
DECYZJA KOMISJI

z dnia 21 maja 2008 r.

zmieniająca decyzję 2005/622/WE przyjmującą zobowiązania złożone w związku z postępowaniem
antydumpingowym dotyczącym przywozu wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowo-
elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

i Rosji

(2008/384/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. 8 i 9,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. POPRZEDNIA PROCEDURA

(1) Rozporządzeniem (WE) nr 1371/2005 (2) Rada nałożyła
ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wyrobów
walcowanych płaskich ze stali krzemowo-elektrotech-
nicznej o ziarnach zorientowanych („elektrotechniczne
blachy teksturowane”), pochodzących ze Stanów Zjedno-
czonych Ameryki („USA”) i Rosji.

(2) Decyzją 2005/622/WE (3) Komisja przyjęła zobowiązania
cenowe złożone przez dwóch współpracujących produ-
centów eksportujących, których wywóz do Wspólnoty
elektrotechnicznych blach teksturowanych podlega
specjalnym stawkom celnym. Przedsiębiorstwami tymi
są AK Steel Corporation, USA, oraz Novolipetsk
Iron & Steel Corporation (Nowolipiecki Kombinat Meta-
lurgiczny – NLMK), Rosja.

B. UCHYLENIE DECYZJI 2005/622/WE

(3) Dnia 23 lutego 2007 r. Komisja wszczęła (4) częściowy
przegląd okresowy, ograniczony do zbadania poziomu

dumpingu występującego w przypadku dwóch rosyjskich
producentów eksportujących – NLMK i Viz Stal.

(4) Z ustaleń przeglądu, zawartych w rozporządzeniu Rady
(WE) nr 435/2008 (5) wynika, że obowiązujące środki
dotyczące przywozu elektrotechnicznych blach teksturo-
wanych z Rosji należy uchylić, a postępowanie dotyczące
tego przywozu należy zakończyć.

(5) W związku z powyższym należy zmienić decyzję Komisji
2005/622/WE, którą Komisja przyjęła zobowiązanie od
NLMK, a zobowiązanie przyjęte od NLMK należy uchylić,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Zobowiązanie od przedsiębiorstwa Novolipetsk Iron & Steel
Corporation (Nowolipiecki Kombinat Metalurgiczny – NLMK),
przyjęte decyzją Komisji 2005/622/WE, zostaje niniejszym
uchylone.

Artykuł 2

Artykuł 1 decyzji Komisji 2005/622/WE otrzymuje następujące
brzmienie:

„Artykuł 1

Niniejszym przyjmuje się zobowiązanie złożone przez produ-
centa, o którym mowa w poniższej tabeli, w związku
z obecnym postępowaniem antydumpingowym, dotyczącym
przywozu wyrobów walcowanych płaskich ze stali krze-
mowo-elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych, pocho-
dzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.
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(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005,
s. 17).

(2) Dz.U. L 223 z 27.8.2005, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 41/2008 (Dz.U. L 16 z 19.1.2008, s. 1).

(3) Dz.U. L 223 z 27.8.2005, s. 42.
(4) Dz.U. C 39 z 23.2.2007, s. 26. (5) Dz.U. L 132 z 22.5.2008, s. 1.



Kraj Przedsiębiorstwo Dodatkowy kod TARIC

USA Produkowane przez AK Steel Corporation, 703, Curtis
Street, Middletown, Ohio,

albo,

Produkowane przez AK Steel Corporation, 703, Curtis
Street, Middletown, Ohio, a sprzedawane przez AK
Steel BV, Oosterhout, Niderlandy, pierwszemu niezależ-
nemu klientowi we Wspólnocie działającemu
w charakterze importera.

A673”

Artykuł 3

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 maja 2008 r.

W imieniu Komisji
Peter MANDELSON

Członek Komisji
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