
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1795 z dnia 5 października 
2017 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wyrobów płaskich 
walcowanych na gorąco z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących 
z Brazylii, Iranu, Rosji i Ukrainy oraz kończącego dochodzenie dotyczące przywozu niektórych 
wyrobów płaskich walcowanych na gorąco z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, 

pochodzących z Serbii 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 258 z dnia 6 października 2017 r.) 

Strona 122, art. 1 ust. 4: 

zamiast:  „4. Stawką ostatecznego cła antydumpingowego stosowaną dla produktu opisanego w ust. 1 
i wytworzonego przez jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo, które nie zostało wyraźnie wymienione 
w ust. 2, jest stała stawka określona w tabeli poniżej:”, 

powinno być:  „4. Stawką ostatecznego cła antydumpingowego stosowaną dla produktu opisanego w ust. 1 
i wytworzonego przez jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo, które nie zostało wyraźnie wymienione 
w ust. 3, jest stała stawka określona w tabeli poniżej:”. 

Strona 122, art. 1 ust. 5: 

zamiast:  „5. W odniesieniu do tych wymienionych producentów indywidualnie wskazanych i 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. 131 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 (*), 
stawkę cła ostatecznego obliczoną na podstawie powyższego ust. 2 pomniejsza się o odsetek, który 
odpowiada proporcjonalnemu podziałowi ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. Należne cło jest 
w takich przypadkach równe różnicy między obniżoną stawką cła ostatecznego a obniżoną ceną netto na 
granicy Unii przed odprawą celną.  

(*) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).” , 

powinno być:  „5. W odniesieniu do tych wymienionych producentów indywidualnie wskazanych i 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. 131 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 (*), 
stawkę cła ostatecznego obliczoną na podstawie powyższego ust. 3 pomniejsza się o odsetek, który 
odpowiada proporcjonalnemu podziałowi ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. Należne cło jest 
w takich przypadkach równe różnicy między obniżoną stawką cła ostatecznego a obniżoną ceną netto na 
granicy Unii przed odprawą celną.  

(*) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).”. 

Strona 122, art. 1 ust. 6: 

zamiast:  „6. W odniesieniu do wszystkich pozostałych przedsiębiorstw i 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. 131 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447, wysokość cła 
antydumpingowego obliczoną na podstawie ust. 3 powyżej pomniejsza się o procent, który odpowiada 
proporcjonalnemu przeliczeniu ceny rzeczywiście zapłaconej lub należnej.”, 

powinno być:  „6. W odniesieniu do wszystkich pozostałych przedsiębiorstw i 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. 131 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447, wysokość cła 
antydumpingowego obliczoną na podstawie ust. 4 powyżej pomniejsza się o procent, który odpowiada 
proporcjonalnemu przeliczeniu ceny rzeczywiście zapłaconej lub należnej.”.  

5.12.2017 L 319/81 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1795 z dnia 5 października 2017 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Brazylii, Iranu, Rosji i Ukrainy oraz kończącego dochodzenie dotyczące przywozu niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Serbii (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 258 z dnia 6 października 2017 r.) 

