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KORIGENDÁ
Korigendum k oznámeniu o začatí antisubvenčného konania týkajúceho sa dovozu drôtov z nehrdzavejúcej
ocele s pôvodom v Indii
(Úradný vestník Európskej únie C 240 z 10. augusta 2012)
(2012/C 313/11)
Na strane 8 sa v bode 5.1.2 za nadpis Prešetrovanie neprepojených dovozcov vkladajú odkazy
čiarou; zároveň sa vkladá nasledujúci text poznámok pod čiarou č. 2 a 3:

(2)

a

(3)

na poznámky pod

„(2) Iba dovozcovia neprepojení s vyvážajúcimi výrobcami môžu byť zaradení do vzorky. Dovozcovia, ktorí sú prepojení
s vyvážajúcimi výrobcami, musia v súvislosti s týmito vyvážajúcimi výrobcami vyplniť prílohu 1 k dotazníku. V súlade
s článkom 143 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 o vykonávaní Colného kódexu Spoločenstva sa osoby považujú
za prepojené len vtedy, ak: a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak;
b) sú právne uznanými spoločníkmi pri podnikaní; c) sú zamestnávateľom a zamestnancom; d) akákoľvek osoba
vlastní, kontroluje alebo má priamo alebo nepriamo v držbe 5 % alebo viac hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím
právom jednej aj druhej osoby; e) jedna z nich priamo alebo nepriamo kontroluje druhú osobu; f) obe priamo alebo
nepriamo kontroluje tretia osoba; g) obe spoločne priamo alebo nepriamo kontrolujú tretiu osobu, alebo h) sú členmi
jednej rodiny. Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, len ak majú medzi sebou niektorý z nasledujúcich vzťahov:
i) manžel a manželka; ii) rodič a dieťa; iii) brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci); iv) starý rodič a vnuk alebo
vnučka; v) strýc alebo teta a synovec alebo neter; vi) svokor a svokra a zať alebo nevesta; vii) švagor a švagriná
(Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1). V tejto súvislosti ‚osoba‘ znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu.
(3)

Údaje poskytnuté neprepojenými dovozcami sa môžu použiť aj vo vzťahu k iným aspektom tohto prešetrovania, ako
je stanovenie subvencovania.“

