
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 627/2005

z dnia 22 kwietnia 2005 r.

uchylające rozporządzenie (WE) nr 206/2005 wprowadzające ostateczne środki ochronne
w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3285/94 z dnia 22
grudnia 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 518/94 (1),
w szczególności art. 21 ust. 2 lit. b),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 519/94 z dnia 7
marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu
z niektórych państw trzecich i uchylające rozporządzenia
(EWG) nr 1765/82, (EWG) nr 1766/82 oraz (EWG) nr
3420/83 (2), w szczególności art. 18 ust. 2 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

POSTĘPOWANIE

(1) W dniu 6 marca 2004 r. Komisja wszczęła dochodzenie
w sprawie wprowadzenia środków ochronnych na
przywóz łososia hodowlanego do Wspólnoty. W dniu
4 lutego 2005 r. Komisja wprowadziła ostateczne środki
ochronne na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr
206/2005 (3).

(2) W dniu 23 października 2004 r. Komisja wszczęła
dochodzenie antydumpingowe w sprawie przywozu
łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii.
W dniu 22 kwietnia 2005 r. Komisja przyjęła tymcza-
sowe środki antydumpingowe na mocy rozporządzenia
Komisji (WE) nr 628/2005 (4).

OKOLICZNOŚCI

(3) Nałożenie ostatecznych środków ochronnych
w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego pocho-
dzącego z wszystkich hodowli nastąpiło po przeprowa-
dzeniu dochodzenia obejmującego okres od 2000 r. do
2003 r. Po wydaniu tymczasowego orzeczenia, zgodnie

z którym w okresie od dnia 1 października 2003 r. do
dnia 30 września 2004 r. przywóz z Norwegii stale
wzrastał i doszło do szkodliwego dumpingu, Komisja
przyjęła tymczasowe środki antydumpingowe
w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego
z Norwegii.

(4) Przywóz łososia hodowlanego z Norwegii w roku
kończącym się w dniu 30 września 2004 r. stanowi
obecnie około 60% wielkości rynku Wspólnoty i około
75% całkowitego przywozu do Wspólnoty.
W rozporządzeniu (WE) nr 206/2005 Komisja uznała,
że znaczne zwiększenie przywozu, uwzględniając towa-
rzyszący temu zjawisku spadek cen, było szkodliwe dla
opłacalności działalności producentów wspólnotowych.
Tymczasowe środki antydumpingowe w odniesieniu do
przywozu łososia hodowlanego pochodzącego
z Norwegii wyeliminowałyby element nieuczciwych cen
będący częścią wspomnianego przywozu. Można
również oczekiwać, że spowolnią one ilościowy wzrost
przywozu pochodzącego z Norwegii, która jest najwięk-
szym źródłem przywozu do Wspólnoty. Dlatego też,
uwzględniając szczególne okoliczności tego przypadku,
uważa się, że środki antydumpingowe są wystarczające
do naprawienia szkody, którą ponosi przemysł Wspól-
noty, i nie jest w dalszym ciągu niezbędne utrzymywanie
środków ochronnych, które w związku z tym należy
uchylić w momencie wejścia w życie środków antydum-
pingowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 206/2005.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia
2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Peter MANDELSON

Członek Komisji
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