
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/49 

z dnia 14 stycznia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1106/2013 nakładające ostateczne cło 
antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na 
przywóz niektórych drutów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii oraz zmieniające rozporzą
dzenie wykonawcze Rady (UE) nr 861/2013 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i 
stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych 

drutów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed 
przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) 
(„rozporządzenie podstawowe”), 

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1106/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. nakładające ostateczne 
cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych 
drutów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii (2), w szczególności jego art. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

A. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI 

(1)  Rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1106/2013 Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz 
do Unii drutów ze stali nierdzewnej zawierającego wagowo: 

—  2,5 % lub więcej masy niklu, innego niż drut zawierający 28 % lub więcej, ale nie więcej niż 31 % masy niklu 
i 20 % lub więcej, ale nie więcej niż 22 % masy chromu, 

—  mniej niż 2,5 % masy niklu, innego niż drut zawierający 13 % lub więcej, ale nie więcej niż 25 % masy 
chromu i 3,5 % lub więcej, ale nie więcej niż 6 % masy aluminium, 

obecnie objętego kodami CN 7223 00 19 i 7223 00 99 i pochodzącego z Indii („produkt objęty postępo
waniem”). 

(2)  Wielu producentów eksportujących z Indii współpracowało przy dochodzeniu, które doprowadziło do nałożenia 
ostatecznego cła antydumpingowego. W związku z tym Komisja Europejska („Komisja”) wybrała próbę 
producentów eksportujących z Indii, którzy mieli być objęci dochodzeniem. 

(3)  Rada nałożyła na przedsiębiorstwa objęte próbą indywidualne stawki cła na przywóz produktów objętych 
postępowaniem w wysokości od 0 % do 12,5 % oraz stawki średniego ważonego cła w wysokości 5 % względem 
innych współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych próbą. 

(4)  Rada nałożyła również ogólnokrajowe cło w wysokości 12,5 % na wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa, które się 
nie zgłosiły lub nie współpracowały przy dochodzeniu. 

(5)  Artykuł 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1106/2013 stanowi, że jeżeli jakikolwiek nowy producent 
eksportujący z Indii, dostarczy Komisji wystarczające dowody potwierdzające, że: 

a)  nie dokonywał wywozu do Unii produktów objętych postępowaniem w okresie, którego dotyczą dane środki, 
to jest od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r. („okres objęty dochodzeniem”); 

b)  nie jest powiązany z żadnym eksporterem ani producentem podlegającym środkom antydumpingowym 
wprowadzonym na mocy tego rozporządzenia; oraz 

c)  faktycznie dokonał wywozu do Unii produktów objętych postępowaniem po okresie objętym postępowaniem, 
albo stał się stroną nieodwołalnego zobowiązania umownego do wywozu znaczącej ilości produktów objętych 
postępowaniem do Unii po okresie objętym dochodzeniem, 

wówczas art. 1 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia może zostać zmieniony przez przyznanie temu nowemu 
producentowi eksportującemu stawki cła mającej zastosowanie do współpracujących przedsiębiorstw nieobjętych 
próbą, mianowicie stawki średniego ważonego cła w wysokości 5 %. 
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(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51. 
(2) Dz.U. L 298 z 8.11.2013, s. 1. 



B. WNIOSEK NOWEGO PRODUCENTA EKSPORTUJĄCEGO 

(6)  Indyjskie przedsiębiorstwa Superon Schweisstechnik India Ltd. („pierwszy wnioskodawca”) i Anand ARC 
Ltd. („drugi wnioskodawca”) wystąpiły o przyznanie stawki celnej mającej zastosowanie do przedsiębiorstw 
współpracujących nieobjętych próbą („status podmiotu traktowanego jako nowy producent eksportujący” lub 
„NEPT”). 

(7)  Przeprowadzono badanie w celu ustalenia czy wnioskodawcy spełniają warunki przyznania NEPT określone w 
art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1106/2013. 

(8)  Do wnioskodawców wysłano kwestionariusz z prośbą o dostarczenie dowodów, że spełniają wszystkie kryteria 
określone w art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1106/2013. 

(9)  Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje, które uznała za niezbędne do ustalenia, czy 
wnioskodawcy spełniają trzy kryteria, od spełnienia których zależy przyznanie NEPT. Wizyty weryfikacyjne 
odbyły się na terenie przedsiębiorstw: 

—  Superon Schweisstechnik India Ltd., Gurgaon, 

—  Anand ARC Ltd., Mumbai. 

(10)  Pierwszy wnioskodawca przedstawił wystarczające dowody na potwierdzenie, że spełnia trzy kryteria, o których 
mowa w art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1106/2013. Pierwszy wnioskodawca rzeczywiście był w 
stanie udowodnić, że: 

(i)  nie dokonywał wywozu produktów objętych postępowaniem do Unii w okresie od dnia 1 kwietnia 2011 r. 
do dnia 31 marca 2012 r.; 

(ii) nie jest związany z żadnym z eksporterów lub producentów w Indiach, których objęto środkami antydum
pingowymi wprowadzonymi rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1106/2013; oraz 

(iii)  faktycznie dokonał wywozu znacznej ilości 30 ton produktów objętych postępowaniem do Unii, począwszy 
od października 2012 r.; 

a zatem można przyznać mu stawkę celną mającą zastosowanie do przedsiębiorstw współpracujących 
nieobjętych próbą (tj. 5 %) zgodnie z art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1106/2013 i należy go dodać do wykazu 
indyjskich przedsiębiorstw współpracujących nieobjętych próbą. 

(11)  Drugi wnioskodawca nie spełnił pierwszego kryterium, ponieważ dokonywał wywozu produktów objętych 
postępowaniem do Unii w okresie objętym dochodzeniem. W związku z powyższym wniosek tego przedsię
biorstwa o NEPT został odrzucony. 

(12)  Komisja poinformowała wnioskodawców i przemysł unijny o powyższych ustaleniach i dała im możliwość 
przedstawienia uwag. Nie otrzymano żadnych uwag. 

(13)  Na podstawie niniejszego rozporządzenia Superon Schweisstechnik India Ltd. zostanie objęte dodatkowym 
kodem TARIC B781, gdyż przedsiębiorstwo to zostanie dodane do wykazu w załączniku do rozporządzenia 
wykonawczego (UE) nr 1106/2013. Ze względów czysto technicznej integracji w TARIC (Zintegrowana Taryfa 
Unii Europejskiej), ten sam kod powinien mieć zastosowanie do istniejących ceł wyrównawczych dla tego 
przedsiębiorstwa nałożonych rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 861/2013 (1), 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Do wykazu indyjskich współpracujący producentów eksportujących nieobjętych próbą (dodatkowy kod TARIC B781) 
znajdującego się w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1106/2013 dodaje się następujące przedsię
biorstwo: 

Przedsiębiorstwo Miejscowość 

Superon Schweisstechnik India Ltd. Gurgaon, Haryana, Indie  
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(1) Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 861/2013 z dnia 2 września 2013 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o 
ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych drutów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii 
(Dz.U. L 240 z 7.9.2013, s. 1). 



Artykuł 2 

Pozycja „B999” w tabeli w art. 1 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 861/2013 otrzymuje brzmienie: „B999 
(dla Superon Schweisstechnik India Ltd., Gurgaon, Haryana, India dodatkowy kod TARIC to B781)”. 

Artykuł 3 

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 14 stycznia 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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