
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1953 z dnia 29 października 
2015 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wyrobów 
walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych, 
pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej i 

Stanów Zjednoczonych Ameryki 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284 z dnia 30 października 2015 r.) 

Strona 136, w motyw 213: 

zamiast:  „Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy 
art. 15 ust. 1 rozporządzenia podstawowego”, 

powinno być:  „Komitet ustanowiony na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia podstawowego nie wydał opinii”. 

Strona 138, art. 1 ust. 8: 

zamiast:  „W odniesieniu do wszystkich innych przedsiębiorstw, w przypadkach gdy towary zostały uszkodzone 
przed wprowadzeniem do swobodnego obrotu, w związku z czym cena faktycznie zapłacona lub należna 
jest ustalana w drodze proporcjonalnego podziału w celu określenia wartości celnej na podstawie 
art. 145 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93, wysokość cła antydumpingowego obliczoną na 
podstawie ust. 2 pomniejsza się o odsetek, który odpowiada proporcjonalnemu podziałowi ceny 
faktycznie zapłaconej lub należnej”, 

powinno być:  „W odniesieniu do wszystkich innych przedsiębiorstw, w przypadkach gdy towary zostały uszkodzone 
przed wprowadzeniem do swobodnego obrotu, w związku z czym cena faktycznie zapłacona lub należna 
jest ustalana w drodze proporcjonalnego podziału w celu określenia wartości celnej na podstawie 
art. 145 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93, wysokość cła antydumpingowego obliczoną na 
podstawie ust. 5 pomniejsza się o odsetek, który odpowiada proporcjonalnemu podziałowi ceny 
faktycznie zapłaconej lub należnej”. 

Strona 139, załącznik II: 

zamiast:  „Ważne zaświadczenie zakładu produkcyjnego, o którym mowa w art. 1 ust. 6, musi zawierać 
oświadczenie podpisane przez pracownika podmiotu wystawiającego zaświadczenie zakładu produk
cyjnego, w następującej formie: 

—  Imię i nazwisko oraz funkcja pracownika podmiotu wystawiającego fakturę handlową. 

—  Oświadczenie o następującej treści: »Ja, niżej podpisany, poświadczam, że stal elektrotechniczna o 
ziarnach zorientowanych sprzedawana na wywóz do Unii Europejskiej, objęta zaświadczeniem 
zakładu produkcyjnego, charakteryzująca się wskazanymi maksymalnymi stratami magnetycznymi w 
watach na kilogram mierzonymi przy częstotliwości 50 Hz i indukcji magnetycznej wynoszącej 
1,7 tesli oraz o wskazanych wymiarach w mm, została wyprodukowana przez [nazwa i adres 
przedsiębiorstwa] [kod dodatkowy TARIC] w [państwo, którego dotyczy postępowanie]. Oświadczam, 
że informacje zawarte w niniejszym zaświadczeniu są pełne i zgodne z prawdą«. 

Data i podpis”, 

powinno być:  „Ważne zaświadczenie zakładu produkcyjnego, o którym mowa w art. 1 ust. 6, musi zawierać 
oświadczenie podpisane przez pracownika podmiotu wystawiającego zaświadczenie zakładu produk
cyjnego, w następującej formie: 

— Imię i nazwisko oraz funkcja pracownika podmiotu wystawiającego zaświadczenie zakładu produk
cyjnego. 

—  Oświadczenie o następującej treści: »Ja, niżej podpisany, poświadczam, że stal elektrotechniczna o 
ziarnach zorientowanych sprzedawana na wywóz do Unii Europejskiej, objęta zaświadczeniem 
zakładu produkcyjnego, charakteryzująca się wskazanymi maksymalnymi stratami magnetycznymi w 
watach na kilogram mierzonymi przy częstotliwości 50 Hz i indukcji magnetycznej wynoszącej 
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1,7 tesli oraz o wskazanych wymiarach w mm, została wyprodukowana przez [nazwa i adres 
przedsiębiorstwa] [kod dodatkowy TARIC] w [państwo, którego dotyczy postępowanie]. Oświadczam, 
że informacje zawarte w niniejszym zaświadczeniu są pełne i zgodne z prawdą«. 

Data i podpis”.  
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