
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu sztyftów i 
zszywek pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej 

(2019/C 425/08) 

Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała skargę złożoną na podstawie art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingo-
wych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), zawierającą zarzut istnienia 
dumpingu w przywozie sztyftów i zszywek pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, który powoduje istotną 
szkodę (2) dla przemysłu unijnego. 

1. Skarga 

Skarga została złożona w dniu 11 listopada 2019 r. przez sześciu producentów unijnych: Atrom Impex srl (Rumunia), 
Bizon Int. Sp. z.o.o. (Polska), Ergo Staples (Chorwacja), Grupodesa (Hiszpania), Omer SpA (Włochy) oraz Velo srl (Włochy), 
(„skarżący”), reprezentujących ponad 50 % ogólnej produkcji unijnej sztyftów i zszywek. 

Jawna wersja skargi i analiza, w jakim stopniu producenci unijni popierają skargę, są dołączone do akt do wglądu dla zain
teresowanych stron. Sekcja 5.6 niniejszego zawiadomienia zawiera informacje o dostępie do akt dla zainteresowanych 
stron. 

2. Produkt objęty dochodzeniem 

Produktem objętym niniejszym dochodzeniem są zszywki, nawet w pasmach, spinki druciane, nawet w pasmach, gwoździe 
druciaki, w taśmach, oraz sztyfty w pasmach, z drutu stalowego, nawet powlekanego, z drutu ze stopów aluminium lub z 
drutu ze stali nierdzewnej; przeznaczone do łączenia lub spinania materiałów lub przedmiotów („produkt objęty docho
dzeniem”). Gwoździe w zwojach są wyłączone z zakresu produktu objętego dochodzeniem. 

Wszystkie zainteresowane strony chcące przedłożyć informacje na temat zakresu produktu mogą to uczynić w terminie 10 
dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia (3). 

3. Zarzut dumpingu 

Produktem, którego dotyczy zarzut dumpingu, jest produkt objęty dochodzeniem pochodzący z Chińskiej Republiki Ludo
wej („państwo, którego dotyczy postępowanie”), obecnie objęty kodami CN ex 7317 00 20, ex 7317 00 60, ex 7317 00 80, 
ex 7326 20 00, ex 7616 10 00, 8305 20 00 i ex 8308 10 00 (kody TARIC 7317 00 20 40, 7317 00 60 40, 7317 00 80 40, 
7326 20 00 40, 7616 10 00 40 i 8308 10 00 40). Powyższe kody CN i kody TARIC podano jedynie w celach informacyj
nych. 

Skarżący twierdzili, że niewłaściwe jest stosowanie cen i kosztów krajowych w państwie, którego dotyczy postępowanie, z 
uwagi na istnienie znaczących zakłóceń w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego. 

Aby potwierdzić zarzuty dotyczące znaczących zakłóceń, skarżący oparli się na informacjach zawartych w dokumencie 
roboczym służb Komisji w sprawie znaczących zakłóceń w gospodarce Chińskiej Republiki Ludowej do celów dochodzeń 
w sprawie ochrony handlu („sprawozdanie krajowe”) opracowanym przez służby Komisji w dniu 20 grudnia 2017 r. i opi-
sującym szczególne warunki rynkowe w państwie, którego dotyczy postępowanie (4). 

(1) Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21. 
(2) Ogólny termin „szkoda” odnosi się do istotnej szkody dla przemysłu Unii, zagrożenia spowodowania istotnej szkody lub istotnego 

opóźnienia powstawania takiego przemysłu, jak określono w art. 3 ust. 1 rozporządzenia podstawowego. 
(3) Odniesienia do publikacji niniejszego zawiadomienia oznaczają odniesienia do publikacji niniejszego zawiadomienia w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 
(4) Sprawozdanie na temat znaczących zakłóceń w gospodarce ChRL do celów dochodzeń w sprawie ochrony handlu z 20.12.2017 r., 

SWD (2017) 483 final/2, dostępne pod adresem: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf. Doku-
menty przywołane w sprawozdaniu krajowym są również dostępne do wglądu pod warunkiem złożenia należycie uzasadnionego 
wniosku. 
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Skarżący odnoszą się również do zakłóceń w chińskim sektorze stalowym udokumentowanych w licznych ustaleniach 
dotyczących dumpingu zawartych w wielu rozporządzeniach wykonawczych Komisji w sprawie niektórych wyrobów ze 
stali, aluminium i innych właściwych produktów, a także w ustaleniach dotyczących dumpingu dokonanych przez organy 
ochrony handlu innych państw, w szczególności USA. 

W konsekwencji, w świetle art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego, zarzut dotyczący dumpingu opiera się na 
porównaniu wartości normalnej konstruowanej na podstawie kosztów produkcji i kosztów sprzedaży odzwierciedlających 
niezakłócone ceny lub wartości odniesienia w odpowiednim kraju reprezentatywnym z ceną eksportową (na poziomie ex- 
works) produktu objętego dochodzeniem z państwa, którego dotyczy postępowanie, sprzedawanego na wywóz do Unii. 
Obliczony na tej podstawie margines dumpingu jest znaczny w odniesieniu do państwa, którego dotyczy postępowanie. 

