
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 190/2014 

z dnia 24 lutego 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 461/2013 nakładające ostateczne cło 
wyrównawcze na przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących z Indii 

w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 18 rozporządzenia (WE) nr 597/2009 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 
11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem 
towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami 
Wspólnoty Europejskiej ( 1 ) („rozporządzenie podstawowe”), 
w szczególności jego art. 13, 

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską 
po konsultacji z Komitetem Doradczym, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

A. WCZEŚNIEJSZA PROCEDURA 

(1) Rozporządzeniem (WE) nr 2603/2007 ( 2 ) Rada nałożyła 
środki wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu 
etylenu („PET”) pochodzących z Indii. W następstwie 
przeglądu wygaśnięcia środki te zostały ostatnio utrzy
mane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 
461/2013 ( 3 ). 

(2) Rozporządzeniem (WE) nr 2604/2000 ( 4 ) Rada nałożyła 
środki antydumpingowe na przywóz PET pochodzącego 
z Indii. W następstwie przeglądu wygaśnięcia środki te 
zostały ostatnio utrzymane rozporządzeniem Rady (UE) 
nr 192/2007 ( 5 ). W dniu 24 lutego 2012 r. Komisja 
wszczęła kolejny przegląd wygaśnięcia. Decyzją wyko
nawczą 2013/226/UE ( 6 ) Rada odrzuciła wniosek Komisji 
dotyczący rozporządzenia wykonawczego Rady utrzymu
jącego cło antydumpingowe na przywóz PET pochodzą
cego między innymi z Indii, co oznacza, że środki anty
dumpingowe wygasły. 

(3) W 2000 r. na mocy decyzji 2000/745/WE ( 7 ) Komisja 
przyjęła zobowiązania cenowe, które w związku z postę
powaniem antydumpingowym i postępowaniem antysub
sydyjnym zostały złożone między innymi przez przed
siębiorstwa indyjskie: Pearl Engineering Polymers Limited 
(„Pearl”) i Reliance Industries Limited („Reliance”). 
W 2005 r. decyzją 2005/697/WE ( 8 ), Komisja przyjęła
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( 1 ) Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93. 
( 2 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2603/2000 z dnia 27 listopada 

2000 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące 
o ostatecznym poborze nałożonego cła tymczasowego na przywóz 
określonych rodzajów politereftalanu etylenu pochodzącego z Indii, 
Malezji i Tajlandii oraz kończące postępowanie antysubsydyjne 
w odniesieniu do przywozu określonych rodzajów politereftalanu 
etylenu pochodzącego z Indonezji, Republiki Korei oraz Tajwanu 
(Dz.U. L 301 z 30.11.2000, s. 1). 

( 3 ) Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 461/2013 z dnia 
21 maja 2013 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na 
przywóz niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących 
z Indii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 18 
rozporządzenia (WE) nr 597/2009 (Dz.U. L 137 z 23.5.2013, s. 1). 

( 4 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2604/2000 z dnia 27 listopada 
2000 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące 
o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz 
niektórych tereftalatów polietylenu pochodzących z Indii, Indonezji, 
Malezji, Republiki Korei, Tajwanu i Tajlandii (Dz.U. L 301 
z 30.11.2000, s. 21). 

( 5 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 192/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. 
nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych 
politereftalanów etylenu pochodzących z Indii, Indonezji, Malezji, 
Republiki Korei, Tajlandii i Tajwanu w następstwie przeglądu wygaś
nięcia oraz częściowego przeglądu okresowego na mocy art. 11 ust. 
2 i art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96 (Dz.U. L 59 
z 27.2.2007, s. 1). 

( 6 ) Decyzja wykonawcza Rady 2013/226/UE z dnia 21 maja 2013 r. 
w sprawie odrzucenia wniosku dotyczącego rozporządzenia wyko
nawczego Rady nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na 
przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii, 
Tajwanu i Tajlandii w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie 
z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 oraz kończą
cego przegląd wygaśnięcia dotyczącego przywozu niektórych polite
reftalanów etylenu pochodzących z Indonezji i Malezji, w zakresie, 
w jakim wniosek ten nałożyłby ostateczne cło antydumpingowe na 
przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii, 
Tajwanu i Tajlandii (Dz.U. L 136 z 23.5.2013, s. 12). 

( 7 ) Decyzja 2000/745/WE z dnia 29 listopada 2000 r. przyjmująca 
zobowiązania złożone w związku z postępowaniami antydumpin
gowym i antysubsydyjnym dotyczącymi przywozu niektórych poli
tereftalanów etylenu (PET) pochodzących z Indii, Indonezji, Malezji, 
Republiki Korei, Tajwanu i Tajlandii (Dz.U. L 301 z 30.11.2000, 
s. 88). 

( 8 ) Decyzja Komisji 2005/697/WE z dnia 12 września 2005 r. zmie
niająca 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 (Dz.U. L 266 z 11.10.2005, s. 62).



zobowiązanie od indyjskiego przedsiębiorstwa South 
Asean Petrochem Limited, które w wyniku połączenia 
zmieniło nazwę na Dhunseri Petrochem & Tea Limited 
(„Dhunseri”) ( 1 ). 

B. WYCOFANIE ZOBOWIĄZAŃ I ZMIANA 
ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO (UE) 

NR 461/2013 

(4) Decyzją wykonawczą 2014/109/UE ( 2 ) Komisja wycofała 
przyjęcie zobowiązań złożonych przez trzy indyjskie 
przedsiębiorstwa: Dhunseri, Reliance i Pearl. Należy 
zatem uchylić art. 1 ust. 4 oraz art. 2 rozporządzenia 
wykonawczego (UE) 461/2013 wraz z załącznikiem do 
tego rozporządzenia. Dlatego ostateczne cła wyrów
nawcze nałożone art. 1 ust. 2 rozporządzenia wykonaw
czego (UE) nr 461/2013 powinny zostać zastosowane do 
przywozu politereftalanów etylenu produkowanych przez 
przedsiębiorstwa Dhunseri, Reliance i Pearl (dodatkowy 
kod TARIC A585 dla Dhunseri, dodatkowy kod TARIC 
A181 dla Reliance i dodatkowy kod TARIC A182 dla 
Pearl), 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

1. Uchyla się art. 1 ust. 4 i art. 2 rozporządzenia wykonaw
czego (UE) nr 461/2013 oraz załącznik do tego rozporządze
nia. 

2. Art. 1 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 
461/2013 otrzymuje oznaczenie art. 1 ust. 4. 

3. Art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 461/2013 
otrzymuje oznaczenie art. 2. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lutego 2014 r. 

W imieniu Rady 

K. ARVANITOPOULOS 
Przewodniczący
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( 1 ) Zawiadomienie dotyczące obowiązujących środków wyrównawczych 
w odniesieniu do przywozu do Unii niektórych politereftalanów 
etylenu pochodzących z Indii: zmiana nazwy przedsiębiorstwa, 
któremu przyznana została indywidualna stawka cła wyrównaw
czego (Dz.U. C 335 z 11.12.2010, s. 7). 

( 2 ) Decyzja wykonawcza Komisji 2014/109/UE z dnia 4 lutego 2014 r. 
uchylająca decyzję 2000/745/WE przyjmującą zobowiązania 
złożone w związku z postępowaniami antydumpingowym i antysub
sydyjnym dotyczącymi przywozu politereftalanu etylenu (PET) 
pochodzącego między innymi z Indii. (Zob. s. 35 niniejszego Dzien
nika Urzędowego).
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