
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2207 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 412/2013 nakładające ostateczne cło 
antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na 
przywóz ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej 

Republiki Ludowej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie 
ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (1)  
(„rozporządzenie podstawowe”), 

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 412/2013 z dnia 13 maja 2013 r. nakładające ostateczne cło 
antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz ceramicznych zastaw 
stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (2), w szczególności jego art. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

A. WCZEŚNIEJSZA PROCEDURA 

(1)  W dniu 13 maja 2013 r. rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 412/2013 („rozporządzenie pierwotne”) Rada 
nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Unii ceramicznych zastaw stołowych i naczyń 
kuchennych („zastawy stołowe”) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). 

(2)  Podczas pierwotnego dochodzenia zgłosiła się duża liczba producentów eksportujących z ChRL. W związku 
z tym Komisja wybrała próbę chińskich producentów eksportujących, którzy mieli być objęci dochodzeniem. 

(3)  Rada nałożyła na przedsiębiorstwa objęte próbą indywidualne stawki cła na przywóz zastaw stołowych 
w wysokości od 13,1 % do 23,4 % oraz stawkę średniego ważonego cła w wysokości 17,9 % względem innych 
współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych próbą. Na przywóz zastaw stołowych przez wszystkie inne 
chińskie przedsiębiorstwa nałożono stawkę cła w wysokości 36,1 %. 

(4)  Art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 412/2013 stanowi, że jeżeli nowy producent eksportujący zastawy 
stołowe w ChRL przedstawi Komisji wystarczające dowody na to, iż:  

1) nie prowadził wywozu do Unii ceramicznych zastaw stołowych ani naczyń kuchennych w okresie od dnia 
1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. („okres objęty dochodzeniem”); 

2) nie jest powiązany z żadnym eksporterem ani producentem w ChRL, który podlega środkom antydum
pingowym wprowadzonym wspomnianym rozporządzeniem; oraz  

3) rzeczywiście dokonywał wywozu produktu objętego postępowaniem do Unii po upływie okresu objętego 
dochodzeniem, na podstawie którego wprowadzono środki, lub zaciągnął nieodwołalne zobowiązanie 
umowne na wywóz znacznych ilości do Unii, 

wówczas art. 1 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia może zostać zmieniony przez przyznanie temu nowemu 
producentowi eksportującemu stawki cła mającej zastosowanie do współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych 
próbą, czyli w tym przypadku stawki średniego ważonego cła w wysokości 17,9 %. 

B. WNIOSKI O PRZYZNANIE STATUSU PODMIOTU TRAKTOWANEGO JAKO NOWY PRODUCENT 
EKSPORTUJĄCY 

(5) W następstwie opublikowania rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 412/2013 zgłosiły się cztery przedsię
biorstwa, twierdząc, że spełniają wszystkie trzy kryteria wymienione w motywie 4 i przedstawiając dowody 
potwierdzające te informacje. 

(6)  Wszystkie cztery przedsiębiorstwa były producentami i eksporterami produktu objętego postępowaniem. 
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(1) Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 412/2013 z dnia 13 maja 2013 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące 

o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych 
pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 131 z 15.5.2013, s. 1), zmienione ostatnio rozporządzeniem wykonawczym 
Komisji (UE) nr 803/2014 z dnia 24 lipca 2014 r., zgodnie z którym do wykazu producentów z Chińskiej Republiki Ludowej 
wymienionych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 412/2013 dodano cztery przedsiębiorstwa (Dz.U. L 219 
z 25.7.2014, s. 33). 



(7)  Trzy z nich prowadziły działalność już podczas pierwotnego dochodzenia, lecz twierdziły, że w tamtym okresie 
nie dokonywały wywozu produktu objętego postępowaniem do Unii. 

(8)  Czwarte z przedsiębiorstw twierdziło, że nie prowadziło działalności w okresie objętym pierwotnym 
dochodzeniem, a zatem nie mogło dokonywać wywozu w okresie objętym dochodzeniem. 

(9)  Komisja zbadała dowody przedstawione przez wszystkie cztery przedsiębiorstwa i stwierdziła, że spełniają one 
wspomniane trzy kryteria, na podstawie których można je uznać za nowych producentów eksportujących. 
W związku z tym ich nazwy powinny zostać dodane do wykazu współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych 
próbą wymienionych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 412/2013. 

(10)  Komisja poinformowała przedmiotowe cztery przedsiębiorstwa i przemysł unijny o tych ustaleniach; dano im 
możliwość przedstawienia uwag. Nie otrzymano żadnych uwag, 

(11)  Niniejsze rozporządzenie jest zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia 
podstawowego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Do wykazu producentów z Chińskiej Republiki Ludowej wymienionych w załączniku I do rozporządzenia 
wykonawczego (UE) nr 412/2013 dodaje się następujące przedsiębiorstwa: 

Przedsiębiorstwo Dodatkowy kod TARIC 

Fujian Dehua Huamao Ceramics Co., Ltd C303 

Fujian Dehua Jiawei Ceramics Co., Ltd C304 

Fujian Dehua New Qili Arts Co., Ltd C305 

Quanzhou Dehua Hengfeng Ceramics Co., Ltd C306  

Artykuł 2 

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 29 listopada 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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