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PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ 

KOMISJA 

Zawiadomienie Komisji dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do 
przywozu do Wspólnoty niektórych lodówek side-by-side pochodzących z Republiki Korei: zmiana 
adresu przedsiębiorstwa, któremu przyznana została indywidualna stawka cła antydumpingowego 

(2009/C 145/12) 

Przywóz niektórych lodówek side-by-side pochodzących z Republiki Korei podlega ostatecznemu cłu anty
dumpingowemu nałożonemu rozporządzeniem Rady (WE) nr 1289/2006 z dnia 25 sierpnia 2006 r. ( 1 ) 
(„rozporządzenie (WE) nr 1289/2006”). 

Samsung Electronics Co., Ltd. (w rozporządzeniu (WE) nr 1289/2006 zwany „Samsung Electronics Corpo
ration”), przedsiębiorstwo z siedzibą w Republice Korei, którego wywóz do Wspólnoty niektórych lodówek 
side-by-side podlega cłu antydumpingowemu wynoszącemu 0 % nałożonemu na mocy art. 1 ust. 2 rozpo
rządzenia (WE) nr 1289/2006, poinformowało Komisję, że w dniu 11 stycznia 2009 r. zmieniło swój adres. 

Przedsiębiorstwo twierdzi, że zmiana adresu nie wpływa na jego prawo do korzystania z indywidualnej 
stawki cła stosowanej w odniesieniu do przedsiębiorstwa, które wcześniej zarejestrowane było pod adresem: 

Samsung Main Bldg, 250, 2-ga 
Taepyeong-ro 
Jung-gu 
Seul 

Przedsiębiorstwo przedłożyło wystarczające dowody, pozwalające stwierdzić, że zmiana adresu była spowo
dowana, między innymi, wewnętrzną reorganizacją przedsiębiorstwa, która pociągnęła za sobą zmianę 
lokalizacji tego przedsiębiorstwa. 

Komisja zbadała przedłożone informacje i stwierdziła, że zmiana adresu przedsiębiorstwa nie ma wpływu na 
ustalenia przedstawione w rozporządzeniu (WE) nr 1289/2006. Ponadto odwołanie do przedsiębiorstwa 
powinno odzwierciedlać nazwę przedsiębiorstwa w urzędowo zarejestrowanej formie. Odwołanie w art. 1 
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1289/2006 do: 

Samsung Electronics Corporation 
Samsung Main Bldg, 250, 2-ga 
Taepyeong-ro 
Jung-gu 
Seul 

zastępuje się zatem następującym: 

Samsung Electronics Co., Ltd 
443-742, 416 Meatan-3 Dong 
Yeongtong-Gu 
Suwon 
Kyonggi-Do 
KOREA POŁUDNIOWA
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( 1 ) Dz.U. L 236 z 31.8.2006, s. 11.



Dodatkowy kod TARIC A735 ma zastosowanie do: 

Samsung Electronics Co., Ltd 
443-742, 416 Meatan-3 Dong 
Yeongtong-Gu 
Suwon 
Kyonggi-Do 
KOREA POŁUDNIOWA
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