Obchodzenie środków antydumpingowych
W poniższym materiale informacyjnym przedstawiono szczegółowe informacje na temat
obchodzenia przepisów, związanych z tym zagrożeń, sposobu prowadzenia powiązanych
dochodzeń przez UE oraz kar i konsekwencji świadomego lub nieświadomego uczestnictwa w
tym procederze.
Komisja Europejska opublikowała właśnie swoje zamiary dotyczące zastosowania ceł
antydumpingowych w wysokości do 86,5% na niektóre elementy złączne pochodzące z
Chińskiej Republiki Ludowej. Taki poziom ceł znacznie zwiększa ryzyko działań mających
na celu obejście przepisów.
Dlatego zaleca się dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego materiału informacyjnego.
Istnieje kilka kluczowych punktów, których trzeba być świadomym:
•

obejście środków polega zazwyczaj na przeładunku elementów złącznych
pochodzących z Chin w innym kraju.

•

obecnie istnieje dodatkowe ryzyko, że chińskie przedsiębiorstwa będą próbowały
obchodzić przepisy w Chinach, aby wykorzystać niższe cła przyznane
współpracującym eksporterom.

•

chińscy eksporterzy NIE ponoszą żadnych konsekwencji prawnych, jeżeli
zachęcają do obchodzenia unijnych ceł antydumpingowych i uczestniczą w ich
obchodzeniu;

•

chińscy eksporterzy mogą nawet zapewniać nabywców z UE, że nie ma żadnych
problemów związanych z obchodzeniem przepisów. TO NIE PRAWDA;

•

importerom z UE grożą POWAŻNE KONSEKWENCJE w przypadku stwierdzenia ich
świadomego lub nieświadomego udziału w obchodzeniu przepisów;

•

konsekwencje obejmują konieczność zapłaty ceł oraz potencjalnie dochodzenie karne
i kary za oszustwa. Kiedy wcześniej stosowano cła antydumpingowe, importerzy
elementów złącznych musieli ostatecznie zapłacić DZIESIĄTKI MILIONÓW EURO
ZALEGŁYCH CEŁ;

•

niewiedza nie stanowi linii obrony przed odpowiedzialnością za zaległe należności
celne wynikające z obejścia przepisów prawa;

•

importerzy muszą być zatem NIEZWYKLE WYCZULENI na ryzyko obchodzenia
środków.

•

podstawowa zasad brzmi „Jeśli coś wygląda zbyt dobrze, aby było prawdziwe, to
prawdopodobnie jest zbyt dobre, aby było prawdziwe”. Jeśli oferta jest znacznie
lepsza niż można się spodziewać po fabryce lub kraju, którego dotyczy, NALEŻY BYĆ
PODEJRZLIWYM;
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•

NIE MOŻNA UFAĆ NAWET ZAPEWNIENIOM DOSTAWCÓW Z
DŁUGOLETNIM DOŚWIADCZENIEM;

•

Komisja Europejska spodziewa się obchodzenia przepisów i wie, gdzie go szukać i jak
je wykrywać. Bardzo niewielu importerów uchyla się od konsekwencji. Dodatkowo,
producenci elementów złącznych, ich organy handlowe, a nawet inni importerzy mogą
ZGŁASZAĆ PODEJRZANĄ DZIAŁALNOŚĆ na rynku.
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1. Co to jest obchodzenie środków?
Obchodzenie środków jest praktyką polegającą na unikaniu środków antydumpingowych lub
antysubsydyjnych UE nałożonych na przywóz z określonego kraju lub krajów.
Ważne jest, aby pamiętać, że kiedy UE stosuje cła antydumpingowe, dotyczą one
określonych towarów/kodów taryfowych pochodzących z danego kraju. Zatem wszelkie cła
antydumpingowe zastosowane do elementów złącznych w ramach kodu AD676 będą
dotyczyć elementów złącznych pochodzących z Chin, niezależnie od kraju, z którego są
one wysyłane do UE.
Obchodzenie środków może przybierać wiele różnych form, ale w przypadku elementów
złącznych najbardziej powszechne jest dokonywanie przeładunku w państwie trzecim, tak
aby produkty przywożone do UE wyglądały na pochodzące z tego państwa trzeciego.
Kiedy wcześniej obowiązywały cła antydumpingowe na przywóz elementów złącznych ze
stali węglowej z Chińskiej Republiki Ludowej (do lutego 2016 r.), powszechne były dwie
praktyki:
•

elementy złączne były wysyłane do państwa trzeciego, czasami nadawane i kodowane
jako inny produkt. Po przybyciu do tego państwa były przenoszone do kontenera
eksportowego z fałszywą dokumentacją wskazującą, że pochodzą z danego kraju, a
następnie ponownie wywożone do UE;