W świetle dostępnych informacji Komisja uważa, że istnieją wystarczające dowody na podstawie art. 5 ust. 9 rozporządze
nia podstawowego wskazujące na to, że z powodu znaczących zakłóceń wpływających na ceny i koszty stosowanie krajo
wych cen i kosztów w państwie, którego dotyczy postępowanie, jest niewłaściwe, a tym samym uzasadniające wszczęcie 
dochodzenia na podstawie art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego. 

Sprawozdanie krajowe dostępne jest w aktach do wglądu dla zainteresowanych stron i na stronie DG ds. Handlu (5). 

4. Zarzut spowodowania szkody i związek przyczynowy 

Skarżący przedstawili dowody na to, że przywóz produktu objętego dochodzeniem z państwa, którego dotyczy postępo
wanie, wzrósł w ujęciu bezwzględnym i pod kątem udziału w rynku. 

Dowody przedstawione przez skarżących wskazują, że ilość i ceny przywożonego produktu objętego dochodzeniem mają, 
oprócz innych skutków, negatywny wpływ na ilości sprzedawane przez przemysł Unii, jego poziom cen i jego udział w 
rynku, co wywiera znaczący niekorzystny wpływ na ogólne wyniki, sytuację finansową i zatrudnienie w przemyśle Unii. 

5. Procedura 

Po poinformowaniu państw członkowskich i ustaleniu, że skarga została złożona przez przemysł unijny lub w jego imieniu 
oraz że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie postępowania, Komisja niniejszym wszczyna dochodzenie 
na podstawie art. 5 rozporządzenia podstawowego. 

W dochodzeniu zostanie ustalone, czy produkt objęty dochodzeniem pochodzący z państwa, którego dotyczy postępowa
nie, jest sprzedawany po cenach dumpingowych i czy dumping ten spowodował szkodę dla przemysłu unijnego. 

W przypadku ustalenia wspomnianych faktów w dochodzeniu zostanie zbadane, czy wprowadzenie środków leży w intere
sie Unii zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego. 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/825 (6), które weszło w życie dnia 8 czerwca 2018 r. (pakiet 
dotyczący modernizacji instrumentów ochrony handlu), wprowadzono istotne zmiany do harmonogramu i terminów, 
mających poprzednio zastosowanie w postępowaniach antydumpingowych (7). W szczególności usprawniony zostanie 
proces prowadzenia dochodzeń, a ewentualne środki tymczasowe będą mogły być wprowadzane w terminie szybszym o 
nawet dwa miesiące niż miało to miejsce poprzednio. Ponadto skrócono terminy zgłaszania się przez zainteresowane 
strony, zwłaszcza na wczesnym etapie dochodzenia. 

5.1. Okres objęty dochodzeniem i okres badany 

Dochodzenie dotyczące dumpingu i powstałej szkody obejmie okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 
(„okres objęty dochodzeniem”). Badanie tendencji mających znaczenie dla oceny szkody obejmie okres od dnia 1 stycznia 
2016 r. do końca okresu objętego dochodzeniem („okres badany”). 

(5) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf 
(6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/825 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1036 

w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz 
rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami 
Unii Europejskiej (Dz.U. L 143 z 7.6.2018, s. 1). 

(7) Zwięzły przegląd terminów i ram czasowych obowiązujących w postępowaniu dochodzeniowym („Short overview of the deadlines 
and timelines in the investigative process”) znajduje się na stronie DG ds. Handlu: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tra
doc_156922.pdf 

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 425/22                                                                                                                                       18.12.2019   



5.2. Uwagi na temat skargi i wszczęcia dochodzenia 

Wszystkie zainteresowane strony wzywa się do przedstawienia opinii na temat materiałów i kodów systemu zharmonizo
wanego (HS) podanych w skardze w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia. 

Wszystkie zainteresowane strony chcące przekazać swoje uwagi dotyczące skargi (w tym dotyczące kwestii związanych ze 
szkodą i związkiem przyczynowym) lub wszelkich innych aspektów wszczęcia dochodzenia (w tym w jakim stopniu popie
rają skargę) mogą to uczynić w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia. 

Wszelkie wnioski o przesłuchanie w sprawie wszczęcia dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opubliko
wania niniejszego zawiadomienia. 

5.3. Procedura dotycząca stwierdzenia dumpingu 

Wzywa się producentów eksportujących (8) produktu objętego dochodzeniem z państwa, którego dotyczy postępowanie, 
do udziału w dochodzeniu Komisji. 

5.3.1. Dochodzenie dotyczące producentów eksportujących 

5.3.1.1. Proc e du r a  wybor u  producentów ekspor tujących,  którz y  zostaną  objęc i  dochodzeniem,  w  
Ch ińsk ie j  Repub l ice  L udow ej  

a) Kontrola wyrywkowa 

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę uczestniczących w postępowaniu producentów eksportujących z państwa, którego 
dotyczy postępowanie, oraz w celu zakończenia dochodzenia w terminie określonym prawem Komisja może objąć docho
dzeniem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę producentów eksportujących, 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 producenci eksportujący lub przedstawiciele działający w 
ich imieniu są niniejszym proszeni o przekazanie Komisji informacji na temat ich przedsiębiorstwa określonych w załącz
niku I do niniejszego zawiadomienia w terminie 7 dni od opublikowania niniejszego zawiadomienia. 

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne do doboru próby producentów eksportujących Komisja skontakto
wała się też z władzami państwa, którego dotyczy postępowanie, a ponadto może skontaktować się z wszystkimi znanymi 
jej zrzeszeniami producentów eksportujących. 

