
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1482 

z dnia 17 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie 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 w odniesieniu do kodów TARIC 

producentów współpracujących nieobjętych próbą 

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”). 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W załączniku do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 861/2013 (2), skorygowanego za pomocą 
sprostowania w odniesieniu do nazwy dwóch przedsiębiorstw (3), umieszczono wykaz nieobjętych próbą 
współpracujących indyjskich producentów eksportujących. 

(2)  Po opublikowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/220 (4) zmieniającego rozporządzenie 
wykonawcze Rady (UE) nr 1106/2013 (5) nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych 
drutów ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii dodatkowe kody TARIC przyznane rozporządzeniem 
wykonawczym (UE) nr 861/2013 nie są już poprawne w odniesieniu do niektórych przedsiębiorstw 
wymienionych w tym załączniku. Wynika to z faktu, że poszczególne dodatkowe kody TARIC powinny 
odpowiadać kodom określonym w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2017/220. 

(3)  Należy zatem odpowiednio skorygować załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 861/2013. 

(4)  Poprawione przepisy powinny mieć zastosowanie od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia 
wykonawczego (UE) 2017/220, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Tabela znajdująca się w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 861/2013 zawierająca kody TARIC 
nieobjętych próbą współpracujących indyjskich producentów eksportujących zostaje sprostowana zgodnie z poniższą 
tabelą: 

„Nazwa przedsiębiorstwa Miasto Dodatkowy kod TARIC 

Bekaert Mukand Wire Industries Lonand, Tal. Khandala, Dystrykt Satara, Maharasztra C189 

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd Bombaj, Maharasztra C190 
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(1) Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21. 
(2) Dz.U. L 240 z 7.9.2013, s. 1. 
(3) Dz.U. L 251 z 26.9.2015, s. 17. 
(4) Dz.U. L 34 z 9.2.2017, s. 21. 
(5) Dz.U. L 298 z 8.11.2013, s. 1. 



Nazwa przedsiębiorstwa Miasto Dodatkowy kod TARIC 

Bhansali Stainless Wire Bombaj, Maharasztra C191 

Chandan Steel Bombaj, Maharasztra C192 

Drawmet Wires Bhiwadi, Radżastan C193 

Garg Inox Bahadurgarh, Harijana i Pune, Maharasztra B931 

Jyoti Steel Industries Ltd. Bombaj, Maharasztra C194 

Macro Bars and Wires Bombaj, Maharasztra B932 

Mukand Ltd. Thane C195 

Nevatia Steel & Alloys Bombaj, Maharasztra B933 

Panchmahal Steel Ltd. Dystrykt Panchmahals, Gudżarat C196”  

Artykuł 2 

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

Art. 1 stosuje się jednak od dnia 10 lutego 2017 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 17 sierpnia 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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