•

fabryka legalnie wytwarzająca produkt w państwie trzecim importowała elementy złączne
z Chin, w niektórych przypadkach wielokrotnie uzupełniając swoją własną produkcję.
Elementy złączne były następnie ponownie wywożone jako wyprodukowane przez tę
fabrykę. Jest to trudne do wykrycia nawet podczas audytu na miejscu. Dopiero
porównanie mocy produkcyjnych fabryki z wielkością eksportu pozwala na wykrycie
rozbieżności.

Obie te praktyki są sprzeczne z unijnymi przepisami antydumpingowymi i antysubsydyjnymi.
Istnieją ograniczone okoliczności, w których elementy złączne objęte kodami taryfowymi 7318
mogą być wysyłane do innego kraju i poddawane istotnemu procesowi przemysłowemu, aby
stać się nowym produktem.
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Zasadniczo musi to skutkować przeklasyfikowaniem ich do innej pozycji taryfowej, tj. stania
się innym produktem. Jest to niezwykle rzadkie zjawisko.
Przepakowywanie, nakładanie powłoki lub powlekanie galwaniczne, a nawet gwintowanie
półwyrobów śrubowych NIE stanowi akceptowalnego poziomu dodatkowej obróbki. W
orzeczeniu DG ds. Podatków i Unii Celnej wydanym w ramach ostatniego systemu
antydumpingowego dotyczącego elementów złącznych potwierdzono również, że
półfabrykaty do śrub przywożone z Chin w celu gwintowania w UE są nadal definiowane jako
elementy złączne podlegające cłom antydumpingowym.
WAŻNE:
Dodatkowe ryzyko obchodzenia przepisów w Chinach
AD676 wprowadza kolejną niezwykle problematyczną możliwość obchodzenia przepisów na
terenie Chin.
Komisja planuje nałożyć taryfę celną w wysokości 39,6% na około 85 chińskich eksporterów
elementów złącznych, którzy współpracowali w ramach dochodzenia. Zamierza jednak przy
tym zastosować cło w wysokości 86,5% na wszystkich innych przedsiębiorstw
eksportujących.
Niektórzy chińscy producenci elementów złącznych, którym nie przyznano niższej stawki
celnej, będą prawie na pewno próbowali skierować swoje produkty do sprzedaży za
pośrednictwem eksporterów, którym przyznano taką niższą stawkę celną.
To obchodzenie środków!
W przypadku wykrycia, lub nawet podejrzenia, takiego działania Komisja może równie dobrze
wycofać niższą stawkę celną nałożoną na chińskich eksporterów, co do których stwierdzono,
że są zaangażowani w tę praktykę, i podjąć środki w celu odzyskania wyższej stawki celnej od
importerów otrzymujących towary.
Importerom będzie niezwykle trudno wykryć tę praktykę, dlatego tak ważne jest, aby
kupujący byli wyczuleni na to ryzyko. Jeżeli chiński eksporter, podlegający wyższej stawce
celnej, zaproponuje tę „drogę”, importer nie może się na to zgodzić, ponieważ w ten sposób
importer stanie się współwinny obchodzenia przepisów, co w skrajnych przypadkach może
skutkować wszczęciem postępowania karnego w sprawie oszustwa. Kupujący muszą być
bardzo czujni na wszelkie, nawet subtelne, sygnały, że taka praktyka może mieć miejsce.

