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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 501/2007

z dnia 7 maja 2007 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej
i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 26,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej znacznie
wzrosła liczba małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
używających nieobrobionego plastycznie aluminium
niestopowego do produkcji półwyrobów i gotowych
wyrobów przemysłowych. Ponadto sytuacja rynkowa
w Unii Europejskiej uległa poważnej zmianie
w następstwie przejmowania wspólnotowych przedsię-
biorstw przez globalne holdingi przemysłowe oraz postę-
pującej koncentracji producentów aluminium na rynku
światowym. Jednocześnie nastąpił gwałtowny wzrost
cen energii elektrycznej, stanowiącej istotny składnik
kosztów produkcji aluminium niestopowego, a rozwój
gospodarki światowej doprowadził do niedoboru podaży
aluminium surowego.

(2) Czynniki te doprowadziły do znacznego wzrostu cen
aluminium surowego oraz w poważnym stopniu unie-
możliwiły niezależnym małym i średnim odbiorcom
aluminium niestopowego bezcłowy zakup tego wyrobu.
Konieczność zapłaty za podstawowy surowiec stawek
celnych w wysokości 6 % zagraża zatem konkurencyj-
ności takich przedsiębiorstw i stwarza niebezpieczeń-
stwo, że znaczna ich część nie będzie w stanie utrzymać
się na rynku.

(3) Wyeliminowanie tych przedsiębiorstw z rynku wspólno-
towego doprowadziłoby z pewnością do zmniejszenia
konkurencji w zakresie półwyrobów aluminiowych na
tym rynku. Ponadto odbiłoby się ono negatywnie na

poziomie zatrudnienia we Wspólnocie, zwłaszcza
w niektórych obszarach wiejskich nowych państw człon-
kowskich. Częściowe zawieszenie stawki celnej na alumi-
nium niestopowe przyczyniłoby się zatem w pewnym
zakresie do poprawy konkurencyjności MŚP, a tym
samym do poprawy konkurencji na wspólnotowym
rynku półwyrobów i gotowych wyrobów aluminiowych.

(4) Należy jednocześnie uwzględnić skutki zawieszenia
stawki celnej dla zakładów produkujących aluminium
niestopowe istniejących nadal na terytorium Wspólnoty
oraz w państwach, z którymi Unia Europejska zawarła
porozumienia o taryfach preferencyjnych. Niemal
wszystkie takie zakłady należą bezpośrednio lub
pośrednio do dużych holdingów przemysłowych spoza
Unii Europejskiej. Dostarczane bezcłowo aluminium
produkowane w tych zakładach jest używane głównie
do dalszego przetwarzania w spółkach powiązanych ze
wspomnianymi holdingami. Tylko stosunkowo niewielka
część dostarczanego bezcłowo aluminium niestopowego
jest udostępniana niezależnym MŚP. Uwzględniając
jednak stosunkowo wysoki poziom konwencyjnej stawki
celnej, wynoszący 6 %, autonomiczne częściowe jej
zawieszenie będzie miało wpływ zarówno na rentowność
produkcji wspomnianych przedsiębiorstw, jak i na
późniejsze przetwarzanie, ze względu na zwiększoną
presję cenową na wyroby będące wynikiem takiego prze-
twarzania oraz na aluminium surowe sprzedawane na
wolnym rynku niezależnym przedsiębiorstwom.

(5) W związku z przedstawioną sytuacją właściwe się zatem
wydaje częściowe zawieszenie autonomicznej stawki
celnej. Rozwiązanie takie umożliwi ograniczenie kosztów
ponoszonych przez niezależne MŚP oraz przyczyni się
do znacznego wzrostu ich konkurencyjności.

(6) Takie częściowe zawieszenie autonomicznej stawki celnej
na nieobrobione plastycznie aluminium niestopowe
stanowi rozwiązanie w należyty sposób uwzględniające
interesy gospodarcze zainteresowanych podmiotów
gospodarczych.
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(7) Ze względu na ewentualne przyszłe zmiany sytuacji
rynkowej w odniesieniu do nieobrobionego plastycznie
aluminium niestopowego należy przewidzieć przeprowa-
dzenie przeglądu trzy lata po wejściu w życie niniejszego
rozporządzenia.

(8) Ze względu na fakt, że częściowe zawieszenie powinno
dotyczyć wszystkich wyrobów objętych kodem CN
7601 10 00, oraz zważywszy na stały charakter tego
zawieszenia, należy odpowiednio zmienić załącznik
I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (1),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87
wpis w kolumnie 3, dotyczący kodu CN 7601 10 00

w rozdziale 76, sekcja XV części drugiej (Tabela stawek celnych)
otrzymuje brzmienie:

„6 (*)

___________
(*) Autonomiczna stawka celna: 3.”.

Artykuł 2

Trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Rada,
działając na podstawie wniosku Komisji, może zmienić 3 %
autonomiczną stawkę celną na nieobrobione plastycznie alumi-
nium niestopowe objęte kodem CN 7601 10 00.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 7 maja 2007 r.

W imieniu Rady
H. SEEHOFER

Przewodniczący

PLL 119/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.5.2007

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 301/2007 (Dz.U. L 81 z 22.3.2007,
str. 11).


