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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 20 grudnia 2005 r.

uchylająca decyzję 2001/381/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z przywozem do
Wspólnoty niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Rosji

(2006/45/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22
grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przy-
wozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europej-
skiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego
art. 8,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. WCZEŚNIEJSZA PROCEDURA

(1) Rozporządzeniem (WE) nr 950/2001 (2) Rada nałożyła
ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych
rodzajów folii aluminiowej („AHF”) pochodzących
między innymi z Rosji. Decyzją 2001/381/WE (3)
Komisja przyjęła zobowiązanie złożone przez rosyjskiego
producenta eksportującego Joint Stock Company „United
Company Siberian Aluminium”, który następnie zmienił
nazwę (4) na Open Joint Stock Company Rusal Sayanal
(„Sayanal”).

B. UCHYLENIE DECYZJI 2001/381/WE

(2) W odpowiedzi na wniosek złożony przez spółkę Sayanal
Komisja wszczęła (5) częściowy przegląd okresowy,
którego zakres był ograniczony do zbadania dumpingu,
zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

(3) Ustalenia dokonane w toku przeglądu, przedstawione
szczegółowo w rozporządzeniu Rady (WE) nr
161/2006 (6) wykazały, że spółka Sayanal nie stosuje
już dumpingu. W rezultacie, w drodze wspomnianego
powyżej rozporządzenia, stawka celna mająca zastoso-
wanie do przywozu AHF od spółki Sayanal została usta-
lona na poziomie 0 %.

(4) W związku z powyższym należy uchylić decyzję
2001/381/WE, w drodze której Komisja przyjęła zobo-
wiązanie ze strony spółki Sayanal,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym uchyla się decyzję 2001/381/WE.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Peter MANDELSON

Członek Komisji

PL31.1.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 26/13

(1) 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).

(2) Dz.U. L 134 z 17.5.2001, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 998/2004 (Dz.U. L 183 z 20.5.2004, str. 4).

(3) Dz.U. L 134 z 17.5.2001, str. 67.
(4) Patrz: zawiadomienie 2004/C 193/03, Dz.U. C 193 z 29.7.2004,

str. 3.
(5) Dz.U. C 285 z 23.11.2004, str. 3. (6) Patrz: str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.


