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HANDLOWEJ 

KOMISJA EUROPEJSKA 

Zawiadomienie o wznowieniu dochodzenia antydumpingowego w odniesieniu do przywozu 
niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej 

(2019/C 425/07) 

Komisja Europejska otrzymała wniosek na podstawie art. 12 rozporządzenia 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 („rozporządzenie podstawowe”) (1). Wniosek dotyczy zbadania, czy środki anty-
dumpingowe wprowadzone rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/140 (2) wobec przywozu niektórych arty-
kułów z żeliwa pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL” lub „państwo, którego dotyczy postępowanie”) 
wywarły wpływ na ceny eksportowe, ceny odsprzedaży oraz dalsze ceny sprzedaży w Unii. Takie badanie zwane jest 
ponownym dochodzeniem w sprawie absorpcji. 

1. Wniosek o wszczęcie ponownego dochodzenia w sprawie absorpcji 

Wniosek został złożony w dniu 5 listopada 2019 r. przez dziesięciu producentów unijnych, tj. Fondatel Lecomte SA, Nie-
misen Valimo, Saint-Gobain PAM SA, Fonderies Dechaumont SA, Heinrich Meier Eisengiesserei GmbH & Co KG, Saint- 
Gobain Construction Products UK Ltd prowadzące działalność pod firmą Saint-Gobain PAM UK, EJ Picardie SA, Montini 
SA, KZO (Polska) oraz Fundiciones de Odena SA („wnioskodawcy”), reprezentujących ponad 25 % łącznej unijnej produkcji 
niektórych artykułów z żeliwa. 

2. Produkt objęty dochodzeniem 

Produkt objęty dochodzeniem definiuje się jako niektóre artykuły z żeliwa płatkowego (żeliwa szarego) lub żeliwa sferoidal
nego (zwanego także żeliwem ciągliwym) oraz ich części obecnie objęte kodami CN ex 7325 10 00 (kod TARIC 
7325 10 00 31) i ex 7325 99 90 (kod TARIC 7325 99 90 80) („produkt objęty dochodzeniem”). 

Artykuły te są z rodzaju stosowanych do: 

— przykrywania systemów naziemnych lub podziemnych lub otworów do systemów naziemnych lub podziemnych, a 
także 

— umożliwiania dostępu do systemów naziemnych lub podziemnych lub umożliwiania wglądu w systemy naziemne lub 
podziemne. 

Artykuły mogą być obrabiane, powlekane, malowane lub montowane z innymi materiałami, m.in. takimi jak beton, płyty 
chodnikowe lub płytki. 

(1) Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/140 z dnia 29 stycznia 2018 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stano-

wiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Chińskiej 
Republiki Ludowej oraz kończące dochodzenie dotyczące przywozu niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Indii (Dz.U. L 25 
z 30.1.2018, s. 6). 
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Z definicji produktu objętego dochodzeniem wyklucza się następujące rodzaje produktów: 

— ruszty przykrywające i odlewane pokrywy objęte normą EN 1433, przeznaczone do instalacji na kanałach z polimeru, 
tworzywa sztucznego, stali galwanizowanej lub betonu, umożliwiające wpływanie wód powierzchniowych do kanału, 

— wpusty podłogowe, wpusty dachowe, czyszczaki i pokrywy do czyszczaków, objęte normą EN 1253, 

— schodki metalowe, klucze do podnoszenia i hydranty przeciwpożarowe. 

3. Obowiązujące środki 

Obecnie obowiązującym środkiem jest ostateczne cło antydumpingowe wprowadzone rozporządzeniem wykonawczym 
Komisji (UE) 2018/140 z dnia 29 stycznia 2018 r. nakładającym ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych 
artykułów z żeliwa pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, zmienionym rozporządzeniem wykonawczym Komisji 
(UE) 2019/261 z dnia 14 lutego 2019 r. (3). 

4. Podstawa wszczęcia ponownego dochodzenia w sprawie absorpcji 

Wnioskodawcy przedstawili wystarczające dowody na to, że po okresie objętym pierwotnym dochodzeniem i po nałożeniu 
tymczasowych ceł antydumpingowych na przywóz produktu objętego dochodzeniem (4), zmniejszyły się ceny eksportowe 
w Chinach. Obniżenie chińskich cen eksportowych najwyraźniej zakłóciło zamierzone skutki naprawcze wprowadzonych 
środków antydumpingowych. Dowody przedstawione we wniosku wskazują, że zmniejszenia cen eksportowych nie 
można uzasadnić spadkiem ceny głównego surowca ani zmianą asortymentu produktów. 

Wnioskodawcy przedstawili również dowody świadczące o tym, że ceny odsprzedaży na rynku Unii były niewystarczająco 
zmienne. 