W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej dobór próby producentów eksportujących może opie
rać się na kryterium największej reprezentatywnej wielkości wywozu do Unii, którą można właściwie zbadać w dostępnym 
czasie. Komisja powiadomi o przedsiębiorstwach wybranych do próby wszystkich znanych producentów eksportujących, 
władze państwa, którego dotyczy postępowanie, oraz zrzeszenia producentów eksportujących w państwie, którego doty
czy postępowanie, w stosownych przypadkach za pośrednictwem władz państwa, którego dotyczy postępowanie. 

Komisja, po otrzymaniu informacji niezbędnych do dokonania doboru próby producentów eksportujących, poinformuje 
zainteresowane strony o decyzji, czy zostały objęte próbą. Producenci eksportujący wybrani do próby będą musieli przed
łożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 30 dni od daty powiadomienia o decyzji, czy zostali objęci próbą, o ile nie 
wskazano inaczej. 

Komisja doda notę 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. 

(8) Producentem eksportującym jest każde przedsiębiorstwo w państwie, którego dotyczy postępowanie, które to przedsiębiorstwo pro
dukuje 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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Kopia kwestionariusza dla producentów eksportujących dostępna jest w aktach do wglądu dla zainteresowanych stron i na 
stronie DG ds. Handlu: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2437. 

Kwestionariusz zostanie także udostępniony wszystkim znanym zrzeszeniom producentów eksportujących oraz władzom 
państwa, którego dotyczy postępowanie. 

Bez uszczerbku dla możliwego zastosowania art. 18 rozporządzenia podstawowego, producenci eksportujący, którzy 
wypełnili załącznik I w podanym terminie i zgodzili się na objęcie ich próbą, lecz nie zostali do niej wybrani, zostaną 
uznani za współpracujących („nieobjęci próbą współpracujący producenci eksportujący”). Bez uszczerbku dla poniższej 
sekcji 5.3.1 lit. b), cła antydumpingowe, które mogą być zastosowane do przywozu pochodzącego od nieobjętych próbą 
współpracujących producentów eksportujących, nie przekroczą średniego ważonego marginesu dumpingu ustalonego dla 
producentów eksportujących objętych próbą (9). 

b) Indywidualny margines dumpingu dla producentów eksportujących niewłączonych do próby 

Na podstawie art. 17 ust. 3 rozporządzenia podstawowego nieobjęci próbą współpracujący producenci eksportujący mogą 
wystąpić z wnioskiem o ustalenie przez Komisję ich indywidualnych marginesów dumpingu. Producenci eksportujący, któ
rzy chcą wystąpić z wnioskiem o indywidualny margines dumpingu, muszą wypełnić kwestionariusz i odesłać go w termi
nie 30 dni od daty zawiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej. Kopia kwestionariusza dla producentów 
eksportujących dostępna jest w aktach do wglądu dla zainteresowanych stron i na stronie DG ds. Handlu: http://trade.ec. 
europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2437. 

Komisja zbada, czy można przyznać nieobjętym próbą współpracującym producentom eksportującym indywidualnie 
określone cło zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. 

Nieobjęci próbą współpracujący producenci eksportujący, którzy wnioskują o indywidualny margines dumpingu powinni 
jednak mieć świadomość, że Komisja może mimo wszystko podjąć decyzję o nieustalaniu dla nich indywidualnego margi
nesu dumpingu, jeżeli, na przykład, liczba nieobjętych próbą współpracujących producentów eksportujących będzie tak 
duża, że ustalenie takie byłoby nadmiernie uciążliwe i uniemożliwiałoby zakończenie dochodzenia na czas. 

5.3.2 Dodatkowa procedura dotycząca państwa, którego dotyczy postępowanie, podlegającego znaczącym zakłóceniom 

Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w niniejszym zawiadomieniu wszystkie zainteresowane strony wzywa się niniej
szym do przedstawienia swoich opinii i informacji oraz do dostarczenia dowodów dotyczących stosowania art. 2 ust. 6a 
rozporządzenia podstawowego. O ile nie wskazano inaczej, informacje te i dowody je potwierdzające muszą wpłynąć do 
Komisji w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia. 

Na podstawie art. 2 ust. 6a lit. e) rozporządzenia podstawowego Komisja wkrótce po wszczęciu postępowania przedstawi 
stronom dochodzenia, za pośrednictwem notatki dołączonej do akt do wglądu dla zainteresowanych stron, informacje o 
odpowiednich źródłach, w tym, w stosownych przypadkach, o wyborze odpowiedniego reprezentatywnego państwa trze
ciego, które Komisja zamierza wykorzystać do określenia wartości normalnej na podstawie art. 2 ust. 6a. Strony dochodze
nia mają 10 dni na zgłoszenie uwag do notatki, zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. e). Zgodnie z informacjami, którymi dysponuje 
Komisja, możliwym odpowiednim reprezentatywnym państwem trzecim jest Turcja. W celu dokonania ostatecznego 
wyboru odpowiedniego reprezentatywnego państwa trzeciego Komisja zbada, czy państwo to charakteryzuje się podob
nym poziomem rozwoju gospodarczego jak państwo, którego dotyczy postępowanie, czy prowadzi się w nim produkcję i 
sprzedaż produktu objętego dochodzeniem i czy odpowiednie dane są łatwo dostępne. W przypadku gdy jest więcej niż 
jedno reprezentatywne państwo trzecie, pierwszeństwo zostanie przyznane, w stosownych przypadkach, państwom z 
odpowiednim poziomem ochrony socjalnej i ochrony środowiska. 

