawa do obrony. 

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

(17)  Zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zainteresowane strony przedstawiające informacje 
oznakowane „Limited” powinny przedłożyć ich streszczenia bez klauzuli poufności, oznakowane „For inspection 
by interested parties”. Streszczenia 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. 

(18)  Zainteresowane strony proszone są o przesłanie wszystkich oświadczeń i wniosków, w tym zeskanowanych 
pełnomocnictw i poświadczeń, pocztą elektroniczną, z wyjątkiem obszernych odpowiedzi, które należy 
przekazać na płycie CD-ROM lub DVD osobiście lub listem poleconym. Komunikując się za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, zainteresowane strony wyrażają akceptację zasad dotyczących oświadczeń w formie 
elektronicznej, które zostały zawarte w dokumencie zatytułowanym „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN 
COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” („Korespondencja z Komisją Europejską w sprawach dotyczących 
ochrony handlu”), opublikowanym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu pod adresem: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresowane strony muszą podać swoją 
nazwę, adres, numer telefonu i aktualny adres poczty elektronicznej, a także upewnić się, że podany adres poczty 
elektronicznej funkcjonuje jako oficjalny adres przedsiębiorstwa, a pocztę elektroniczną sprawdza się codziennie. 
Po otrzymaniu danych kontaktowych Komisja będzie kontaktowała się z zainteresowanymi stronami wyłącznie za 
pomocą poczty elektronicznej, chyba że strony te wyraźne zwrócą się o przesyłanie im przez Komisję wszystkich 
dokumentów za pomocą innego środka komunikacji, a także z wyjątkiem sytuacji, w której charakter 
przesyłanego dokumentu wymagać będzie zastosowania listu poleconego. Dodatkowe zasady i informacje 
dotyczące korespondencji z Komisją, w tym zasady składania oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, 
zawarto w wyżej wspomnianych instrukcjach dotyczących komunikacji z zainteresowanymi stronami. 
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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://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf


Adres Komisji do celów korespondencji: 

European Commission 
Directorate-General for Trade 
Directorate H 
Office: CHAR 04/039 
1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 
E-mail: TRADE-SWR-R636-DUMP@ec.europa.eu 

6. BRAK WSPÓŁPRACY 

(19)  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 zaprzeczających ustaleń na podstawie dostępnych faktów zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego. 

(20)  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. 

(21)  Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje 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. 

(22)  Niedostarczenie informacji w formie skomputeryzowanej nie jest traktowane jako odmowa współpracy, pod 
warunkiem że zainteresowana strona wykaże, że przedstawienie informacji w wymaganej formie wiązałoby się 
dla niej z nieuzasadnionymi wysokimi kosztami lub byłoby dla niej zbyt dużym obciążeniem. Strona ta powinna 
niezwłocznie poinformować o tym Komisję. 

7. RZECZNIK PRAW STRON 

(23)  Zainteresowane strony mogą wystąpić o interwencję rzecznika praw stron w postępowaniach w sprawie handlu. 
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. Rzecznik praw stron umożliwi także zorganizowanie 
przesłuchania z udziałem stron pozwalającego na przedstawienie różnych stanowisk i odpierających je 
argumentów. 

(24)  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 wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Na kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie należy 
składać w terminach określonych przez Komisję w korespondencji ze stronami. 

(25)  Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane strony mogą uzyskać na stronach internetowych DG 
ds. Handlu dotyczących rzecznika praw stron: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing- 
officer/. 

8. HARMONOGRAM DOCHODZENIA 

(26)  Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, w terminie dziewięciu 
miesięcy, począwszy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 
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mailto:TRADE-SWR-R636-DUMP@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/


9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

(27) Wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas niniejszego dochodzenia będą traktowane zgodnie z rozporzą
dzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (1), 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zgodnie z art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 niniejszym wszczyna się przegląd rozporzą
dzenia wykonawczego (UE) nr 102/2012 ostatnio zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 493/2014 w 
celu ustalenia, czy przywóz stalowych lin i kabli, w tym lin zamkniętych, z wyjątkiem lin i kabli ze stali nierdzewnej, o 
maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego przekraczającym 3 mm, obecnie objętych kodami ex 7312 10 81, 
ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 i ex 7312 10 98 (kodami TARIC 7312 10 81 13, 7312 10 83 13, 
7312 10 85 13, 7312 10 89 13 i 7312 10 98 13), wysyłanych z Republiki Korei oraz produkowanych i sprzeda
wanych na wywóz do Unii przez Daechang Steel Co. Ltd, powinien podlegać cłu antydumpingowemu nałożonemu 
rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 102/2012. 

Artykuł 2 

Niniejszym uchyla się cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 102/2012 zmienionym 
rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 493/2014 w odniesieniu do przywozu określonego w art. 1 niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 3 

Na podstawie art. 14 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 organy celne podejmują właściwe kroki 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. 

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 25 listopada 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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(1) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu 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 (Dz.U. L 8 z 
12.1.2001, s. 1). 
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