Wnioskodawcy przedstawili również dowody na to, że wielkość przywozu produktów objętych dochodzeniem do Unii 
nadal była znacząca. 

5. Procedura 

Po poinformowaniu państw członkowskich i ustaleniu, że wniosek został złożony przez przemysł Unii lub w jego imieniu 
oraz że istnieją wystarczające dowody absorpcji, Komisja niniejszym wznawia dochodzenie na podstawie art. 12 rozporzą
dzenia podstawowego. 

Ponowne dochodzenie pozwoli ustalić, czy po upływie okresu objętego pierwotnym dochodzeniem oraz przed wprowa
dzeniem środków lub po ich wprowadzeniu spadły ceny eksportowe bądź czy nie zmieniły się lub zmieniły się niewystar
czająco ceny odsprzedaży lub dalsze ceny sprzedaży przywożonego produktu w Unii. 

Jeżeli zastrzeżenia zostaną potwierdzone, wówczas w celu usunięcia poprzednio ustalonej szkody trzeba będzie ponownie 
oszacować ceny eksportowe zgodnie z art. 2 rozporządzenia podstawowego i ponownie obliczyć marginesy dumpingu, 
tak aby uwzględnić ponownie oszacowane ceny eksportowe. 

5.1. Ponowne badanie producentów (5) z państwa, którego dotyczy postępowanie 

Procedura wyboru producentów, którzy zostaną objęci ponownym dochodzeniem, w państwie, którego dotyczy postępowanie – kontrola 
wyrywkowa 

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę uczestniczących w ponownym dochodzeniu producentów z państwa, którego 
dotyczy postępowanie, oraz w celu zakończenia go w terminie określonym prawem Komisja może objąć dochodzeniem 
tylko rozsądnie ograniczoną liczbę producentów, wybierając próbę (proces ten zwany jest także „kontrolą wyrywkową”). 
Kontrola wyrywkowa zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego. 

(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/261 z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 
2018/140 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przy-
wóz niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz kończące dochodzenie dotyczące przywozu 
niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Indii (Dz.U. L 44 z 15.2.2019, s. 4). 

(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1480 z dnia 16 sierpnia 2017 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na 
przywóz niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 211 z 17.8.2017, s. 14). 

(5) Producentem jest każde przedsiębiorstwo w państwie, którego dotyczy postępowanie, które to przedsiębiorstwo produkuje i wywozi 
produkt objęty dochodzeniem na rynek Unii, bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej, w tym każde z powiązanych z nim 
przedsiębiorstw uczestniczących w produkcji, sprzedaży krajowej lub wywozie produktu objętego dochodzeniem. 
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Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność 
taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy producenci lub przedstawiciele działający w ich imieniu, 
w tym ci, którzy nie współpracowali w dochodzeniu zakończonym wprowadzeniem obowiązujących środków objętych 
obecnie ponownym dochodzeniem, są niniejszym proszeni o przekazanie Komisji informacji na temat swoich przedsię
biorstw, określonych w załączniku I do niniejszego zawiadomienia (6) w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego 
zawiadomienia. 

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne do doboru próby producentów w państwie, którego dotyczy postępo
wanie, Komisja skontaktuje się też z władzami państwa, którego dotyczy postępowanie, a ponadto może skontaktować się 
z wszystkimi znanymi zrzeszeniami producentów w państwie, którego dotyczy postępowanie. 

W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej dobór próby producentów może opierać się na kryte
rium największej reprezentatywnej wielkości produkcji, sprzedaży lub wywozu, którą można właściwie zbadać w dostęp
nych ramach czasowych. Komisja powiadomi o przedsiębiorstwach wybranych do próby wszystkich znanych producentów 
w państwie, którego dotyczy postępowanie, władze państwa, którego dotyczy postępowanie, oraz zrzeszenia producentów 
w tym państwie, w stosownych przypadkach za pośrednictwem władz państwa, którego dotyczy postępowanie. 

Komisja doda również notatkę o doborze próby do akt do wglądu dla zainteresowanych stron. Wszelkie uwagi na temat 
doboru próby muszą wpłynąć w terminie trzech dni od daty powiadomienia o decyzji o doborze próby. 

Producenci objęci próbą będą musieli przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 30 dni od daty powiadomienia o 
decyzji, czy zostali objęci próbą, o ile nie wskazano inaczej. 

Kopia kwestionariusza dla producentów w państwie, którego dotyczy postępowanie, dostępna jest dla wszystkich stron w 
aktach do wglądu dla zainteresowanych stron i na stronie DG ds. Handlu (7). 