W tym kontekście Komisja zwraca się do wszystkich producentów eksportujących w państwie, którego dotyczy postępo
wanie, o dostarczanie informacji wymaganych w załączniku III do niniejszego zawiadomienia w terminie 15 dni od daty 
opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

(9) Na podstawie art. 9 ust. 6 rozporządzenia podstawowego pomija się marginesy zerowe i de minimis oraz marginesy ustalone zgodnie z 
warunkami określonymi w art. 18 rozporządzenia podstawowego. 
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Ponadto informacje faktyczne na potrzeby ustalenia kosztów i cen na podstawie art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podsta
wowego należy przedłożyć w terminie 65 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia. Takie informacje 
powinny pochodzić wyłącznie z publicznie dostępnych źródeł. 

5.3.3 Dochodzenie dotyczące importerów niepowiązanych (10) (11) 

Importerów niepowiązanych, przywożących produkt objęty dochodzeniem z państwa, którego dotyczy postępowanie, do 
Unii, wzywa się do udziału w niniejszym dochodzeniu. 

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę importerów niepowiązanych uczestniczących w postępowaniu oraz w celu zakoń
czenia dochodzenia w terminie określonym prawem Komisja może objąć dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczoną 
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 są niniejszym proszeni o przekazanie Komisji informacji na temat swojego przedsiębiorstwa określonych w 
załączniku II do niniejszego zawiadomienia w terminie siedmiu dni od daty opublikowania 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, którą to sprzedaż 
można właściwie zbadać w dostępnym czasie. 

Komisja, po otrzymaniu informacji niezbędnych do dokonania doboru próby, poinformuje zainteresowane strony o swojej 
decyzji w sprawie doboru próby obejmującej importerów. Komisja doda również notę o doborze próby do akt do wglądu 
dla zainteresowanych stron. Wszelkie uwagi na temat doboru próby muszą wpłynąć w terminie trzech dni od daty powia
domienia o decyzji o doborze próby. 

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne do dochodzenia Komisja udostępni kwestionariusze importerom nie
powiązanym objętym próbą. Strony muszą przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 30 dni od daty zawiadomie
nia o decyzji w sprawie doboru próby, o ile nie wskazano inaczej. 

Kopia kwestionariusza dla importerów dostępna jest w aktach do wglądu dla zainteresowanych stron i na stronie DG ds. 
Handlu: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2437. 

5.4. Procedura dotycząca ustalenia szkody i dochodzenie dotyczące producentów unijnych 

Ustalenie szkody odbywa się na podstawie zebranych dowodów, po dokonaniu obiektywnej oceny wielkości przywozu 
towarów po cenach dumpingowych i jego wpływu na ceny na rynku Unii oraz wpływu tego przywozu na przemysł unijny. 
W celu ustalenia, czy przemysł unijny doznał szkody, wzywa się producentów unijnych produktu objętego dochodzeniem 
do udziału w dochodzeniu Komisji 

(10) Ta sekcja dotyczy wyłącznie importerów niepowiązanych z producentami eksportującymi. Importerzy powiązani z producentami 
eksportującymi muszą wypełnić załącznik I do kwestionariusza dla tych producentów eksportujących. Zgodnie z art. 127 rozporzą
dzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektó-
rych 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 wspólni-
kami w działalności gospodarczej; c) są one pracodawcą i pracobiorcą; d) osoba trzecia bezpośrednio lub pośrednio dysponuje pra-
wami 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 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 którymkolwiek 
z wymienionych poniżej stosunków: (i) mąż i żona; (ii) rodzice i dzieci; (iii) bracia i siostry (rodzeni lub przyrodni); (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 4rozporządzenia 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). 

(11) Dane przekazane przez importerów niepowiązanych mogą być wykorzystane także w związku z innymi aspektami niniejszego 
dochodzenia niż stwierdzenie dumpingu. 
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Ze względu na dużą liczbę producentów unijnych objętych postępowaniem oraz w celu zakończenia dochodzenia w termi
nie określonym prawem Komisja podjęła decyzję o objęciu dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczonej liczby producen
tów unijnych, wybierając próbę (proces ten zwany jest także „kontrolą wyrywkową”). Kontrola wyrywkowa jest przeprowa
dzana zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego. 

Wstępnie Komisja wybrała próbę producentów unijnych. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w dokumenta
cji do wglądu dla zainteresowanych stron. Zainteresowane strony zaprasza się niniejszym do przedstawienia uwag w spra
wie wstępnego doboru próby. Ponadto pozostali producenci unijni lub przedstawiciele działający w ich imieniu, którzy 
uważają, że istnieją powody, aby włączyć ich do próby, muszą zgłosić się do Komisji w terminie 7 dni od daty opublikowa
nia niniejszego zawiadomienia. Wszelkie uwagi dotyczące wstępnego doboru próby należy przekazać w terminie 7 dni od 
daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, o ile nie wskazano inaczej. 

Komisja powiadomi o przedsiębiorstwach ostatecznie wybranych do próby wszystkich znanych producentów unijnych lub 
zrzeszenia producentów unijnych. 

Producenci unijni objęci próbą będą musieli przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 30 dni od daty powiado
mienia o decyzji o objęciu ich próbą, o ile nie wskazano inaczej. 

