
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 12 września 2005 r.

zmieniająca decyzję 2000/745/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem
antydumpingowym i antysubsydyjnym, które dotyczą przywozu politereftalanu etylenu (PET)

pochodzącego między innymi z Indii

(2005/697/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 Euro-
pejskiej (1) („antydumpingowe rozporządzenie podstawowe”),
w szczególności jego art. 8,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia
6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem
towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami
Wspólnoty Europejskiej (2) („antysubsydyjne rozporządzenie
podstawowe”), w szczególności jego art. 13 i 15,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. POSTĘPOWANIE

(1) Na mocy rozporządzenia (WE) nr 2604/2000 (3) Rada
nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz
do Wspólnoty określonych rodzajów politereftalanu
etylenu (PET) pochodzącego między innymi z Indii.
Przywóz PET wywożonego przez przedsiębiorstwa, od
których przyjęto zobowiązanie został zwolniony z tego
cła zgodnie z art. 2 ust. 1 wymienionego rozporządzenia.

(2) Na mocy rozporządzenia (WE) nr 2603/2000 (4) Rada
nałożyła ostateczne cło wyrównawcze na przywóz do
Wspólnoty określonych rodzajów politereftalanu etylenu
(PET) pochodzącego między innymi z Indii. Przywóz PET
wywożonego przez przedsiębiorstwa, od których przy-
jęto zobowiązanie został zwolniony z tego cła zgodnie
z art. 2 ust. 1 wymienionego rozporządzenia.

(3) W dniu 29 listopada 2000 r. Komisja przyjęła decyzję
2000/745/WE (5) przyjmującą zobowiązania złożone
w związku dwoma wymienionymi wyżej postępowa-
niami od eksporterów wskazanych w art. 1 tej decyzji.

(4) W dniu 12 stycznia 2005 r., Komisja na mocy rozpo-
rządzenia (WE) nr 33/2005 (6) ogłosiła wszczęcie prze-
glądu dotyczącego nowych eksporterów zgodnie z
art. 11 ust. 4 antydumpingowego rozporządzenia podsta-
wowego.

(5) W tym samym czasie i na tej samej podstawie Komisja
wszczęła przegląd w trybie przyspieszonym rozporzą-
dzenia (WE) nr 2603/2000 (7) zgodnie z art. 20 antysub-
sydyjnego rozporządzenia podstawowego.

(6) Ostateczne ustalenia i wnioski z tych dochodzeń są
wskazane w rozporządzeniu Rady (WE) nr
1646/2005 (8), zmieniającym rozporządzenie (WE) nr
2604/2000 oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr
1645/2005 (9) zmieniającym rozporządzenie (WE) nr
2603/2000.
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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. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004.

(3) Dz.U. L 301 z 30.11.2000, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 83/2005 (Dz.U. L 19 z 21.1.2005,
str. 1).

(4) Dz.U. L 301 z 30.11.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 822/2004 (Dz.U. L 127
z 29.4.2004, str. 3).

(5) Dz.U. L 301 z 30.11.2000, str. 88. Decyzja zmieniona decyzją
2002/232/WE (Dz.U. L 78 z 21.3.2002, str. 12).

(6) Dz.U. L 8 z 12.1.2005, str. 9.
(7) Dz.U. C 8 z 12.1.2005, str. 2.
(8) Patrz str. 10 niniejszego Dziennika Urzędowego.
(9) Patrz str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.



B. ZOBOWIĄZANIE

(7) Po ujawnieniu informacji, w wyniku którego South Asian
Petrochem Limited („przedsiębiorstwo”) zostało powiado-
mione o faktach i okolicznościach, na podstawie których
zamierzano nałożyć zmienione ostateczne cło antydum-
pingowe i cło wyrównawcze na jego przywóz do Wspól-
noty, przedsiębiorstwo złożyło zobowiązanie cenowe
zgodnie z art. 8 ust. 1 antydumpingowego rozporzą-
dzenia podstawowego oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 anty-
subsydyjnego rozporządzenia podstawowego. Zgodnie
z tym zobowiązaniem wymieniony producent eksportu-
jący zobowiązał się do sprzedaży produktu objętego
postępowaniem na poziomie cen równym lub wyższym
od poziomu, który usuwa wyrządzający szkodę wpływ
dumpingu i subsydiowania.

(8) Wymienione przedsiębiorstwo będzie również regularnie
dostarczać Komisji szczegółowych informacji dotyczą-
cych swojego wywozu do Wspólnoty, co pozwoli na
skuteczne monitorowanie zobowiązania przez Komisję.
Co więcej, struktura sprzedaży tego przedsiębiorstwa
jest taka, że Komisja uznaje, iż ryzyko obejścia przyjętego
zobowiązania jest ograniczone.

(9) W świetle powyższego, zobowiązanie złożone przez
South Asian Petrochem Limited uznaje się za możliwe
do przyjęcia.

(10) Aby Komisja mogła skutecznie monitorować przestrze-
ganie zobowiązań tego przedsiębiorstwa, przy przedło-
żeniu właściwemu organowi celnemu wniosku
o dopuszczenie do swobodnego obrotu zgodnie ze zobo-
wiązaniem, zwolnienie z cła będzie uzależnione od
przedstawienia faktury zawierającej przynajmniej infor-
macje wymienione w Załączniku do rozporządzenia
Rady (WE) nr 2604/2004. Taki poziom informacji jest
również konieczny, aby umożliwić organom celnym
stwierdzenie z odpowiednią dokładnością, że przesyłka
jest zgodna z dokumentami handlowymi. Jeżeli taka

faktura nie zostanie przedstawiona, lub też nie odpo-
wiada ona produktowi przedstawionemu organom
celnym, należna będzie z tego tytułu odpowiednia stawka
cła antydumpingowego i wyrównawczego.

(11) W przypadku naruszenia lub wycofania zobowiązania
lub w przypadku gdy istnieje powód, aby sądzić, że
wymienione zobowiązanie jest naruszane, może zostać
nałożone tymczasowe lub ostateczne cło zgodnie z
art. 8 ust. 9 i 10 antydumpingowego rozporządzenia
podstawowego oraz, tam gdzie ma to zastosowanie,
zgodnie z art. 13 ust. 9 i 10 antysubsydyjnego rozpo-
rządzenia podstawowego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Do tabeli w art. 1 decyzji 2000/745/WE wprowadza się nastę-
pujące zmiany poprzez dodanie poniższych informacji:

Kraj Producent Dodatkowy kod Taric

„Indie South Asian Petrochem Limited A 585”

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 września 2005 r.

W imieniu Komisji,
Peter MANDELSON

Członek Komisji
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