„Brexit”
Zjednoczone Królestwo nie jest już częścią UE. Importerzy w Anglii, Walii i Szkocji (GB)
będą nadal mogli przywozić elementy złączne z Chin bez konieczności uiszczania ceł
antydumpingowych.
W przypadku Irlandii Północnej sytuacja jest bardziej złożona. Na mocy protokołu w sprawie
Irlandii Północnej cła antydumpingowe mają zastosowanie do towarów wprowadzanych do
Irlandii Północnej.
Na mocy umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią eksporterzy z Wielkiej
Brytanii muszą prawidłowo deklarować kraj pochodzenia produktów wysyłanych na rynki
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UE. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować dochodzeniem i sankcjami ze
strony brytyjskich organów celnych.
Jest jednak jasne, że chińscy eksporterzy rozważają Wielką Brytanię jako potencjalną drogę
obejścia przepisów.
Komisja Europejska jest bardzo wyczulona na ryzyko obchodzenia przepisów poprzez Wielką
Brytanię.
BIAFD regularnie ostrzega swoich członków o ryzyku związanym z udziałem w obchodzeniu
przepisów, a także będzie upowszechniać informacje o zagrożeniach dla brytyjskich
przedsiębiorstw produkujących elementy złączne.
Importerzy z UE powinni jednak zachować taki sam poziom ostrożności przy zaopatrywaniu
się w Wielkiej Brytanii, jak w innych krajach spoza UE.
2. Co to oznacza dla importerów – od momentu zastosowania ceł antydumpingowych
Importerzy muszą zachować szczególną ostrożność przy zaopatrywaniu się w szereg
elementów złącznych wymienionych w rozporządzeniu nakładającym cła, w tym z krajów
innych niż wymienione w rozporządzeniu (np. z Chin) – a obecnie również wewnętrznie
między chińskimi producentami podlegającymi różnym poziomom ceł (jak opisano powyżej).
Chińskim eksporterom NIE grożą żadne kary za obchodzenie przepisów. Nie jest to niezgodne
z chińskim prawem i może być wręcz wspierane przez chińskie władze.
Ryzyko związane z cłami związanymi z obchodzeniem przepisów spoczywa
całkowicie na importerze importującym do UE. Niewiedza o tym, że ma miejsce
obchodzenie przepisów NIE stanowi linii obrony w prawie UE.
Nie jest nią również fakt, że importer przeprowadził dokładne badanie due diligence.
Sprawia to, że importerowi jest niezwykle trudno uzyskać pewność, że eksporter nie
dokonuje obchodzenia przepisów – niestety nawet w przypadku eksportera dobrze znanego
importerowi od wielu lat.
W przeszłości niektórzy importerzy próbowali zawierać umowy z eksporterami gwarantujące,
że towary nie będą przywożone z obchodzeniem przepisów. Należy jednak przyznać, że w
praktyce każda taka umowa musiałaby być egzekwowana w ramach jurysdykcji kraju, w
którym eksporter ma swoją siedzibę, co prawdopodobnie okaże się bardzo trudne.
Istnieje jedna nieformalna, ale złota zasada przy rozpatrywaniu każdej oferty na dostawę
elementów złącznych:
„Jeśli coś wygląda zbyt dobrze, by było prawdziwe, to prawie na pewno okaże się, że
nie jest prawdziwe”.
Innymi słowy, jeżeli cena lub warunki są znacznie korzystniejsze od doświadczeń importera z
eksporterem lub krajem, w którym ma on swoją siedzibę, istnieje realne prawdopodobieństwo,
że obchodzenie środków antydumpingowych ma miejsce w sposób niezauważalny dla
importera i należy zachować szczególną ostrożność.
W oczywisty sposób, przy już krytycznie ograniczonych mocach produkcyjnych i
dostępności, stwarza to bardzo trudne okoliczności dla importerów w zakresie zarządzania
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ryzykiem i utrzymania ciągłości dostaw. Niestety, takie są realia tej sytuacji.
Dodatkowe wyzwania związane z Covid-19
Dotychczas importerzy mogli przeprowadzać wizyty i fizyczne audyty w fabrykach w
ramach badania due diligence dostawców. Pandemia koronawirusa znacznie utrudniła to
zadanie dla większości importerów.
W trakcie ostatniego ustroju antydumpingowego miało miejsce kilka przypadków
„pojawiających się” fabryk lub przedsiębiorstw, głównie w Malezji, które wcześniej nie
dostarczały żadnych elementów złącznych ani asortymentu objętego antydumpingiem.
Podczas audytów szybko stwierdzono, że kilka fabryk:
•

•
•

nie posiadało zdolności lub sprzętu do produkcji tego, co było oferowane (w
jednym przypadku zainstalowano odpowiednie maszyny, ale nie podłączono ich do
zasilania);
było adresami magazynowymi lub biurowymi bez prowadzonej produkcji;
poza Internetem po prostu nie istniały.

