
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do zawiadomienia o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego 
przywozu nowych i bieżnikowanych opon do autobusów i samochodów ciężarowych pochodzących 

z Chińskiej Republiki Ludowej

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 264 z dnia 11 sierpnia 2017 r.)

(2017/C 356/11)

Strona 14, pkt 2. Produkt objęty dochodzeniem:

zamiast: „Produktem objętym niniejszym dochodzeniem są niektóre opony pneumatyczne, nowe lub bieżniko
wane, gumowe, w rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach ciężarowych (»nowe i bieżni
kowane opony« lub »produkt objęty dochodzeniem«).”,

powinno być: „Produktem objętym niniejszym dochodzeniem są niektóre opony pneumatyczne, nowe lub bieżniko
wane, gumowe, w rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach ciężarowych, o współczynniku 
obciążenia przekraczającym 121 (»nowe i bieżnikowane opony« lub »produkt objęty dochodzeniem«).”.

Strona 14, pkt 3. Zarzut dumpingu:

zamiast: „Produktem, którego dotyczy zarzut dumpingu, jest produkt objęty dochodzeniem, pochodzący 
z Chińskiej Republiki Ludowej (»państwo, którego dotyczy postępowanie«), obecnie objęty kodem(-ami) 
CN 4011 20 90 oraz 4012 12 00. Powyższe kody CN podano jedynie w celach informacyjnych.”,

powinno być: „Produktem, którego dotyczy zarzut dumpingu, jest produkt objęty dochodzeniem, pochodzący 
z Chińskiej Republiki Ludowej (»państwo, którego dotyczy postępowanie«), obecnie objęty kodami CN 
4011 20 90 oraz ex 4012 12 00. Powyższe kody CN podano jedynie w celach informacyjnych.”.

Sprostowanie do zawiadomienia dotyczącego środków antydumpingowych obowiązujących 
wobec przywozu do Unii ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących 
z Chińskiej Republiki Ludowej: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, któremu przyznana została 

stawka cła antydumpingowego dla współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych próbą

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 204 z dnia 28 czerwca 2017 r.)

(2017/C 356/12)

Strona 8, tabela:

zamiast: „Fujian Jiashun Art.&Crafts Co., Ltd”,

powinno być: „Fujian Jiashun Arts&Crafts Corp. LTD”.

Strona 8, ostatni akapit:

zamiast: „Fujian Jiashun Art.&Crafts Co., Ltd”,

powinno być: „Fujian Jiashun Arts&Crafts Corp. LTD”.
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