
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 listopada 2006 r.

uchylająca decyzję Komisji 2005/613/WE przyjmującą zobowiązanie zaproponowane w związku
z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu poliestrowych włókien odcinkowych

pochodzących, między innymi, z Arabii Saudyjskiej

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5776)

(2006/864/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), w szczególności jego art. 8 i 9,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. WCZEŚNIEJSZA PROCEDURA

(1) W marcu 2005 roku Rada, rozporządzeniem (WE) nr
428/2005 (2), nałożyła ostateczne cło antydumpingowe
na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pocho-
dzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Arabii Saudyj-
skiej, zmieniła obowiązujące ostateczne cła antydumpin-
gowe na przywóz tych samych produktów pochodzących
z Republiki Korei i zakończyła postępowanie antydum-
pingowe dotyczące przywozu tego samego produktu
pochodzącego z Tajwanu.

(2) Komisja decyzją 2005/613/WE (3) przyjęła zobowiązanie
cenowe złożone przez przedsiębiorstwo Saudi Basic
Industries Corporation (Sabic) („Przedsiębiorstwo”)
z Arabii Saudyjskiej oraz wszystkie przedsiębiorstwa
z nim powiązane, w tym także producenta produktu
objętego postępowaniem, Arabian Industrial Fibres
Company (Ibn Rushd).

B. DOBROWOLNE WYCOFANIE ZOBOWIĄZANIA

(3) Przedsiębiorstwo powiadomiło Komisję w sierpniu
2006 r. o zamiarze wycofania swojego zobowiązania.

C. UCHYLENIE DECYZJI 2005/613/WE

(4) W związku z powyższym przyjęcie zobowiązania
powinno zostać wycofane, a decyzja Komisji
2005/613/WE powinna zostać uchylona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Decyzja Komisji 2005/613/WE traci moc.

Artykuł 2

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 listopada 2006 r.

W imieniu Komisji
Peter MANDELSON

Członek Komisji
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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. L 71 z 17.3.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1333/2005 (Dz.U. L 211 z 13.8.2005, str. 1).

(3) Dz.U. L 211 z 13.8.2005, str. 20.


