
Obwieszczenie dotyczące zastosowania obowiązujących we Wspólnocie środków antydumpingo-
wych i antysubsydyjnych w perspektywie objęcia nimi po rozszerzeniu Republiki Czeskiej, Repu-
bliki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki
Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

oraz możliwości weryfikacji tychże środków (1)

(2004/C 231/02)

Wraz z rozszerzeniem, które nastąpi dnia 1 maja 2004 r.,
wszystkie obowiązujące środki antydumpingowe i antysubsy-
dyjne zostaną automatycznie zastosowane do przywozów
w rozszerzonej do 25 Państw Członkowskich Wspólnocie, czyli
również we wszystkich nowych Państwach Członkowskich (2).
Po rozszerzeniu kontynuowana będzie określona ilość postę-
powań rozpoczętych przed dniem 1 maja 2004 r. Jeśli postę-
powania te doprowadzą do przyjęcia jakichkolwiek środków,
środki te będą również miały zastosowanie do towarów impor-
towanych do wszystkich 25 Państw Członkowskich.

W tym kontekście, Komisja wypracowała dwutorowe podejście
odnośnie ewentualnej weryfikacji ww. środków.

Po pierwsze, automatyczne zastosowanie tych środków w 25
Państwach Członkowskich mogłoby niepotrzebnie postawić
niektóre podmioty gospodarcze, szczególnie w nowych
Państwach Członkowskich, w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Aby zminimalizować skalę tego rodzaju problemów, Komisja
przeanalizowała celowość przyjęcia rozwiązań tymczasowych
w ramach okresu przejściowego.

Wszystkie kraje trzecie, objęte znaczącymi środkami ochrony
rynku, zostały poinformowane o tym, że Komisja ma zamiar
zbadać, czy automatyczne rozszerzenie zakresu stosowania
istniejących środków ochrony handlu na wszystkie 25 Państw
Członkowskich z dniem 1 maja 2004 r. nie pociągnie za sobą

w poszczególnych przypadkach „trudności ekonomicznych”.
Komisja zwróciła się do rządów i eksporterów zainteresowa-
nych państw z prośbą o ustalenie oraz przedstawienie jej wszel-
kich ewentualnych przypadków tego rodzaju trudności.
Następnie zostały zorganizowane spotkania z niektórymi
rządami i eksporterami z krajów trzecich, z których około 50
przekazało Komisji odpowiednie informacje. Komisja ustaliła
problematyczne przypadki, po czym zainicjowała pewną ilość
weryfikacji tymczasowych mających na celu dostarczenie
rozwiązań przejściowych.

Po drugie, Komisja zawiadamia, iż jest gotowa dokonać weryfi-
kacji środków antydumpingowych i antysubsydyjnych zgodnie
z art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 (3)
i art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 2026/97 (4) wszędzie
tam, gdzie wnosi o to którakolwiek z zainteresowanych stron,
przedstawiając odpowiednio udokumentowane dowody na to,
iż obowiązujące środki byłyby inne, gdyby przy ich opracowy-
waniu wzięto pod uwagę dane uwzględniające nowe Państwa
Członkowskie. Należy podkreślić, że przy braku takich
dowodów samo rozszerzenie nie stanowi wystarczającej
podstawy do zainicjowania weryfikacji. Bardziej szczegółowe
informacje uzyskać można na stronach internetowych DG
ds. Handlu, dotyczących środków ochrony rynku związanych
z rozszerzeniem: http://europa.eu.int/comm/trade/issues/respec-
trules/tdi_enlarg/index_en.htm
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(1) To obwieszczenie jest takie samo jak obwieszczenie 2004/C 91/02
(Dz.U. C 91 z 15.4.2004, str. 2), obecnie opublikowane w 20
oficjalnych językach Unii Europejskiej.

(2) Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Repu-
blika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Repu-
blika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika
Słowacka.

(3) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004,
str. 12).

(4) Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004.


