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Przywóz ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej podlega osta
tecznemu cłu antydumpingowemu nałożonemu rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1198 (1) („rozporzą
dzenie (UE) 2019/1198”). 

Fujian Dehua Hiap Huat Koyo Toki Co., Ltd, dodatkowy kod TARIC (2) B530, przedsiębiorstwo z siedzibą w Chińskiej Repu
blice Ludowej, którego przywóz do Unii ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych podlega cłu antydumpingo
wemu wynoszącemu 17,9 %, poinformowało Komisję, że zmieniło nazwę w sposób określony poniżej. 

Przedsiębiorstwo to zwróciło się do Komisji z prośbą o potwierdzenie, że zmiana nazwy nie wpływa na jego prawo do 
korzystania ze stawki cła antydumpingowego stosowanej w odniesieniu do przedsiębiorstwa działającego pod swoją 
dawną nazwą. 

Komisja zbadała przedłożone informacje i stwierdziła, że zmiana nazwy nie ma wpływu na ustalenia przedstawione w roz
porządzeniu (UE) 2019/1198. 

W związku z powyższym w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1198 nazwę:                                                              

„Fujian Dehua Hiap Huat Koyo Toki Co., Ltd. B530”   

należy odczytywać jako:                                                              

„Luzerne (Fujian) Group Co., Ltd. B530”   

Dodatkowy kod TARIC B530 wcześniej przypisany przedsiębiorstwu Fujian Dehua Hiap Huat Koyo Toki Co., Ltd stosuje się 
do przedsiębiorstwa Luzerne (Fujian) Group Co., Ltd.   

(1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1198 z dnia 12 lipca 2019 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przy-
wóz ceramicznych zastaw stołowych i naczyń kuchennych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu 
wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1036 (Dz.U. L 189 z 15.7.2019, s. 8). 

(2) Zintegrowana taryfa Unii Europejskiej. 
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