Kopia kwestionariusza dla unijnych producentów dostępna jest w aktach do wglądu dla zainteresowanych stron i na stronie 
DG ds. Handlu: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2437. 

5.4. Procedura oceny interesu Unii 

W przypadku stwierdzenia dumpingu i ustalenia, że spowodował on szkodę, na podstawie art. 21 rozporządzenia podsta
wowego zostanie podjęta decyzja o tym, czy wprowadzenie środków antydumpingowych nie byłoby sprzeczne z interesem 
Unii. Producenci unijni, importerzy i reprezentujące ich zrzeszenia, użytkownicy i reprezentujące ich zrzeszenia, związki 
zawodowe oraz reprezentatywne organizacje konsumenckie są proszeni o przekazanie Komisji informacji dotyczących 
interesu Unii. Aby wziąć udział w dochodzeniu, reprezentatywne organizacje konsumenckie muszą udowodnić istnienie 
obiektywnego związku pomiędzy swoją działalnością a produktem objętym dochodzeniem. 

Informacje dotyczące oceny interesu Unii należy przekazać w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiado
mienia, o ile nie wskazano inaczej. Informacje mogą być dostarczane w dowolnym formacie lub poprzez wypełnienie opra
cowanego przez Komisję kwestionariusza. Kopia kwestionariuszy, w tym również kwestionariusza dla użytkowników pro
duktu objętego dochodzeniem, dostępna jest w aktach do wglądu dla zainteresowanych stron i na stronie DG ds. Handlu: 
http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2437. Informacje przedstawione na podstawie art. 21 zostaną uwzględ
nione wyłącznie wtedy, gdy będą poparte udokumentowanymi informacjami w momencie ich przedstawienia. 

5.5. Zainteresowane strony 

Aby wziąć udział w dochodzeniu, zainteresowane strony, takie jak producenci eksportujący, producenci unijni, importerzy 
i reprezentujące ich zrzeszenia, użytkownicy i reprezentujące ich zrzeszenia, związki zawodowe oraz reprezentatywne 
organizacje konsumenckie muszą w pierwszej kolejności udowodnić istnienie obiektywnego związku między swoją dzia
łalnością a produktem objętym dochodzeniem. 

Producenci eksportujący, producenci unijni, importerzy i reprezentujące ich zrzeszenia, którzy udostępnili informacje 
zgodnie z procedurami opisanymi w sekcjach 5.3, 5.4 i 5.5 powyżej, zostaną uznani za zainteresowane strony, pod warun
kiem że istnieje obiektywny związek między ich działalnością a produktem objętym dochodzeniem. 

Pozostałe strony będą mogły uczestniczyć w dochodzeniu jako zainteresowane strony tylko od momentu zgłoszenia się i 
pod warunkiem że istnieje obiektywny związek między ich działalnością a produktem objętym dochodzeniem. Okolicz
ność bycia uznanym za zainteresowaną stronę pozostaje bez uszczerbku dla zastosowania art. 18 rozporządzenia podsta
wowego. 

Dostęp do akt do wglądu dla zainteresowanych stron odbywa się za pośrednictwem Tron.tdi na stronie: https://tron.trade. 
ec.europa.eu/tron/TDI. By uzyskać dostęp, należy postępować zgodnie z poleceniami na podanej stronie. 
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5.7. 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 zain
teresowana strona pragnie omówić w trakcie przesłuchania. Przesłuchanie będzie ograniczać się do kwestii wskazanych 
uprzednio na piśmie przez zainteresowane strony. 

Harmonogram przesłuchań przedstawia się następująco: 

— W odniesieniu do wszelkich przesłuchań, które będą miały miejsce przed terminem wprowadzenia środków tymczaso
wych, należy złożyć wniosek w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia. Przesłuchanie 
nastąpi zwykle w ciągu 60 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia. 

— Po etapie tymczasowych ustaleń należy złożyć wniosek w terminie 5 dni od daty ujawnienia tymczasowych ustaleń lub 
dokumentu informacyjnego. Przesłuchanie nastąpi zwykle w ciągu 15 dni od daty powiadomienia o ujawnieniu tym
czasowych ustaleń lub daty dokumentu informacyjnego. 

— Na etapie ostatecznych ustaleń należy złożyć wniosek w terminie trzech dni od daty ujawnienia ostatecznych ustaleń. 
Przesłuchanie nastąpi zwykle w okresie wyznaczonym na zgłaszanie uwag na temat ujawnienia ostatecznych ustaleń. 
W przypadku dodatkowego ujawnienia ostatecznych ustaleń należy złożyć wniosek bezzwłocznie po takim dodatko
wym ujawnieniu ostatecznych ustaleń. Przesłuchanie nastąpi zwykle w terminie przewidzianym na zgłaszanie uwag na 
temat takiego ujawnienia. 

Określone terminy pozostają bez uszczerbku dla prawa służb Komisji do zgody na przesłuchanie poza tymi terminami w 
należycie uzasadnionych przypadkach oraz dla prawa Komisji do niewyrażenia zgody na przesłuchanie w należycie uzasad
nionych przypadkach. Jeżeli służby Komisji odrzucą wniosek o przesłuchanie, zainteresowana strona pozostanie poinfor
mowana o powodach takiej decyzji. 

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. 

5.8. Instrukcje dotyczące składania oświadczeń pisemnych i przesyłania wypełnionych kwestionariuszy oraz kores
pondencji 

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 
Komisji: a) wykorzystanie 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. 