Z tego powodu importerzy powinni zachować szczególną ostrożność w stosunku do „nowych”
fabryk oferujących produkty objęte zakresem AD676.

3. W jaki sposób bada się obchodzenie przepisów?
Istnieje kilka sposobów wszczęcia formalnego dochodzenia dotyczącego obchodzenia
środków:
•

producenci z UE mogą złożyć skargę do Komisji Europejskiej;

•

każde państwo członkowskie UE może zwrócić się do Komisji o przeprowadzenie
dochodzenia;

•

Komisja może wszcząć dochodzenie z własnej inicjatywy, w oparciu o zmiany w strukturze
handlu produktem lub w wyniku dochodzeń OLAF-u dotyczących konkretnych eksporterów
w państwie trzecim.

Należy zdawać sobie sprawę, że w momencie wejścia w życie ceł antydumpingowych
Komisja Europejska spodziewa się, że obchodzenie przepisów może stanowić ryzyko
(przeszłość pokazała, że prawie zawsze tak się dzieje). W związku z tym monitoruje
strukturę handlu w zakresie przywozu w celu wykrycia zmian, które mogą wskazywać na
przeładunek i obchodzenie środków.
Nawet przed wszczęciem dochodzenia dotyczącego obchodzenia środków, Komisja jest
bardzo wyczulona na tę możliwość i w poważnych przypadkach OLAF lub krajowe organy
celne mogą przeprowadzić szczegółowe dochodzenia, które mogą zakończyć się
postawieniem importerom zarzutów popełnienia przestępstwa oszustwa, nawet jeżeli nie
zostało ogłoszone ogólne dochodzenie dotyczące obchodzenia środków.

4. Co dzieje się w trakcie dochodzenia dotyczącego obchodzenia środków?
Komisja Europejska publikuje w Dzienniku Urzędowym UE rozporządzenie zapowiadające
dochodzenie i wyjaśniające podstawy decyzji o jego wszczęciu.
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Dochodzenie dotyczy CAŁEGO wywozu produktu (zgodnie z definicją zawartą w pierwotnym
rozporządzeniu antydumpingowym) z kraju lub krajów objętych dochodzeniem.
Krajowe organy celne UE są zobowiązane do rejestrowania (ewidencjonowania) szczegółów
przywozu produktów z kraju objętego dochodzeniem od dnia wszczęcia dochodzenia.
Jeżeli w toku dochodzenia zostanie ustalone, że miało miejsce obejście środków, informacje
te są wykorzystywane w celu zastosowania z mocą wsteczną ceł antydumpingowych na cały
przywóz z tego kraju od daty rozpoczęcia dochodzenia w sprawie obchodzenia środków, z
wyjątkiem przywozu od eksporterów, którym udało się uzyskać unijne zwolnienie z tych
środków.
Zachęca się krajowych eksporterów do składania wniosków o takie zwolnienie. Zazwyczaj
mają tylko 37 dni na złożenie takiego wniosku. Czyniąc to, wyrażają zgodę na poddanie
swoich przedsiębiorstw bardzo szczegółowemu i dokładnemu dochodzeniu prowadzonemu
przez urzędników UE.
W ramach dochodzenia obowiązuje okres dziewięć miesięcy na podjęcie decyzji, czy miało
miejsce obejście środków oraz na ustalenie, czy poszczególni eksporterzy są uprawnieni do
zwolnienia ze środków.
Jeżeli w toku dochodzenia zostanie potwierdzone obchodzenie środków, wydawane jest
nowe rozporządzenie nakładające maksymalne cło antydumpingowe określone w
pierwotnym środku antydumpingowym (dla elementów złącznych ze stali węglowej z Chin
było to 74,1% do czasu zniesienia ceł w lutym 2016 r.) na CAŁY przywóz z kraju objętego
dochodzeniem, z wyjątkiem przywozu od eksporterów, którym przyznano zwolnienie.
Retrospektywne cła antydumpingowe są pobierane od całości przywozu od dnia wszczęcia
dochodzenia, z wyjątkiem eksporterów, którzy uzyskali zwolnienie.