Strony, które zamierzają złożyć wniosek o ponowną ocenę wartości normalnej i zostały wybrane do próby, będą musiały 
dostarczyć w tym samym terminie pełne informacje na temat skorygowanych wartości normalnych, na podstawie art. 12 
ust. 5 rozporządzenia podstawowego. Jako że podczas dochodzenia pierwotnego wartość normalną określono na podsta
wie cen i kosztów w Indiach w odniesieniu do wszystkich producentów eksportujących, na podstawie art. 2 ust. 7 lit. a) roz
porządzenia podstawowego, dowody dotyczące skorygowanych wartości normalnych muszą odnosić się do cen krajowych 
lub wartości konstruowanych w Indiach. 

Bez uszczerbku dla możliwego zastosowania art. 18 rozporządzenia podstawowego, przedsiębiorstwa, które zgodziły się 
na ewentualne włączenie ich do próby, lecz nie zostały do niej wybrane, zostaną uznane za współpracujące („nieobjęci 
próbą współpracujący producenci”). 

5.2. Dochodzenie dotyczące importerów niepowiązanych (8) (9) 

Do udziału w niniejszym dochodzeniu wzywa się niepowiązanych importerów produktu objętego dochodzeniem z pań
stwa, którego dotyczy postępowanie, do Unii, w tym tych, którzy nie współpracowali w dochodzeniu zakończonym wpro
wadzeniem obowiązujących środków. 

(6) Odniesienia do publikacji niniejszego zawiadomienia oznaczają odniesienia do publikacji niniejszego zawiadomienia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

(7) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2436 
(8) Do próby mogą zostać włączeni tylko importerzy niepowiązani z producentami w państwie, którego dotyczy postępowanie. Importe

rzy powiązani z producentami muszą wypełnić załącznik I do kwestionariusza dla tych producentów eksportujących. Zgodnie z 
art. 127 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 
wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks 
celny dwie osoby uważa się za powiązane, gdy: a) jedna jest urzędnikiem lub dyrektorem w firmie drugiej osoby; b) są one prawnie 
uznanymi wspólnikami w działalności gospodarczej; c) są one pracodawcą i pracobiorcą; d) osoba trzecia bezpośrednio lub pośrednio 
dysponuje prawami głosu lub udziałem w kapitale zakładowym wynoszącym co najmniej 5 % wszystkich praw głosu lub co najmniej 
5 % kapitału zakładowego obu osób; e) jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio kontroluje drugą; f) obie znajdują się pod bezpośred-
nią lub pośrednią kontrolą trzeciej osoby; g) wspólnie kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio, osobę trzecią; lub h) są członkami tej 
samej rodziny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558). Za członków rodziny uważa się wyłącznie osoby pozostające ze sobą w którymkol-
wiek z wymienionych poniżej stosunków: (i) mąż i żona; (ii) rodzice i dzieci; (iii) bracia i siostry (rodzeni lub przyrodni); (iv) dziadko-
wie i wnuki; (v) wuj lub ciotka i bratanek lub siostrzeniec oraz bratanica lub siostrzenica; (vi) teściowie i zięć lub synowa; (vii) szwagier 
i szwagierka. Zgodnie z art. 5 pkt 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny 
kodeks celny „osoba” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale 
uznaną – na mocy prawa unijnego lub krajowego – za mającą zdolność do czynności prawnych (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1). 

(9) Dane przekazane przez importerów niepowiązanych mogą być wykorzystane także w związku z innymi aspektami niniejszego docho
dzenia niż stwierdzenie dumpingu. 

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2019                                                                                                                                       C 425/11   



Ze względu na potencjalnie dużą liczbę importerów niepowiązanych uczestniczących w ponownym dochodzeniu oraz w 
celu zakończenia dochodzenia w terminie określonym prawem Komisja może objąć dochodzeniem tylko właściwie ograni
czoną liczbę importerów niepowiązanych, wybierając próbę (proces ten zwany jest także „kontrolą wyrywkową”). Kontrola 
wyrywkowa zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego. 

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność 
taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy niepowiązani lub przedstawiciele działający w 
ich imieniu, w tym ci, którzy nie współpracowali w dochodzeniu zakończonym wprowadzeniem obowiązujących środków 
objętych niniejszym ponownym dochodzeniem, są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji. Strony te mają 7 dni 
od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, aby zgłosić się i dostarczyć Komisji informacje na temat ich przedsię
biorstw(-a) określone w załączniku II do niniejszego zawiadomienia. 

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne do doboru próby importerów niepowiązanych Komisja może ponadto 
skontaktować się z wszystkimi znanymi zrzeszeniami importerów. 