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” (12). Strony przesyłające informacje w toku niniejszego dochodzenia 
są proszone o uzasadnienie wniosku o traktowanie na zasadzie poufności. 

Na podstawie art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego strony przedstawiające informacje oznakowane „Limited” 
powinny przedłożyć ich streszczenia bez klauzuli poufności, oznakowane „For inspection by interested parties”. Streszcze
nia te powinny być wystarczająco szczegółowe, żeby umożliwić prawidłowe zrozumienie istoty informacji przekazanych z 
klauzulą poufności. 

Jeżeli strona przekazująca poufne informacje nie wskaże odpowiedniego powodu wniosku o traktowanie na zasadzie pouf
ności lub nie dostarczy streszczenia informacji bez klauzuli poufności w wymaganym formacie i o wymaganej jakości, 
Komisja może nie uwzględnić takich informacji, chyba że można wykazać w sposób zadowalający z właściwych źródeł, że 
informacje te są poprawne. 

(12) 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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Zainteresowane strony proszone są o przesłanie wszystkich oświadczeń i wniosków za pośrednictwem platformy TRON. 
tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), w tym zeskanowanych pełnomocnictw i poświadczeń, z wyjątkiem obszer
nych odpowiedzi, które należy przekazać na płycie CD-ROM lub DVD osobiście lub listem poleconym. 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 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Adresy e-mail: 

Kwestie związane z dumpingiem: 

TRADE-AD663-STAPLES-DUMPING@ec.europa.eu 

Kwestie związane ze szkodą: 

TRADE-AD663-STAPLES-INJURY@ec.europa.eu 

6. Harmonogram dochodzenia 

Dochodzenie zostanie zamknięte, na podstawie art. 6 ust. 9 rozporządzenia podstawowego, w terminie zazwyczaj 13, lecz 
nie później niż w ciągu 14 miesięcy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporzą
dzenia podstawowego środki tymczasowe mogą zostać wprowadzone zwykle nie później niż w ciągu 7 miesięcy, a w każ
dym razie nie później niż 8 miesięcy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia. 

Zgodnie z art. 19 a rozporządzenia podstawowego Komisja przekaże informacje o planowanym wprowadzeniu ceł tym
czasowych na trzy tygodnie przed wprowadzeniem środków tymczasowych. Zainteresowane strony będą miały trzy dni 
robocze na zgłoszenie uwag na piśmie dotyczących dokładności obliczeń. 

Jeżeli Komisja nie zamierza wprowadzić ceł tymczasowych, lecz planuje kontynuować dochodzenie, zainteresowane strony 
zostaną poinformowane, za pomocą dokumentu informacyjnego, o nienakładaniu ceł na 3 tygodnie przed upływem ter
minu zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia podstawowego. 

Zainteresowane strony będą miały 15 dni na zgłoszenie uwag na piśmie dotyczących tymczasowych ustaleń lub doku
mentu informacyjnego oraz 10 dni na zgłoszenie uwag na piśmie dotyczących ostatecznych ustaleń, o ile nie określono 
inaczej. W stosownych przypadkach w dodatkowych ujawnieniach ostatecznych ustaleń określony zostanie termin zgłasza
nia przez zainteresowane strony uwag na piśmie. 

7. Przekazywanie informacji 

Co do zasady zainteresowane strony mogą przekazywać informacje wyłącznie w terminach określonych w sekcji 5 i 6 
niniejszego zawiadomienia. Przy przekazywaniu wszelkich innych informacji niewchodzących w zakres tych sekcji należy 
przestrzegać poniższych terminów: 

— Wszelkie informacje na etapie tymczasowych ustaleń należy przekazać w terminie 70 dni, licząc od daty opublikowania 
niniejszego zawiadomienia, o ile nie określono inaczej. 

— O ile nie określono inaczej, zainteresowane strony nie powinny przedstawiać nowych informacji faktycznych po termi
nie zgłaszania uwag do ujawnienia tymczasowych ustaleń lub dokumentu informacyjnego na etapie tymczasowych 
ustaleń. Po tym terminie zainteresowane strony mogą przedstawić tylko nowe informacje faktyczne, jeżeli są w stanie 
wykazać, że takie nowe informacje faktyczne są niezbędne do odrzucenia zarzutów faktycznych postawionych przez 
inne zainteresowane strony oraz pod warunkiem że takie nowe informacje faktyczne można zweryfikować w czasie, 
jaki pozostaje do zakończenia dochodzenia w terminie. 
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— 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 zgła
szania 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. 

Takie uwagi należy zgłaszać zgodnie z poniższymi terminami: 

— Wszelkie uwagi dotyczące informacji przedstawionych przez inne zainteresowane strony przed terminem wprowadze
nia środków tymczasowych należy zgłaszać najpóźniej 75. dnia, licząc od daty opublikowania niniejszego zawiadomie
nia, o ile nie określono inaczej. 

— Uwagi do informacji przekazanych przez inne zainteresowane strony w reakcji na ujawnienie tymczasowych ustaleń 
lub dokumentu informacyjnego należy zgłaszać w ciągu siedmiu dni od terminu zgłaszania uwag do tymczasowych 
ustaleń lub dokumentu informacyjnego, o ile nie wskazano inaczej. 