5. Ważne kwestie do rozważenia
Każdy eksporter musi udowodnić swoją niewinność, aby uzyskać zwolnienie.
Dochodzenia w sprawie zwolnień są przeprowadzane indywidualne dla każdego
przedsiębiorstwa. Nie stosuje się próbkowania ani grupowania.
Eksporter musi poddać się szczegółowemu, rygorystycznemu i inwazyjnemu dochodzeniu
prowadzonemu przez urzędników UE.
Niedostarczenie wszystkich informacji wymaganych przez unijnych śledczych, w tym
szczegółowych informacji dotyczących rachunkowości i transakcji, zostanie uznane za brak
współpracy i zwolnienie NIE zostanie przyznane.
Nie wystarczy by eksporter był niewinny obchodzenia środków – musi również udowodnić
ponad wszelką wątpliwość, że jest niewinny.
W poprzednich dochodzeniach dotyczących obchodzenia środków antydumpingowych w
odniesieniu do elementów złącznych (np. w sprawie Malezji) tylko niewielkiej liczbie
eksporterów udało się uzyskać zwolnienie.
Władze kraju objętego dochodzeniem nie mają wpływu na decyzję UE.
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6.

Co to oznacza dla importerów – dochodzenie w sprawie obejścia przepisów

Wszczęcie dochodzenia dotyczącego obchodzenia środków powoduje ogromną niepewność
wśród importerów UE.
Doświadczenia z Malezji pokazały, że po wszczęciu dochodzenia dotyczącego obchodzenia
środków istnieje znaczne prawdopodobieństwo zastosowania ceł antydumpingowych w
odniesieniu do kraju objętego dochodzeniem.
Stało się również jasne, że UE wykorzysta swoje uprawnienia, aby zastosować i zażądać
pobrania ceł z mocą wsteczną według maksymalnej stawki stosowanej wobec Chin.
Uiszczenie tych należności w pełni jest wymagane na żądanie krajowych organów celnych.
Nawet jeśli eksporter złoży wniosek o zwolnienie, nie ma gwarancji, że zostanie ono
przyznane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub najmniejszych oznak braku współpracy,
Komisja Europejska nie przyzna zwolnienia.
Importerzy nie mają zatem innego wyboru, jak tylko bardzo uważnie rozważyć, czy mogą
podjąć ryzyko dalszego przywozu z kraju objętego dochodzeniem w sprawie obchodzenia
środków, czy też „zagrać bezpiecznie” i zacząć dokonywać zakupów z innych krajów.

7.

Uwagi ogólne

Niniejszy materiał informacyjny został przygotowany w celu wyjaśnienia kwestii związanych z
dochodzeniami dotyczącymi obchodzenia środków w UE. Zgodnie z najlepszą wiedzą EFDA
informacje te są dokładne i odzwierciedlają obecną sytuację w odniesieniu do praktyk
dochodzeniowych UE w zakresie obchodzenia środków ogólnie oraz w odniesieniu do
szczególnej sytuacji dotyczącej elementów złącznych. Jednakże osoby, które potrzebują
ostatecznych informacji, muszą zwrócić się do Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds.
Handlu. Pełne informacje kontaktowe można znaleźć na stronie:
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/#_trade-defence
Informacje te opierają się głównie na doświadczeniach z unijnego dochodzenia w sprawie
obejścia środków antydumpingowych, wszczętego na mocy rozporządzenia UE 966/2010, w
wyniku którego w 2011 r. nałożono cła antydumpingowe na elementy złączne ze stali węglowej
importowane z Malezji, z wyjątkiem elementów pochodzących od ośmiu eksporterów, którzy
uzyskali unijne zwolnienie (szczegółowe ustalenia i wnioski znajdują się w rozporządzeniu
wykonawczym Rady UE 723/2011).
Definicje obchodzenia środków oraz podstawy prawne i procesy dotyczące unijnych
dochodzeń w sprawie obchodzenia przepisów są oparte na unijnym podstawowym
rozporządzeniu antydumpingowym 2016/1036 ze zmianami.
Cła antydumpingowe zostały zastosowane do przywozu niektórych elementów złącznych ze stali
węglowej pochodzących z Chin do maksymalnego poziomu 74,1% na mocy rozporządzenia UE
91/2009 i zostały usunięte w lutym 2016 r.
W dniu 21 grudnia 2020 r. Komisja Europejska wszczęła nowe dochodzenie antydumpingowe
w sprawie przywozu elementów złącznych ze stali węglowej z Chińskiej Republiki Ludowej
(AD676). Produkt objęty dochodzeniem jest prawie identyczny z tym, którego dotyczyły cła
antydumpingowe w przeszłości.
W grudniu 2021 r. Komisja ujawniła swój zamiar zastosowania ostatecznych ceł
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antydumpingowych w wysokości do 86,5%, najpóźniej do dnia 18 lutego 2022 r.
Produktem objętym postępowaniem, zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, są:

