
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1165 

z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/353 nakładające ostateczne cło 
antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz 

felg stalowych do użytkowania na drodze pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie 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 (1), w 
szczególności jego art. 9 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/353 (2) nałożono ostateczne cło antydumpingowe i zdecydowano o 
ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz felg stalowych do użytkowania na drodze pocho
dzących z Chińskiej Republiki Ludowej 

(2) Art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/353) stanowi: „W przypadku przedstawienia zgłoszenia o 
dopuszczenie do obrotu w odniesieniu do produktów, o których mowa w art. 1, w odpowiednie pole takiego zgło
szenia wprowadza się liczbę sztuk przywożonych produktów”. Służby Komisji otrzymały od państw członkowskich 
i przedsiębiorstw handlowych uwagi dotyczące pochodzenia przywożonych produktów. 

(3) Należy wyjaśnić, że liczba sztuk przywożonych produktów powinna być zgłaszana niezależnie od ich pochodzenia, 
a państwa członkowskie powinny informować Komisję o liczbie przywożonych sztuk. 

(4) W związku z tym Komisja postanowiła zmienić art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/353. 

(5) W wersji angielskiej termin „pieces” (pl. „sztuki”) zastępuje się terminem „items” (pl. również „sztuki”) w celu zacho
wania zgodności z pozycją uzupełniającą „number of items” (pl. „ilość sztuk”) w Nomenklaturze scalonej (3). 

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 15 
ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Motyw 88 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/353 otrzymuje brzmienie: 

„(88) Statystyki dotyczące felg stalowych często opierają się na ilości sztuk. Taka dodatkowa jednostka dla felg stalowych 
nie została jednak określona w Nomenklaturze scalonej zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 2658/87 (11). W związku z tym należy ustanowić obowiązek, by w zgłoszeniu o dopuszczenie do obrotu pod
awana była nie tylko waga wyrażona w kilogramach lub tonach, ale także ilość sztuk w przypadku przywozu pro
duktu objętego postępowaniem. Należy wskazać ilość sztuk w odniesieniu do kodów TARIC 8708 70 10 80, 
8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 i 8716 90 90 97.”. 

(1) Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/353 z dnia 3 marca 2020 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stano

wiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz felg stalowych do użytkowania na drodze pochodzących z 
Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 65 z 4.3.2020, s. 9). 

(3) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 
Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1). 
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Artykuł 2 

Art. 1 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/353 otrzymuje brzmienie: 

„3. Stosowanie indywidualnych stawek celnych ustalonych dla przedsiębiorstw wymienionych w ust. 2 uwarunkowane 
jest przedstawieniem organom celnym państw członkowskich ważnej faktury handlowej, która musi zawierać oświadcze
nie następującej treści, opatrzone datą i podpisem pracownika podmiotu wystawiającego fakturę, ze wskazaniem imienia i 
nazwiska oraz stanowiska: »Ja, niżej podpisany, poświadczam, że (ilość) (produkt objęty postępowaniem) sprzedana na 
wywóz do Unii Europejskiej objęta niniejszą fakturą została wytworzona przez (nazwa i adres przedsiębiorstwa) (dodat
kowy kod TARIC) w (państwo, którego dotyczy postępowanie). Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej fakturze 
są pełne i zgodne z prawdą.«. W przypadku nieprzedstawienia takiej faktury obowiązuje cło mające zastosowanie do 
wszystkich pozostałych przedsiębiorstw.”. 

Artykuł 3 

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/353 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 4 

W przypadku przedstawienia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu w odniesieniu do produktów, o których mowa w art. 1 
ust. 1, niezależnie od ich pochodzenia, w odpowiednie pole takiego zgłoszenia wprowadza się liczbę sztuk przywożonych 
produktów. 

Państwa członkowskie informują Komisję co miesiąc o liczbie sztuk towarów przywiezionych w ramach kodów TARIC 
8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 i 8716 90 90 97 oraz o ich pochodze
niu.”. 

Artykuł 4 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 sierpnia 2020 r.  

W imieniu Komisji 
Ursula VON DER LEYEN 

Przewodnicząca     
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