W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej dobór próby importerów może opierać się na kryte
rium największej reprezentatywnej wielkości sprzedaży w Unii produktu objętego dochodzeniem z państwa, którego doty
czy postępowanie, którą to sprzedaż można właściwie zbadać w dostępnym czasie. Komisja powiadomi o przedsiębior
stwach wybranych do próby wszystkich znanych importerów niepowiązanych i zrzeszenia importerów. 

Komisja doda również notatkę o doborze próby do akt do wglądu dla zainteresowanych stron. Wszelkie uwagi na temat 
doboru próby muszą wpłynąć w terminie trzech dni od daty powiadomienia o decyzji o doborze próby. Strony muszą 
przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano ina
czej. Kopia kwestionariusza dla importerów niepowiązanych dostępna jest w aktach do wglądu dla zainteresowanych stron 
i na stronie DG ds. Handlu (10). 

5.3. Inne oświadczenia pisemne 

Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w niniejszym zawiadomieniu wszystkie zainteresowane strony wzywa się niniej
szym 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 opu
blikowania niniejszego zawiadomienia. 

5.4. Możliwość przesłuchania przez służby Komisji prowadzące dochodzenie 

Wszystkie zainteresowane strony mogą wystąpić o przesłuchanie przez służby Komisji prowadzące dochodzenie. Wszelkie 
wnioski o przesłuchanie należy sporządzać na piśmie, podając uzasadnienie oraz zestawienie kwestii, które zainteresowana 
strona pragnie omówić w trakcie przesłuchania. Przesłuchanie będzie ograniczać się do kwestii wskazanych uprzednio na 
piśmie przez zainteresowane strony. 

Zasadniczo przesłuchania nie będą służyć do przedstawiania informacji faktycznych, których nie umieszczono jeszcze w 
aktach. Niemniej jednak w interesie dobrej administracji i aby umożliwić służbom Komisji postępy w dochodzeniu, zainte
resowane strony mogą zostać poproszone o przekazanie nowych informacji faktycznych po przesłuchaniu. 

5.5. Instrukcje dotyczące składania oświadczeń pisemnych i przesyłania wypełnionych kwestionariuszy oraz korespon
dencji 

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 umożliwiają
cej im wykonywanie ich prawa do obrony. 

Wszystkie pisemne zgłoszenia, łącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu, wypełnione kwestiona
riusze i korespondencję dostarczone przez zainteresowane strony, w odniesieniu do których wnioskuje się o ich traktowa
nie na zasadzie poufności, należy oznakować „Limited” (11). Strony przesyłające informacje w toku niniejszego dochodzenia 
są proszone o uzasadnienie wniosku o traktowanie na zasadzie poufności. 

(10) http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2436 
(11) Dokument oznakowany „Limited” jest uważany za dokument poufny na podstawie art. 19 rozporządzenia podstawowego i art. 6 

Porozumienia WTO o stosowaniu artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (porozumienie antydumpin
gowe). Jest on także dokumentem chronionym na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i 
Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43). 
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Na podstawie 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 muszą być wystarczająco szczegółowe, żeby umożliwić prawidłowe zrozumienie istoty informacji przekaza
nych z klauzulą poufności. Jeżeli strona przekazująca poufne informacje nie wskaże odpowiedniego powodu wniosku o 
traktowanie na zasadzie poufności lub nie dostarczy streszczenia informacji bez klauzuli poufności w wymaganym forma
cie i o wymaganej jakości, Komisja może nie uwzględnić takich informacji, chyba że można wykazać w sposób zadowala
jący z właściwych źródeł, że informacje te są poprawne. 

Zainteresowane strony proszone są o przesłanie wszystkich oświadczeń i wniosków, w tym zeskanowanych pełnomoc
nictw i poświadczeń, za pośrednictwem platformy TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI). Komunikując się 
za pośrednictwem platformy TRON.tdi lub poczty elektronicznej, zainteresowane strony wyrażają akceptację zasad doty
czących 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 pośrednictwem platformy 
TRON.tdi lub 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 doku
mentu wymagać będzie zastosowania listu poleconego. Dodatkowe zasady i informacje dotyczące korespondencji z Komi
sją, w tym zasady składania oświadczeń za pośrednictwem platformy TRON.tdi lub poczty elektronicznej, zawarto w wyżej 
wspomnianych instrukcjach dotyczących komunikacji z zainteresowanymi stronami. 

Adres Komisji do celów korespondencji: 

European Commission 
Directorate-General for Trade 
Directorate H 
Office: CHAR 04/039 
1049 Brussels 
BELGIA 

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi 
Adres e-mail: TRADE-R715-CASTINGS-ABSORPTION@ec.europa.eu 

6. Harmonogram dochodzenia 

Dochodzenie z reguły kończy się w terminie 6 miesięcy, a w każdym razie nie później niż w terminie 9 miesięcy od daty 
opublikowania niniejszego zawiadomienia, na podstawie art. 12 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. 