„niektóre elementy złączne z żeliwa lub stali, inne niż ze stali nierdzewnej, tj. wkręty do drewna
(z wyłączeniem wkrętów do podkładów), wkręty samogwintujące, pozostałe wkręty i śruby z
łbami (nawet z nakrętkami lub podkładkami, ale z wyłączeniem wkrętów i śrub do mocowania
kolejowych materiałów konstrukcyjnych) oraz podkładki pochodzące z Chińskiej Republiki
Ludowej (…). Produkt ten jest obecnie klasyfikowany w ramach kodów 7318 12 90, 7318 14 91,
7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (kody TARIC 7318
15 95 19 i 7318 15 95 89), ex 7318 21 00 (kody TARIC 7318 21 00 31, 7318 21 00 39, 7318 21
00 95 i 7318 21 00 98) oraz ex 7318 22 00 (kody TARIC 7318 22 00 31, 7318 22 00 39, 7318 22
00 95 i 7318 22 00 98). Powyższe kody CN i kody TARIC podano jedynie w celach
informacyjnych”.
Należy zauważyć, że Komisja jest w pełni świadoma możliwości obchodzenia ceł i w instrukcji
ujawniania informacji zawarła wskazówki dotyczące specjalnego monitorowania „w celu
zminimalizowania ryzyka obchodzenia ceł w związku z wysoką różnicą w stawkach celnych”.

8.

Co to jest OLAF?

OLAF jest unijnym urzędem ds. zwalczania nadużyć finansowych, który prowadzi dochodzenia
w sprawie nadużyć finansowych na szkodę budżetu UE, korupcji i poważnych uchybień w
instytucjach europejskich oraz opracowuje politykę zwalczania nadużyć finansowych dla
Komisji Europejskiej.
Obchodzenie ceł antydumpingowych lub subsydiowania stanowi defraudację budżetu UE, a
zatem wchodzi w zakres stosowania OLAF-u.
W przypadkach obchodzenia przepisów OLAF często współpracuje z organami ścigania
poszczególnych państw UE.
OLAF stara się również o i zazwyczaj uzyskuje współpracę z rządem i organami ścigania w
kraju, przez który rzekomo odbywa się przeładunek. Na przykład OLAF ściśle współpracował z
władzami Malezji, gdy obowiązywały poprzednie unijne środki antydumpingowe dotyczące
elementów złącznych pochodzących z Chin.
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Potrzebują Państwo więcej informacji?
W pierwszej kolejności należy zwrócić się do krajowego stowarzyszenia dystrybutorów
elementów złącznych. W razie potrzeby będzie ono współpracować ze stowarzyszeniem EFDA
i jego doradcami prawnymi w celu udzielenia pomocy. Jeżeli jesteście Państwo firmą
posiadającą bezpośrednie członkostwo w EFDA, prosimy o kontakt z EFDA.

Kontakt:
Europejskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Elementów Złącznych
E-mail: secretary@efda-fastenerdistributors.org
WWW: www.efda-fastenerdistributors.org

© Prawa autorskie: Europejskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Elementów Złącznych.
Grudzień 2021 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten został opublikowany w celu wspierania
stowarzyszeń członkowskich EFDA i ich przedsiębiorstw członkowskich. Powielanie lub
publikowanie w domenie publicznej, w części lub w całości, w formie drukowanej lub
elektronicznej, wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy EFDA.
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