— Uwagi do informacji przekazanych przez inne zainteresowane strony w reakcji na ujawnienie ostatecznych ustaleń 
należy zgłaszać w ciągu 3 dni od terminu zgłaszania uwag do ujawnienia ostatecznych ustaleń, o ile nie wskazano ina
czej. W przypadku dodatkowego ostatecznego ujawnienia uwagi do informacji przekazanych przez inne zaintereso
wane strony w reakcji na takie ujawnienie należy zgłaszać w ciągu 1 dnia od terminu zgłaszania uwag do ostatecznych 
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. 

9. Przedłużenie terminów określonych w niniejszym zawiadomieniu 

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

O przedłużenie terminów przewidzianych w niniejszym zawiadomieniu należy zwracać się wyłącznie w wyjątkowych oko
licznościach, a terminy te mogą zostać przedłużone tylko we właściwie uzasadnionych przypadkach 

Każde przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu będzie zazwyczaj ograniczone 
do 3 dni i z reguły nie będzie przekraczać 7 dni. 

Odnośnie do terminów przekazania innych informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu, takie terminy będą 
przedłużane o nie więcej niż 3 dni, chyba że wskazane zostaną wyjątkowe 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, tymczasowych lub końcowych, na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawo
wego. 

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. 
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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. Zasadniczo określone w sekcji 5.7 terminy wnioskowania 
o przesłuchanie z udziałem służb Komisji mają zastosowanie mutatis mutandis do wniosków o przesłuchanie z udziałem 
rzecznika praw stron. 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 zakończenie 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 (13). 

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/   

(13) 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)   

POSTĘPOWANIE ANTYDUMPINGOWE DOTYCZĄCE PRZYWOZU SZTYFTÓW I ZSZYWEK POCHODZĄ-
CEGO Z CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ 

INFORMACJE NA TEMAT DOBORU PRÓBY PRODUCENTÓW EKSPORTUJĄCYCH W CHIŃSKIEJ REPUBLICE LUDO-
WEJ 

Niniejszy formularz ma pomóc producentom eksportującym w Chińskiej Republice Ludowej w dostarczeniu 
informacji związanych z kontrolą wyrywkową, wymaganych w pkt 5.3.1.1 zawiadomienia o wszczęciu. 

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

1. DANE SŁUŻĄCE IDENTYFIKACJI I DANE KONTAKTOWE 

Proszę podać następujące dane dotyczące przedsiębiorstwa:                                                              

Nazwa przedsiębiorstwa  

Nazwa przedsiębiorstwa w znakach chiń-
skich  

Adres  

Osoba wyznaczona do kontaktów  

E-mail  

Telefon  

Faks    

2. OBRÓT I WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY 

Proszę podać obrót w walucie księgowej przedsiębiorstwa w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 
2019 r. (ze sprzedaży eksportowej do Unii dla każdego z 28 państw członkowskich (2) w ujęciu osobnym i 
łącznym oraz ze sprzedaży krajowej) dla sztyftów i zszywek określonych w zawiadomieniu o wszczęciu 
wraz z odpowiadającą wagą w kilogramach. 

(1) Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jest on chroniony zgodnie z art. 4 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43). Jest to dokument poufny 
zgodnie z art. 19 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 (Dz. 
U. L 176 z 30.6.2016, s. 21) i art. 6 Porozumienia WTO o stosowaniu artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf cel-
nych i handlu 1994 (porozumienie antydumpingowe). 

(2) 28 państw członkowskich Unii Europejskiej to: Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, 
Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Pol-
ska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo. 
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Ilość w kilogramach 
Ilość w 

wewnętrznej 
jednostce miary 
(proszę określić) 

Wartość w CNY 

Sprzedaż eksportowa do Unii (osobno 
w odniesieniu do każdego z 28 państw 
członkowskich oraz łącznie) produktu 
objętego dochodzeniem produkowa-
nego przez przedsiębiorstwo 

Ogółem:    

Wymienić 
osobno każde 
państwo 
członkow-
skie (1):    

Sprzedaż krajowa produktu objętego 
dochodzeniem produkowanego przez 
przedsiębiorstwo    

(1) Proszę dodać kolejne wiersze w miarę potrzeby.   

Proszę wskazać, które z następujących produktów eksportowano do Unii w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 
listopada 2019 r.:                                                              

zszywki do papieru T/N 

zszywki do innego użytku T/N 

spinki druciane T/N 

gwoździe druciaki w taśmach T/N 

sztyfty w pasmach T/N   

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. INDYWIDUALNY MARGINES DUMPINGU 

Przedsiębiorstwo oświadcza, że jeżeli nie zostanie włączone do próby, chciałoby otrzymać kwestionariusz i 
inne formularze wniosków w celu ich wypełnienia i złożenia wniosku o indywidualny margines dumpingu zgod-
nie z sekcją 5.3.3.1 lit. b) zawiadomienia o wszczęciu. 

Tak Nie 

6. 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 eksportujących 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” (1) 

Wersja „For inspection by interested parties” 

(zaznaczyć właściwe pole)   

POSTĘPOWANIE ANTYDUMPINGOWE DOTYCZĄCE PRZYWOZU SZTYFTÓW I ZSZYWEK POCHODZĄ-
CEGO Z CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ 

INFORMACJE NA TEMAT DOBORU PRÓBY IMPORTERÓW NIEPOWIĄZANYCH 

Niniejszy formularz ma pomóc importerom niepowiązanym w dostarczeniu informacji związanych z kontrolą 
wyrywkową, wymaganych w sekcji 5.3.3 zawiadomienia o wszczęciu. 