7. Przekazywanie informacji 

Co do zasady zainteresowane strony mogą przekazywać informacje wyłącznie w terminach określonych w sekcji 5 niniej
szego zawiadomienia. 

Aby zakończyć dochodzenie w obowiązkowych terminach, Komisja nie będzie przyjmować uwag od zainteresowanych 
stron po terminie zgłaszania uwag na temat ostatecznego ujawnienia lub, w stosownych przypadkach, po terminie zgłasza
nia uwag na temat dodatkowego ostatecznego ujawnienia. 

8. Możliwość zgłaszania uwag do informacji przekazywanych przez inne strony 

Aby zagwarantować prawo do obrony, zainteresowane strony powinny mieć możliwość zgłaszania uwag do informacji 
przekazanych przez inne zainteresowane strony. W takiej sytuacji zainteresowane strony mogą odnieść się wyłącznie do 
kwestii podniesionych przez inne zainteresowane strony w przekazanych przez nie informacjach i nie mogą poruszać 
nowych kwestii. 

Uwagi do informacji przekazanych przez inne zainteresowane strony w reakcji na ujawnienie ostatecznych ustaleń należy 
zgłaszać w ciągu pięciu dni od terminu zgłaszania uwag do ostatecznych ustaleń, o ile nie wskazano inaczej. W przypadku 
dodatkowego ostatecznego ujawnienia ustaleń uwagi do informacji przekazanych przez inne zainteresowane strony w 
reakcji na takie dodatkowe ujawnienie należy zgłaszać w ciągu 1 dnia od terminu zgłaszania uwag do dodatkowych osta
tecznych ustaleń, o ile nie wskazano inaczej. 

Podane terminy pozostają bez uszczerbku dla prawa Komisji do zwrócenia się do zainteresowanych stron o przekazanie 
dodatkowych informacji w należycie uzasadnionych przypadkach. 
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9. Przedłużenie terminów określonych w niniejszym zawiadomieniu 

Przedłużenie terminów przewidzianych w niniejszym zawiadomieniu może zostać przyznane na uzasadniony wniosek 
zainteresowanych stron. 

Przedłużenie terminu odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszach oraz innych terminów określonych w niniej
szym zawiadomieniu lub przewidzianych w komunikacji z zainteresowanymi stronami jest ograniczone do maksymalnie 
3 dodatkowych dni. Przedłużenie takie może wynieść maksymalnie 7 dni, jeżeli strona występująca z wnioskiem może 
wykazać istnienie wyjątkowych okoliczności. 

10. 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 potwierdzających lub zaprzeczają
cych ustaleń na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego. 

W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, infor
macje 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 podstawowego, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej 
strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała. 

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 nieuzasadnio
nymi wysokimi kosztami lub byłoby dla niej zbyt dużym obciążeniem. Strona ta powinna niezwłocznie skontaktować się 
z Komisją. 

11. Rzecznik praw stron 

Zainteresowane strony mogą wystąpić o interwencję rzecznika praw stron w postępowaniach w sprawie handlu. Rzecznik 
praw stron rozpatruje wnioski o dostęp do akt, spory dotyczące poufności dokumentów, wnioski o przedłużenie terminów 
i wszelkie inne wnioski dotyczące prawa do obrony zainteresowanych stron i osób trzecich, jakie mogą się pojawić w toku 
postępowania. 

Rzecznik praw stron może zorganizować przesłuchania i podjąć się mediacji między zainteresowanymi stronami i służ
bami Komisji, aby zapewnić pełne wykonanie prawa zainteresowanych stron do obrony. Wniosek o przesłuchanie z udzia
łem rzecznika praw stron należy sporządzić na piśmie, podając uzasadnienie. Rzecznik praw stron zapozna się z uzasad
nieniem wniosków. Przesłuchania powinny mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy w należytym czasie nie rozstrzygnięto 
przedmiotowych kwestii ze służbami Komisji. 

Wszelkie wnioski należy przedkładać terminowo i szybko, tak aby nie zakłócać dobrze zorganizowanego przebiegu proce
dury. W tym celu zainteresowane strony powinny zwrócić się o interwencję rzecznika praw stron możliwie jak najwcześ
niej po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego taką interwencję. W przypadku wniosków o przesłuchanie przedłożonych 
po terminie rzecznik praw stron zapozna się z uzasadnieniem również takich wniosków, charakterem poruszonych w nich 
kwestii i wpływem tych kwestii na prawo do obrony, mając na uwadze interes dobrej administracji i terminowe zakończe
nie dochodzenia. 

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/. 

12. Przetwarzanie danych osobowych 

Wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas dochodzenia będą traktowane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 (12). 

