
DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 sierpnia 2006 r.

zmieniająca decyzję Komisji 2005/802/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku
z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego

z Federacji Rosyjskiej

(2006/557/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) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego
art. 8,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

PROCEDURA

(1) Rada nałożyła, rozporządzeniem (EWG) nr 3068/92 (2)
(„rozporządzenie pierwotne”), ostateczne cła antydumpin-
gowe na przywóz chlorku potasu („potaż” lub „produkt
objęty postępowaniem”) pochodzącego m.in. z Białorusi
i Rosji.

(2) W następstwie przeglądu wygaśnięcia środków zgodnie
z art. 11 ust. 2 i przeglądu okresowego zgodnie z art. 11
ust. 3 rozporządzenia podstawowego („poprzednie
dochodzenie”) Rada, w drodze rozporządzenia (WE)
nr 969/2000 (3), zdecydowała, że wspomniane powyżej
środki powinny zostać utrzymane, i zmieniła formę
środków. Środki, o których mowa, zostały nałożone
w formie ustalonej stawki, wyrażonej w euro na tonę,
w stosunku do różnych kategorii i gatunków potażu.

(3) W drodze rozporządzenia (WE) nr 992/2004 (4) Rada
przewidziała zwolnienie z ceł antydumpingowych nało-
żonych na przywóz do państw członkowskich, które
przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja
2004 r. („UE-10”), dokonywane na warunkach szczegól-
nych zobowiązań („zobowiązania związane
z rozszerzeniem”), i upoważniła Komisję do przyjęcia
tych zobowiązań. Na tej podstawie i zgodnie z art. 8,
art. 11 ust. 3, art. 21 i art. 22 lit. c) rozporządzenia
podstawowego Komisja w drodze rozporządzenia (WE)
nr 1002/2004 (5) przyjęła zobowiązania związane

z rozszerzeniem od: i) eksportującego producenta na
Białorusi wspólnie z przedsiębiorstwami mającymi
siedziby w Austrii, na Litwie i w Rosji; ii) eksportującego
producenta w Rosji wspólnie z przedsiębiorstwami mają-
cymi siedziby w Rosji i Austrii; oraz iii) eksportującego
producenta w Rosji wspólnie z przedsiębiorstwem, które
w momencie przyjęcia zobowiązań miało siedzibę na
Cyprze.

(4) W drodze rozporządzenia (WE) nr 858/2005 (6) Komisja
przyjęła nowe zobowiązania od wyżej wymienionych
producentów eksportujących do dnia 13 kwietnia
2006 r.

(5) W następstwie dwóch odrębnych dochodzeń w sprawie
częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11
ust. 3 rozporządzenia podstawowego, o które wnioski
złożyli rosyjscy producenci eksportujący – JSC Silvinit
i JSC Uralkali, Rada, w drodze rozporządzenia (WE) nr
1891/2005, zmieniła rozporządzenie (EWG) nr 3068/92
i zastąpiła stałe stawki ceł indywidualnymi cłami ad
valorem w odniesieniu do wszystkich rodzajów potażu
wytwarzanych przez wymienione przedsiębiorstwa rosyj-
skie. Komisja przyjęła, w drodze decyzji
2005/802/WE (7), zobowiązania złożone przez JSC
Silvinit i JSC Uralkali. W tamtym okresie JSC Silvinit
posiadało wyłącznego dystrybutora – JSC International
Potash Company w Moskwie – z którym wspólnie
złożyło zobowiązanie.

(6) W styczniu 2006 r. JSC Silvinit poinformowało Komisję,
że zamierza zmienić swoje kanały sprzedaży do Wspól-
noty i współpracować z Polyfer Handels GmbH, Wiedeń,
Austria jako dystrybutorem. Aby uwzględnić tę zmianę,
JSC Silvinit złożyło wniosek o dokonanie stosownej
zmiany odpowiednich przepisów decyzji 2005/802/WE.
W tym celu JSC Silvinit wraz z JSC International Potash
Company i Polyfer Handels GmbH wspólnie złożyły
zmienione zobowiązanie.

(7) Stwierdzono, że włączenie Polyfer Handels GmbH jako
dystrybutora do kanałów sprzedaży wykorzystywanych
przez JSC Silvinit nie wpłynie na wykonalność
i skuteczne monitorowanie zobowiązania.

(8) W związku z powyższym uznano, iż należy odpo-
wiednio zmienić część normatywną decyzji
2005/802/WE,
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STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Artykuł 1 decyzji 2005/802/WE otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 1

W związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzą-
cego z Federacji Rosyjskiej przyjmuje się zobowiązania złożone przez wymienionych poniżej produ-
centów eksportujących i przedsiębiorstwa:

Kraj Przedsiębiorstwo Dodatkowy kod Taric

Federacja Rosyjska Towary produkowane przez JSC Silvinit, Solikamsk, Rosja,
i sprzedawane przez JSC International Potash Company,
Moskwa, Rosja, lub Polyfer Handels GmbH, Wiedeń,
Austria, pierwszemu niezależnemu klientowi we Wspól-
nocie działającemu jako importer

A695

Federacja Rosyjska Towary produkowane i sprzedawane przez JSC Uralkali,
Berezniki, Rosja, lub produkowane przez JSC Uralkali,
Berezniki, Rosja, i sprzedawane przez Uralkali Trading SA,
Genewa, Szwajcaria, pierwszemu niezależnemu klientowi
we Wspólnocie działającemu jako importer

A520”

Artykuł 2

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Peter MANDELSON

Członek Komisji
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