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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1165
ze dne 6. srpna 2020,
kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/353 o uložení konečného antidumpingového cla
a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz ocelových kol pocházejících z Čínské
lidové republiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před
dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Prostřednictvím prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/353 (2) bylo uloženo konečné antidumpingové clo
a s konečnou platností bylo vybráno prozatímní clo uložené na dovoz ocelových kol pocházejících z Čínské lidové
republiky.

(2)

V článku 4 prováděcího nařízení (EU) 2020/353 se uvádí: „Je-li předloženo prohlášení o propuštění do volného
oběhu v souvislosti s výrobky uvedenými v článku 1, zapíše se do příslušného pole tohoto prohlášení počet kusů
dovezených výrobků.“ Útvary Komise obdržely připomínky členských států a obchodníků týkající se původu
dovážených výrobků.

(3)

Mělo by být upřesněno, že u dovážených ocelových kol by se měl počet kusů uvádět bez ohledu na jejich původ a že
členské státy by měly Komisi informovat o počtu dovezených kusů.

(4)

V tomto ohledu Komise rozhodla o změně článku 4 prováděcího nařízení (EU) 2020/353.

(5)

V anglickém znění se slovo „pieces“ (kusy) nahrazuje slovem „items“ v zájmu konzistence s doplňkovou jednotkou
„number of items“ (počet kusů) vymezenou v kombinované nomenklatuře (3).

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 15 odst. 1 nařízení
(EU) 2016/1036,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
(netýká se českého znění)
(1) Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
(2) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/353 ze dne 3. března 2020 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru
prozatímního cla uloženého na dovoz ocelových kol pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 65, 4.3.2020, s. 9).
(3) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst.
L 256, 7.9.1987, s. 1).
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Článek 2
(netýká se českého znění)
Článek 3
Článek 4 prováděcího nařízení (EU) 2020/353 se nahrazuje tímto:
„Článek 4
Je-li předloženo prohlášení o propuštění do volného oběhu v souvislosti s výrobky uvedenými v čl. 1 odst. 1, bez ohledu na
jejich původ, zapíše se do příslušného pole tohoto prohlášení počet kusů dovezených výrobků.
Členské státy informují každý měsíc Komisi o počtu kusů dovezených pod kódy TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85,
8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 a 8716 90 90 97 a o jejich původu.“
Článek 4
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 6. srpna 2020.
Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

