
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/322 

z dnia 2 marca 2018 r. 

w sprawie zawieszenia procedury badania dotyczącej przeszkód w handlu stosowanych przez 
Republikę Turcji w formie środków mających wpływ na handel niepowlekanym papierem 

bezdrzewnym 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1843 z dnia 6 października 2015 r. ustana
wiające procedury unijne w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Unii zgodnie 
z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji 
Handlu (1) („rozporządzenie w sprawie barier handlowych”), w szczególności jego art. 12 ust. 2, 

Po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Barier Handlowych, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 21 kwietnia 2017 r. Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego („CEPI”) złożyła skargę 
w imieniu unijnego przemysłu papierniczego na mocy art. 3 rozporządzenia w sprawie barier handlowych. 

(2)  CEPI twierdziła, że Republika Turcji wprowadziła w dniu 28 września 2015 r. system nadzoru przywozu dla 
niepowlekanego papieru bezdrzewnego, który zawiera szczególny wymóg posiadania pozwolenia na przywóz, 
uniemożliwia przywóz poniżej określonego progu wartości oraz stwarza bariery w handlu w przypadku 
przywozu powyżej tego progu. 

(3)  Komisja uznała, że skarga zawiera fakty wystarczające do wszczęcia procedury badania. Dlatego też w dniu 
7 lipca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano zawiadomienie o wszczęciu (2). 

(4)  W trakcie dochodzenia Republika Turcji zaprzestała stosowania systemu nadzoru przywozu w odniesieniu do 
niepowlekanego papieru bezdrzewnego. 

(5)  Pomimo zaprzestania stosowania środka obejmującego niepowlekany papier bezdrzewny systemem nadzoru, 
system ten w dalszym ciągu istnieje i może być ponownie zastosowany w odniesieniu do niepowlekanego 
papieru bezdrzewnego. Komisja uważa zatem, że właściwe jest zawieszenie procedury, a nie jej zakończenie. 

(6)  Komisja będzie monitorować sytuację. 

(7)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Barier Handlowych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zawiesza się procedurę badania dotyczącą przeszkód w handlu stosowanych przez Republikę Turcji w formie 
środków mających wpływ na handel niepowlekanym papierem bezdrzewnym. 
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(1) Dz.U. L 272 z 16.10.2015, s. 1. 
(2) Dz.U. C 218 z 7.7.2017, s. 20. 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 2 marca 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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