
Obwieszczenie w sprawie zastosowania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1131 
ustanawiającego narzędzie celne w celu wykonania art. 14a rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 oraz art. 24a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/1037 

(2019/C 366/13) 

Zgodnie z art. 14a rozporządzenia (UE) 2016/1036 (1) i art. 24a rozporządzenia (UE) 2016/1037 (2) Komisja Europejska 
przyjęła w dniu 3 lipca 2019 r. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1131 (3) („narzędzie celne”). 

Zgodnie z art. 14a rozporządzenia (UE) 2016/1036 oraz art. 24a rozporządzenia (UE) 2016/1037 zezwala się na rozsze
rzenie ceł antydumpingowych lub wyrównawczych na towary przywożone w znaczących ilościach na sztuczną wyspę, 
stałą lub pływającą instalację lub dowolną inną konstrukcję na szelfie kontynentalnym państwa członkowskiego lub do 
wyłącznej strefy ekonomicznej zadeklarowanej przez państwo członkowskie na mocy UNCLOS, jeżeli przywóz miałby 
spowodować szkodę dla przemysłu Unii. W przypadkach, gdy rozporządzenie nakładające środki antydumpingowe lub 
wyrównawcze wyraźnie przewiduje takie rozszerzenie na wspomniane obszary, narzędzie celne ustanawia warunki nakła
dania ceł antydumpingowych lub wyrównawczych, jak również procedury dotyczące powiadamiania i zgłaszania takich 
produktów oraz płatności takich ceł. 

W celu zapewnienia organom celnym wystarczającego czasu na przygotowanie się do przetwarzania poświadczeń odbioru 
należy odroczyć, na podstawie art. 9 narzędzia celnego, stosowanie przepisów narzędzia celnego o cztery miesiące od daty 
jego publikacji w Dzienniku Urzędowym. 

Art. 14a rozporządzenia 2016/1036 i art. 24a rozporządzenia 2016/1037 stanowią, że Komisja informuje wszystkie pod
mioty gospodarcze, że narzędzie celne jest gotowe do zastosowania, osobnym obwieszczeniem. 

Komisja informuje niniejszym wszystkie podmioty gospodarcze, że narzędzie celne stanie się operacyjne i będzie miało w 
pełni zastosowanie od dnia 4 listopada 2019 r.   

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem 
produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21). 

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem 
towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 55). 

(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1131 z dnia 2 lipca 2019 r. ustanawiające narzędzie celne w celu wykonania art. 14a 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 oraz art. 24a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/1037 (Dz.U. L 179 z 3.7.2019, s. 12). 
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