Nota na temat ochrony danych, za pośrednictwem której informuje się wszystkie osoby fizyczne o przetwarzaniu danych 
osobowych w ramach działań Komisji w zakresie ochrony handlu, jest dostępna na stronie internetowej DG ds. Handlu: 
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/   

(12) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE, Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39. 
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ZAŁĄCZNIK I 

Wersja „Limited” (1) 

Wersja „For inspection by interested parties”  

(zaznaczyć właściwe pole)   

PONOWNE DOCHODZENIE W SPRAWIE ABSORPCJI ŚRODKÓW ANTYDUMPINGOWYCH W ODNIE-
SIENIU DO PRZYWOZU NIEKTÓRYCH ARTYKUŁÓW Z ŻELIWA POCHODZĄCYCH Z CHIŃSKIEJ REPU-

BLIKI LUDOWEJ („CHRL”) 

INFORMACJE NA TEMAT DOBORU PRÓBY PRODUCENTÓW W CHRL 

Niniejszy formularz ma pomóc producentom w ChRL w dostarczeniu informacji związanych z kontrolą wyryw-
kową, wymaganych w pkt 5.1 zawiadomienia o wszczęciu. 

Zarówno wersję „Limited”, jak i wersję „For inspection by interested parties” należy odesłać Komisji, jak okreś-
lono w zawiadomieniu o wszczęciu. 

Wymagane informacje należy przesłać do Komisji na adres wskazany w zawiadomieniu o wszczęciu postępo-
wania w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej. 

1. DANE SŁUŻĄCE IDENTYFIKACJI I DANE KONTAKTOWE 

Proszę podać następujące dane dotyczące przedsiębiorstwa:                                                              

Nazwa przedsiębiorstwa (nazwa w języku 
chińskim)  

Nazwa przedsiębiorstwa (nazwa w języku 
angielskim)  

Osoba wyznaczona do kontaktów  

Adres e-mail  

Telefon  

Strona internetowa    

2. OBRÓT I WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY 

Proszę podać obrót w walucie księgowej przedsiębiorstwa w okresie objętym pierwotnym dochodzeniem 
(„ODP”) (od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.) oraz w okresie objętym ponownym dochodzeniem 
w sprawie absorpcji („ODA”) (od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.) ze sprzedaży (sprzedaży eks-
portowej do Unii osobno dla każdego z 28 państw członkowskich (2) i w ujęciu łącznym, sprzedaży krajowej 
oraz sprzedaży eksportowej do państw nienależących do Unii w ujęciu osobnym i łącznym) niektórych artyku-
łów z żeliwa określonych w zawiadomieniu o wszczęciu oraz odpowiadającą temu obrotowi wagę. Proszę 
podać nazwę waluty. 

(1) Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jest on chroniony na podstawie art. 4 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43). 
Jest to dokument poufny na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 z dnia 
8 czerwca 2016 r. (Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 55) i art. 12.4 Porozumienia WTO w sprawie subsydiów i środków wyrów-
nawczych (Porozumienie SCM). 

(2) 28 państw członkowskich Unii Europejskiej to: Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Chorwacja, Irlandia, 
Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portu-
galia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo. 
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Okres objęty pierwotnym dochodzeniem (od 
1 października 2015 r.  

do 30 września 2016 r.) 

Okres objęty ponownym dochodzeniem w 
sprawie absorpcji 

(od 1 października 2018 r.  
do 30 września 2019 r.)  

Tony (MT) 

Wartość w 
walucie 

księgowej 
Proszę podać 
nazwę waluty 

Tony (MT) 

Wartość w 
walucie 

księgowej 
Proszę podać 
nazwę waluty 

Sprzedaż eksportowa do 
Unii (osobno w odniesie-
niu do każdego z 28 
państw członkowskich 
oraz łącznie) produktu 
objętego dochodzeniem 
produkowanego przez 
przedsiębiorstwo 

Ogółem:   Ogółem:   

Proszę 
wymienić 
osobno 
każde 
państwo 
członkow-
skie (1):   

Proszę 
wymienić 
osobno 
każde 
państwo 
członkow-
skie:   

Sprzedaż krajowa pro-
duktu objętego docho-
dzeniem produkowane-
go przez 
przedsiębiorstwo     

Sprzedaż eksportowa do 
państw nienależących do 
Unii (w ujęciu osobnym i 
łącznym) produktu obję-
tego przeglądem produ-
kowanego przez przed-
siębiorstwo 

Ogółem:  Ogółem:  

Proszę 
wymienić 
osobno 
każde 
państwo:   

Proszę 
wymienić 
osobno 
każde 
państwo   

(1) Proszę dodać kolejne wiersze w miarę potrzeby.   

3. DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PRZEDSIĘBIORSTW POWIĄZANYCH (3) 

Proszę dokładnie określić działalność przedsiębiorstwa i wszystkich przedsiębiorstw powiązanych (proszę je 
wymienić i podać charakter powiązania z Państwa przedsiębiorstwem) uczestniczących w produkcji lub sprze-
daży (eksportowej lub krajowej) produktu objętego dochodzeniem. Działalność taka może obejmować, choć 
nie wyłącznie, zakup produktu objętego dochodzeniem, jego produkcję w ramach podwykonawstwa, przetwa-
rzanie produktu objętego dochodzeniem lub handel nim. 

(3) Zgodnie z art. 127 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny dwie osoby uważa się za powiązane, gdy: a) jedna jest urzędnikiem lub 
dyrektorem w firmie drugiej osoby; b) są one prawnie uznanymi wspólnikami w działalności gospodarczej; c) są one pra-
codawcą i pracobiorcą; d) osoba trzecia bezpośrednio lub pośrednio dysponuje prawami głosu lub udziałem w kapitale 
zakładowym wynoszącym co najmniej 5 % wszystkich praw głosu lub co najmniej 5 % kapitału zakładowego obu osób; 
e) jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio kontroluje drugą; f) obie znajdują się pod bezpośrednią lub pośrednią kon-
trolą trzeciej osoby; g) wspólnie kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio, osobę trzecią; lub h) są członkami tej samej 
rodziny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558). Za członków rodziny uważa się wyłącznie osoby pozostające ze sobą w któ-
rymkolwiek z wymienionych poniżej stosunków: (i) mąż i żona, (ii) rodzice i dzieci, (iii) bracia i siostry (rodzeni lub przy-
rodni), (iv) dziadkowie i wnuki, (v) wuj lub ciotka i bratanek lub siostrzeniec oraz bratanica lub siostrzenica, (vi) teściowie 
i zięć lub synowa, (vii) szwagier i szwagierka. Zgodnie z art. 5 pkt 4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny „osoba” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale uznaną – na mocy prawa unijnego lub krajowego – za mającą 
zdolność do czynności prawnych (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1). 
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Nazwa i lokalizacja przedsiębiorstwa Działalność Powiązanie            

4. INNE INFORMACJE 

Proszę podać wszelkie inne istotne informacje, które zdaniem przedsiębiorstwa mogłyby pomóc Komisji w 
doborze próby. 

5. ZAŚWIADCZENIE 

Poprzez przekazanie wyżej wspomnianych informacji przedsiębiorstwo wyraża zgodę na ewentualne włącze-
nie go do próby. Jeżeli przedsiębiorstwo zostanie włączone do próby, będzie to dla niego oznaczać koniecz-
ność wypełnienia kwestionariusza oraz wyrażenia zgody na wizytę na jego terenie w celu weryfikacji udzielo-
nych odpowiedzi. W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie wyrazi zgody na ewentualne włączenie go do próby, 
zostanie uznane za podmiot niewspółpracujący w dochodzeniu. Ustalenia Komisji dotyczące niewspółpracu-
jących producentów opierają się na dostępnych faktach, a ich wynik może być dla takiego przedsiębiorstwa 
mniej korzystny niż w przypadku, gdyby podjęło ono współpracę. 
Podpis upoważnionego pracownika: 
Imię i nazwisko oraz stanowisko upoważnionego pracownika: 
Data:   
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ZAŁĄCZNIK II 

Wersja „Limited” 

Wersja „For inspection by interested parties”  

(zaznaczyć właściwe pole)   

PONOWNE DOCHODZENIE W SPRAWIE ABSORPCJI ŚRODKÓW ANTYDUMPINGOWYCH 
W ODNIESIENIU DO PRZYWOZU NIEKTÓRYCH ARTYKUŁÓW Z ŻELIWA POCHODZĄCYCH 

Z CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ („CHRL”) 

INFORMACJE NA TEMAT DOBORU PRÓBY IMPORTERÓW NIEPOWIĄZANYCH 

Niniejszy formularz ma pomóc importerom niepowiązanym w dostarczeniu informacji związanych z kontrolą 
wyrywkową, wymaganych w sekcji 5.2 zawiadomienia o wszczęciu. 

Zarówno wersję „Limited”, jak i wersję „For inspection by interested parties” należy odesłać Komisji, jak okreś-
lono w zawiadomieniu o wszczęciu. 

Wymagane informacje należy przesłać do Komisji na adres wskazany w zawiadomieniu o wszczęciu postępo-
wania w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej. 

