
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 25 kwietnia 2006 r.

kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu alkoholu etylowego pochodzącego
z Gwatemali i Pakistanu

(2006/301/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
przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro-
pejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego
art. 9,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

(1) Dnia 26 maja 2005 r., w drodze zawiadomienia opubli-
kowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2),
Komisja ogłosiła wszczęcie postępowania antydumpingo-
wego dotyczącego przywozu do Wspólnoty alkoholu
etylowego, skażonego lub nieskażonego, o objętościowej
mocy alkoholu 80 % obj. lub większej, pochodzącego
z Gwatemali i Pakistanu, zwykle objętego kodami CN
2207 10 00 i ex 2207 20 00.

(2) Postępowanie antydumpingowe zostało wszczęte zgodnie
z art. 5 rozporządzenia podstawowego w następstwie
skargi złożonej w dniu 11 kwietnia 2005 r. przez
Komitet Producentów Etanolu Unii Europejskiej
(„skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących
znaczną część, w tym przypadku powyżej 30 %, wspól-
notowej produkcji alkoholu etylowego.

(3) Skarga zawierała dowody prima facie wykazujące istnienie
dumpingu wymienionego produktu i poniesionej
w wyniku tego znaczącej szkody, które zostały uznane
za wystarczające do uzasadnienia wszczęcia postępo-
wania.

(4) Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu postępo-
wania producentów eksportujących w Gwatemali
i Pakistanie, importerów/przedsiębiorstwa handlowe,
zainteresowanych dostawców i użytkowników, przedsta-
wicieli krajów wywozu objętych postępowaniem, skarżą-
cego oraz wszystkich innych znanych producentów
wspólnotowych. Zainteresowane strony otrzymały możli-
wość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz
złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie okreś-
lonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania; do
wszystkich zainteresowanych stron rozesłano kwestiona-
riusze.

B. WYCOFANIE SKARGI I ZAKOŃCZENIE
POSTĘPOWANIA

(5) Skarżący oficjalnie wycofał skargę skierowanym do
Komisji pismem z dnia 31 stycznia 2006 r. Według
skarżącego na wycofanie skargi wpłynęła niedawna
znacząca zmiana systemu ogólnych preferencji taryfo-
wych w odniesieniu do alkoholu etylowego pochodzą-
cego z Pakistanu. Skarżący twierdzi, że choć zmiana ta
nie wyeliminowała stosowania dumpingu, to przyczyniła
się do znacznego ograniczenia dużych, wyrządzających
szkodę ilości produktu przywożonego z Pakistanu do
Wspólnoty. Ponieważ podstawą danych dotyczących
szkody zawartych w skardze był połączony efekt przy-
wozu z Gwatemali i Pakistanu, skarżący uznał, że
rozsądnym działaniem w obecnej sytuacji będzie wyco-
fanie skargi w odniesieniu do obu krajów.

(6) Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia podstawowego,
postępowanie może być zakończone w przypadku wyco-
fania skargi, chyba że jego zakończenie nie byłoby
w interesie Wspólnoty.

(7) Komisja uznała, że obecne postępowanie powinno zostać
zakończone, ponieważ dochodzenie nie ujawniło
żadnych okoliczności wskazujących, że takie zakończenie
nie byłoby w interesie Wspólnoty. Zainteresowane strony
zostały odpowiednio poinformowane i umożliwiono im
przedstawienie uwag. Nie otrzymano jednak żadnych
uwag, które mogłyby wpłynąć na zmianę tej decyzji.

(8) Dlatego też Komisja stwierdza, iż postępowanie anty-
dumpingowe dotyczące przywozu do Wspólnoty alko-
holu etylowego pochodzącego z Gwatemali i Pakistanu
powinno zostać zakończone bez nakładania środków
antydumpingowych,
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(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005,
str. 17).

(2) Dz.U. C 129 z 26.5.2005, str. 22.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Niniejszym zakończone zostaje postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu alkoholu etylowego,
skażonego lub nieskażonego, o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej, pochodzącego
z Gwatemali i Pakistanu, zwykle objętego kodami CN 2207 10 00 i ex 2207 20 00.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Peter MANDELSON

Członek Komisji
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