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Zawiadomienie dotyczące środków antydumpingowych obowiązujących w odniesieniu do 
przywozu do Unii stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Chin, rozszerzonych na 
przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych z Republiki Korei zgłoszonych lub niezgłoszonych jako 

pochodzące z Korei: zmiana adresu przedsiębiorstwa zwolnionego z rozszerzonych środków 

(2011/C 99/07) 

Cło antydumpingowe obowiązujące w odniesieniu do przywozu stalowych lin i kabli pochodzących między 
innymi z Chin nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1858/2005 ( 1 ) zostało rozszerzone na przywóz 
stalowych lin i kabli wysyłanych z Republiki Korei zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące 
z Korei rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 400/2010 ( 2 ) („rozporządzenie (UE) nr 400/2010”). 

Bosung Wire Rope Co. Ltd, przedsiębiorstwo z siedzibą w Republice Korei, którego wywóz do Unii 
stalowych lin i kabli był zwolniony z rozszerzonego cła antydumpingowego na podstawie art. 1 rozpo
rządzenia (UE) nr 400/2010, poinformowało Komisję Europejską („Komisję”), że dnia 3 stycznia 2011 r. 
zmieniło ono adres. 

Przedsiębiorstwo twierdzi, że zmiana adresu nie wpływa na jego prawo do korzystania z indywidualnej 
stawki cła stosowanej wobec niego, gdy było wcześniej zarejestrowane pod adresem: 

972-5 Songhyun-Ri 
Jinrae-Myeun 
Kimhae-Si 
Gyeungsangnam-Do 
DAEHANMINGUK/REPUBLIC OF KOREA 

Przedsiębiorstwo przedstawiło wystarczające dowody, pozwalające stwierdzić, że zmiana adresu była spowo
dowana niewystarczającą przestrzenią w poprzedniej lokalizacji. 

Komisja zbadała przedłożone informacje i stwierdziła, że zmiana adresu przedsiębiorstwa nie ma wpływu na 
ustalenia przedstawione w rozporządzeniu (UE) nr 400/2010. Nazwę w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Rady 
(UE) nr 400/2010: 

Bosung Wire Rope Co. Ltd 
972-5 Songhyun-Ri 
Jinrae-Myeun 
Kimhae-Si 
Gyeungsangnam-Do 
DAEHANMINGUK/REPUBLIC OF KOREA 

należy zatem odczytywać jako: 

Bosung Wire Rope Co. Ltd 
568 Yongdeok-ri 
Hallim-myeon 
Gimhae-si 
Gyeongsangnam-do 
621-872 
DAEHANMINGUK/REPUBLIC OF KOREA
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2005, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 117 z 11.5.2010, s. 1.



Dodatkowy kod TARIC A969 ma zastosowanie do: 

Bosung Wire Rope Co. Ltd 
568 Yongdeok-ri 
Hallim-myeon 
Gimhae-si 
Gyeongsangnam-do 
621-872 
DAEHANMINGUK/REPUBLIC OF KOREA
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