1. DANE SŁUŻĄCE IDENTYFIKACJI I DANE KONTAKTOWE 

Proszę podać następujące dane dotyczące przedsiębiorstwa:                                                              

Nazwa przedsiębiorstwa  

Adres  

Osoba wyznaczona do kontaktów  

E-mail  

Telefon  

Strona internetowa    

2. OBRÓT I WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY 

Proszę podać łączną wartość obrotu przedsiębiorstwa w euro (EUR) i obrót dotyczący przywozu do Unii oraz 
wielkość odsprzedaży na rynku unijnym po przywozie z ChRL w ODP (od 1 października 2015 r. do 30 wrześ 
nia 2016 r.) i w ODA (od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.) produktu objętego ponownym docho-
dzeniem, określonego w zawiadomieniu o wszczęciu, wraz z odpowiadającą mu wagą. 
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Okres objęty pierwotnym 
dochodzeniem (od 1 października 

2015 r. do 30 września 2016 r.) 

Okres objęty ponownym 
dochodzeniem w sprawie absorpcji 

(od 1 października 2018 r. do  
30 września 2019 r.)  

Tony (MT) Wartość w euro 
(EUR) Tony (MT) Wartość w euro 

(EUR) 

Łączny obrót przedsiębiorstwa w euro 
(EUR)     

Przywóz produktu objętego docho-
dzeniem do Unii     

Odsprzedaż produktu objętego do-
chodzeniem na rynku unijnym po 
przywozie z Chińskiej Republiki Lu-
dowej       

3. DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PRZEDSIĘBIORSTW POWIĄZANYCH (1) 

Proszę dokładnie określić działalność przedsiębiorstwa i wszystkich przedsiębiorstw powiązanych (proszę je 
wymienić i podać charakter powiązania z Państwa przedsiębiorstwem) uczestniczących w produkcji lub sprze-
daży (eksportowej lub krajowej) produktu objętego dochodzeniem. Działalność taka może obejmować, choć 
nie wyłącznie, zakup produktu objętego dochodzeniem, jego produkcję w ramach podwykonawstwa, przetwa-
rzanie produktu objętego dochodzeniem lub handel nim.                                                              

Nazwa i lokalizacja przedsiębiorstwa Działalność Powiązanie            

4. INNE INFORMACJE 

Proszę podać wszelkie inne istotne informacje, które zdaniem przedsiębiorstwa mogłyby pomóc Komisji w 
doborze próby. 

(1) Zgodnie z art. 127 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny dwie osoby uważa się za powiązane, gdy: a) jedna jest urzędnikiem lub 
dyrektorem w firmie drugiej osoby; b) są one prawnie uznanymi wspólnikami w działalności gospodarczej; c) są one pra-
codawcą i pracobiorcą; d) osoba trzecia bezpośrednio lub pośrednio dysponuje prawami głosu lub udziałem w kapitale 
zakładowym wynoszącym co najmniej 5 % wszystkich praw głosu lub co najmniej 5 % kapitału zakładowego obu osób; 
e) jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio kontroluje drugą; f) obie znajdują się pod bezpośrednią lub pośrednią kon-
trolą trzeciej osoby; g) wspólnie kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio, osobę trzecią; lub h) są członkami tej samej 
rodziny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558). Za członków rodziny uważa się wyłącznie osoby pozostające ze sobą w któ-
rymkolwiek z wymienionych poniżej stosunków: (i) mąż i żona; (ii) rodzice i dzieci; (iii) bracia i siostry (rodzeni lub przy-
rodni); (iv) dziadkowie i wnuki; (v) wuj lub ciotka i bratanek lub siostrzeniec oraz bratanica lub siostrzenica; (vi) teściowie 
i zięć lub synowa; (vii) szwagier i szwagierka. Zgodnie z art. 5 pkt 4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny „osoba” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale uznaną – na mocy prawa unijnego lub krajowego – za mającą 
zdolność do czynności prawnych (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1). 
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5. ZAŚWIADCZENIE 

Poprzez przekazanie wyżej wspomnianych informacji przedsiębiorstwo wyraża zgodę na ewentualne włącze-
nie go do próby. Jeżeli przedsiębiorstwo zostanie włączone do próby, będzie to dla niego oznaczać koniecz-
ność wypełnienia kwestionariusza oraz wyrażenia zgody na wizytę na jego terenie w celu weryfikacji udzielo-
nych odpowiedzi. W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie wyrazi zgody na ewentualne włączenie go do próby, 
zostanie uznane za podmiot niewspółpracujący w dochodzeniu. Ustalenia Komisji dotyczące niewspółpracu-
jących importerów opierają się na dostępnych faktach, a ich wynik może być dla takiego przedsiębiorstwa 
mniej korzystny niż w przypadku, gdyby podjęło ono współpracę. 
Podpis upoważnionego pracownika: 
Imię i nazwisko oraz stanowisko upoważnionego pracownika: 
Data:   
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