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

1. DANE SŁUŻĄCE IDENTYFIKACJI I DANE KONTAKTOWE 

Proszę podać następujące dane dotyczące przedsiębiorstwa:                                                              

Nazwa przedsiębiorstwa  

Adres  

Osoba wyznaczona do kontaktów  

E-mail  

Telefon  

Faks    

2. OBRÓT I WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY 

Proszę podać łączny obrót przedsiębiorstwa w euro (EUR), obrót i wagę lub wielkość przywozu do Unii (2) oraz 
wielkość odsprzedaży na rynku unijnym po przywozie z Chińskiej Republiki Ludowej w okresie od 1 stycznia 
2019 r. do 30 listopada 2019 r. dla sztyftów i zszywek określonych w zawiadomieniu o wszczęciu wraz z odpo-
wiadającą wagą lub ilością. Proszę podać stosowaną jednostkę wagi lub ilości. 

(1) Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jest on chroniony zgodnie z art. 4 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43). Jest to dokument poufny 
zgodnie z art. 19 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 (Dz. 
U. L 176 z 30.6.2016, s. 21) i art. 6 Porozumienia WTO o stosowaniu artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf cel-
nych i handlu 1994 (porozumienie antydumpingowe). 

(2) 28 państw członkowskich Unii Europejskiej to: Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Chorwacja, 
Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, 
Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo. 
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Ilość w kilogramach Ilość w wewnętrznej jednostce 
miary Wartość w euro (EUR) 

Łączny obrót przedsiębiorstwa 
w euro (EUR)    

Przywóz produktu objętego 
dochodzeniem do Unii    

Odsprzedaż produktu objęte-
go dochodzeniem na rynku 
unijnym po przywozie z Chiń-
skiej Republiki Ludowej      

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.                                                              

Nazwa i lokalizacja przedsiębiorstwa Działalność Powiązanie            

4. INNE INFORMACJE 

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

(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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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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ZAŁĄCZNIK III 

Wersja „Limited” (1) 

Wersja „For inspection by interested parties” 

(zaznaczyć właściwe pole)   

POSTĘPOWANIE ANTYDUMPINGOWE DOTYCZĄCE PRZYWOZU SZTYFTÓW I ZSZYWEK POCHODZĄ-
CEGO Z CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ 

WEZWANIE DO UDZIELENIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH MATERIAŁÓW WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ PRODU-
CENTÓW EKSPORTUJĄCYCH W CHIŃSKIEJ REPUBLICE LUDOWEJ 

Niniejszy formularz ma pomóc producentom eksportującym w Chińskiej Republice Ludowej w dostarczeniu 
informacji dotyczących wykorzystywanych materiałów, wymaganych w pkt 5.3.2 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 15 dni od daty opublikowania zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

1. DANE SŁUŻĄCE IDENTYFIKACJI I DANE KONTAKTOWE 

Proszę podać następujące dane dotyczące przedsiębiorstwa:                                                              

Nazwa przedsiębiorstwa w języku angiel-
skim  

Nazwa przedsiębiorstwa w znakach chiń-
skich  

Numer VAT  

Adres  

Osoba wyznaczona do kontaktów  

E-mail  

Telefon  

Faks    

(1) Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jest on chroniony zgodnie z art. 4 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43). Jest to dokument poufny 
zgodnie z art. 19 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 (Dz. 
U. L 176 z 30.6.2016, s. 21) i art. 6 Porozumienia WTO o stosowaniu artykułu VI Układu ogólnego w sprawie taryf cel-
nych i handlu 1994 (porozumienie antydumpingowe). 
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2. INFORMACJE NA TEMAT MATERIAŁÓW STOSOWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO I PRZEDSIĘBIORSTWA 
POWIĄZANE 

Proszę przedstawić krótki opis procesu produkcji produktu objętego dochodzeniem. 
Proszę wymienić wszystkie materiały (surowce i materiały przetworzone) oraz energię, wykorzystywane w pro-
dukcji produktu objętego dochodzeniem, a także wszelkie produkty uboczne i odpady, sprzedawane lub 
(ponownie) wykorzystywane w procesie produkcji produktu objętego dochodzeniem. W stosownych przypad-
kach proszę wskazać odpowiedni kod klasyfikacji w systemie zharmonizowanym (HS) (2) w odniesieniu do 
każdej z pozycji wymienionych w dwóch tabelach. W przypadku różnic w procesie produkcyjnym proszę – w 
odniesieniu do każdego z przedsiębiorstw powiązanych, które produkują produkt objęty dochodzeniem – 
wypełnić odrębny załącznik.                                                              

Surowce/energia Kod HS         

(1) Proszę dodać kolejne wiersze w miarę potrzeby.                                                                

Produkty uboczne i odpady Kod HS         

(1) Proszę dodać kolejne wiersze w miarę potrzeby.   

Przedsiębiorstwo oświadcza, że podane wyżej informacje są prawidłowe zgodnie z jego najlepszą wiedzą. 
Podpis upoważnionego pracownika: 
Imię i nazwisko oraz stanowisko upoważnionego pracownika: 
Data:   

(2) Zharmonizowany system oznaczania i kodowania towarów, zazwyczaj określany jako „system zharmonizowany” lub 
„HS”, to uniwersalna międzynarodowa nomenklatura produktów opracowana przez Światową Organizację Celną 
(WCO). 
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