
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1439 

z dnia 8 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1019 nakładające ostateczne cło 
antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na 

przywóz niektórych sztab i prętów zbrojeniowych pochodzących z Republiki Białorusi 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie 
ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (1)  
(„rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 20 grudnia 2016 r. Komisja Europejska („Komisja”) nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na 
przywóz niektórych sztab i prętów zbrojeniowych pochodzących z Republiki Białorusi („Białoruś”) na mocy 
rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2303 (2) („rozporządzenie w sprawie ceł tymczasowych”). 

(2)  Produktami objętymi tymczasowym cłem antydumpingowym są „niektóre sztaby i pręty zbrojeniowe wykonane 
z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub 
wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone, oraz tych posiadających 
wgłębienia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe podczas procesu walcowania, pochodzące 
z Białorusi, objęte obecnie kodami CN: ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, 
ex 7214 91 90, 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 i ex 7214 99 95. Z tego zakresu wyłączone są 
żeliwne lub stalowe sztaby i pręty zbrojeniowe o wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej”. 

(3)  Stawka tymczasowego cła antydumpingowego stosowana do cen netto na granicy Unii, przed ocleniem została 
ustalona na poziomie 12,5 %. 

(4)  Następnie w dniu 17 czerwca 2017 r. Komisja nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych 
sztab i prętów zbrojeniowych pochodzących z Białorusi na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) 
2017/1019 (3) („rozporządzenie w sprawie ceł ostatecznych”). 

(5)  Produktami objętymi ostatecznym cłem antydumpingowym są „niektóre sztaby i pręty zbrojeniowe wykonane 
z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub 
wyciskane na gorąco, skręcone lub nieskręcone po walcowaniu, posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne 
odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania, pochodzące z Białorusi i objęte obecnie kodami CN: 
ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, 7214 99 10 
i ex 7214 99 95. Z tego zakresu wyłączone są żeliwne lub stalowe sztaby i pręty zbrojeniowe o wysokiej wytrzy
małości zmęczeniowej i pozostałe wyroby długie, takie jak okrągłe sztaby”. 

9.8.2017 L 206/1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2303 z dnia 19 grudnia 2016 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na 

przywóz niektórych sztab i prętów zbrojeniowych pochodzących z Republiki Białorusi (Dz.U. L 345 z 20.12.2016, s. 4). 
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1019 z dnia 16 czerwca 2017 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe 

i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych sztab i prętów zbrojeniowych 
pochodzących z Republiki Białorusi (Dz.U. L 155 z 17.6.2017, s. 6). 



(6)  Stawka ostatecznego cła antydumpingowego stosowana do cen netto na granicy Unii, przed ocleniem została 
ustalona na poziomie 10,6 %. 

(7)  W art. 2 rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych przewidziano ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych 
w postaci tymczasowych ceł antydumpingowych na podstawie rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych. 
W rozporządzeniu tym nie przewiduje się jednak w sposób wyraźny zwolnienia zabezpieczonych kwot przekra
czających ostateczną stawkę cła antydumpingowego i zakres produktów objętych środkami, które byłyby 
stosowne w świetle art. 10 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. 

(8)  Należy zatem odpowiednio sprostować art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1019. 

(9)  Skorygowany przepis powinien być stosowany od daty wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego (UE) 
2017/1019. 

(10)  Zmiana przewidziana w niniejszym rozporządzeniu jest zgodna z opinią komitetu ustanowionego na mocy 
art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1019 wprowadza się zatem następujące sprostowanie: 

„Kwoty zabezpieczone w postaci tymczasowych ceł antydumpingowych na podstawie rozporządzenia 
wykonawczego (UE) 2016/2303 zostają ostatecznie pobrane. Zabezpieczone kwoty przekraczające ostateczną 
stawkę ceł antydumpingowych i zakres produktów objętych środkami zostają zwolnione.”. 

Artykuł 2 

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

Art. 1 stosuje się jednak od dnia 18 czerwca 2017 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 8 sierpnia 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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