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Rozporządzeniem (WE) nr 2022/95 (1) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu 
objętego kodami CN 3102 30 90 i 3102 40 90 i pochodzącego z Rosji (2).

Decyzją 2008/577/WE (3) Komisja przyjęła zobowiązania co do pułapu ilościowego oferowane przez, między innymi, 
rosyjskich producentów Open Joint Stock Company Acron (wersja ros. OAO Acron) oraz JSC Dorogobuzh, członków 
holdingu Acron. W następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1225/2009 (4) obowiązujące środki antydumpingowe zostały przedłużone rozporządzeniem wykonawczym Komisji 
(UE) nr 999/2014 (5) na kolejne 5 lat. Zobowiązania pozostają w mocy po rozszerzeniu środków.

JSC Dorogobuzh jest spółką z siedzibą w Rosji, członkiem holdingu Acron, którego wywóz do Unii Europejskiej miesza
nek azotanu amonu uwarunkowany był zobowiązaniem przyjętym wyżej wymienioną decyzją. Spółka poinformowała 
Komisję, że w dniu 24 sierpnia 2015 r. zmieniła nazwę na Public Joint Stock Company (ang. PJSC, ros. PАО) Dorogo
buzh. Spółka twierdziła, że zmiana nazwy nie wpływa na jej prawo do korzystania ze zobowiązania stosowanego 
wobec niej, gdy nosiła poprzednią nazwę JSC Dorogobuzh.

Komisja zbadała przedłożone informacje i stwierdziła, że zmiana nazwy nie ma żadnego wpływu na ustalenia przedsta
wione w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 999/2014 i w decyzji 2008/577/WE. W związku z tym odniesienie 
w art. 1 decyzji 2008/577/WE do „OAO Acron, Veliky Novgorod, Rosja, oraz OAO Dorogobuzh, Dorogobuż, Rosja, 
należące do »Acron« Holding Company” należy rozumieć jako „OAO Acron, Veliky Novgorod, Rosja, oraz »PAO 
Dorogobuzh«, Dorogobuż, Rosja, należące do »Acron« Holding Company”.

Kod dodatkowy TARIC A532, wcześniej przypisany „OAO Acron” i „OAO Dorogobuzh”, stosuje się do „OAO Acron” 
i „PAO Dorogobuzh”.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2022/95 z dnia 16 sierpnia 1995 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu 
amonu pochodzącego z Rosji (Dz.U. L 198 z 23.8.1995, s. 1).

(2) Pełne informacje dotyczące historii  nakładanych środków znajdują się w rozporządzeniu wykonawczym Komisji  (UE) nr 999/2014 
z  dnia  23  września  2014  r.  nakładającym  ostateczne  cło  antydumpingowe  na  przywóz  azotanu  amonu  pochodzącego  z  Rosji 
w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. L 280 z 24.9.2014, 
s. 19).

(3) Decyzja Komisji 2008/577/WE z dnia 4 lipca 2008 r. przyjmująca zobowiązania oferowane w związku z postępowaniem antydum
pingowym w odniesieniu do przywozu azotanu amonu pochodzącego z Rosji i z Ukrainy (Dz.U. L 185 z 12.7.2008, s. 43).

(4) 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 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51).

(5) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 999/2014 z dnia 23 września 2014 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na 
przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1225/2009 (Dz.U. L 280 z 24.9.2014, s. 19).
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