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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 5 sierpnia 2005 r.

przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym
dotyczącym przywozu wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowo-elektrotechnicznej

o ziarnach zorientowanych pochodzących z Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji

(2005/622/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia
22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym
przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty
Europejskiej (1)(zwane dalej „rozporządzeniem podstawo-
wym”), w szczególności jego art. 8 i 9,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

(1) W dniu 28 maja 2004 r. Komisja ogłosiła
w zawiadomieniu („zawiadomienie o wszczęciu postę-
powania”), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (2), wszczęcie postępowania antydumpingo-
wego dotyczącego przywozu do Wspólnoty wyrobów
walcowanych płaskich ze stali krzemowo-elektrotech-
nicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze
Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) i Rosji oraz
wszczęcie okresowego przeglądu cła antydumpingowego

na przywóz niektórych blach elektrotechnicznych
o ziarnach zorientowanych pochodzących z Rosji,
o szerokości ponad 500 mm pochodzących z Rosji.

(2) Biorąc pod uwagę potrzebę dalszego zbadania niektó-
rych aspektów dochodzenia, a także z powodu powią-
zania ze wspomnianym powyżej przeglądem
okresowym, postanowiono kontynuować dochodzenie
bez nakładania środków tymczasowych.

(3) W związku z powyższym Komisja kontynuowała
dochodzenie w sprawie szkody spowodowanej dumpin-
giem oraz interesu Wspólnoty, a ostateczne ustalenia są
przedstawione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1371/
2005 (3) nakładającym ostateczne cło antydumpingowe
na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali
krzemowo-elektrotechnicznej o ziarnach zorientowa-
nych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki
i Rosji („rozporządzenie ostateczne”).

(4) Dochodzenie potwierdziło tymczasowe ustalenia doty-
czące szkodliwego dumpingu w odniesieniu do przy-
wozu produktu objętego postępowaniem, pochodzącego
z Rosji i USA.
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(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77
z 13.3.2004, str. 12).

(2) Dz.U. C 144 z 28.5.2004, str. 2. (3) Patrz str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.



B. ZOBOWIĄZANIE

(5) Po ujawnieniu ostatecznych ustaleń, jeden współpracu-
jący producent eksportujący w Rosji (Novolipetsk Iron &
Steel Corporation) oraz jeden współpracujący producent
eksportujący w USA (AK Steel Corporation) złożyli
zobowiązanie cenowe zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporzą-
dzenia podstawowego. Zgodnie z tym zobowiązaniem
producenci-eksporterzy, o których mowa, zapropono-
wali ceny sprzedaży produktu objętego postępowaniem
na poziomie równym lub wyższym od cen eliminujących
szkodliwy efekt dumpingu.

(6) Przedsiębiorstwa te będą również regularnie dostarczały
Komisji szczegółowe informacje dotyczących dokonywa-
nego przez nie wywozu do Wspólnoty, co oznacza
możliwość skutecznego monitorowania przez Komisję
złożonego zobowiązania. Ponadto struktura sprzedaży
stosowana przez oba przedsiębiorstwa sprawia, że
zdaniem Komisji ryzyko obejścia zobowiązania jest
ograniczone.

(7) W świetle powyższego zobowiązanie uznaje się za
możliwe do przyjęcia.

(8) Aby Komisja mogła skutecznie monitorować przestrze-
ganie zobowiązania przez przedsiębiorstwa, przy przed-
łożeniu właściwemu organowi celnemu wniosku
o dopuszczenie do swobodnego obrotu, zgodnie
z zobowiązaniem, zwolnienie celne będzie uzależnione
od przedstawienia faktury zawierającej co najmniej te
informacje, które są wymienione w załączniku do
rozporządzenia Rady (WE) nr 1371/2005. Informacje te
są również niezbędne, aby umożliwić organom celnym
stwierdzenie z wystarczającą precyzją, że ładunek jest
zgodny z dokumentami handlowymi. Jeżeli taka faktura
nie zostanie przedstawiona, lub też nie odpowiada ona
produktowi przedstawionemu organom celnym, należne
będzie z tego tytułu odpowiednie cło antydumpingowe.

(9) W przypadku naruszenia lub wycofania zobowiązania
lub podejrzenia naruszenia, może zostać nałożone cło
antydumpingowe zgodnie z art. 8 ust. 9 i 10 rozporzą-
dzenia podstawowego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym przyjmuje się zobowiązanie złożone przez
wspomnianych poniżej producentów, w związku z obecnym
postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu
wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowo-elektro-
technicznej o ziarnach zorientowanych, pochodzących
z Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji

Państwo Przedsiębiorstwo
Kod dodat-

kowy
TARIC

Rosja Produkowany i sprzedawany przez
Novolipetsk Iron & Steel Corporation
(NLMK) - 2, Metallurgov sq., Lipetsk —

lub
Produkowany przez Novolipetsk Iron &
Steel Corporation (NLMK) - 2, Metallur-
gov sq., Lipetsk — i sprzedawany przez
Stinol AG — Lugano, Szwajcaria,
pierwszemu niezależnemu klientowi we
Wspólnocie, działającemu w charakterze
importera

A674

USA Produkowane przez AK Steel Corpora-
tion — 703, Curtis, Middletown, Ohio
—

lub
Produkowane przez AK Steel Corpora-
tion 703, Curtis Street, Middletown,
Ohio — a sprzedawane przez AK Steel
BV — Oosterhout, Niderlandy, pierw-
szemu niezależnemu klientowi we
Wspólnocie, działającemu w charakterze
importera.

A673

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu następującym po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji,

Peter MANDELSON

Członek Komisji
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