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Zawiadomienie o zamknięciu częściowo wznowionego postępowania dotyczącego przywozu 
zeolitu A w postaci sproszkowanej pochodzącego z Bośni i Hercegowiny

(2016/C 365/06)

(1) Rozporządzeniem (UE) nr 1036/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. (1) Komisja Europejska („Komisja”) nałożyła tym
czasowe cło antydumpingowe na przywóz zeolitu A w postaci sproszkowanej („zeolit”) pochodzącego z Bośni 
i Hercegowiny („BiH”), a ostateczne cło antydumpingowe na przywóz tych samych produktów zostało nałożone 
rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 464/2011 (2) („rozporządzenie w sprawie ceł ostatecznych”).

(2) Po przyjęciu rozporządzenia w sprawie ceł ostatecznych Komisja w drodze decyzji z dnia 13 maja 2011 r. (3) przy
jęła zobowiązanie cenowe współpracującego producenta eksportującego w BiH – przedsiębiorstwa Alumina d.o.o. 
Zvornik („Alumina”) wraz z jego przedsiębiorstwem powiązanym w Unii – AB Kauno Teikimas filialas, z siedzibą 
w Kownie na Litwie.

(3) W następstwie wniosku złożonego przez przedsiębiorstwo Alumina w dniu 16 czerwca 2011 r. Sąd Unii Europej
skiej wyrokiem z dnia 30 kwietnia 2013 r. (4) w sprawie T-304/11 unieważnił rozporządzenie w sprawie ceł osta
tecznych w zakresie, w jakim dotyczy ono przedsiębiorstwa Alumina. W dniu 11 lipca 2013 r. Rada Unii Europej
skiej wniosła odwołanie zmierzające do uchylenia wyroku Sądu. W dniu 1 października 2014 r. Trybunał Sprawie
dliwości wydał wyrok (5), w którym oddalił skargę Rady.

(4) W dniu 20 stycznia 2015 r. Komisja podjęła decyzję – po poinformowaniu państw członkowskich – o częściowym 
wznowieniu dochodzenia antydumpingowego dotyczącego przywozu zeolitu A w związku z ustaleniami Trybunału 
Sprawiedliwości (6).

(5) W sierpniu 2015 r. zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu środków zostało opublikowane w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej (7). Ponieważ żaden właściwie umotywowany wniosek o dokonanie przeglądu nie został zło
żony po jego opublikowaniu, pierwotne środki wygasły w dniu 15 maja 2016 r. (8).

(6) Po wygaśnięciu środków właściwe jest zakończenie trwających działań. Częściowo wznowione postępowanie zostaje 
w związku z tym zamknięte.

(1) Dz.U. L 298 z 16.11.2010, s. 27.
(2) Dz.U. L 125 z 14.5.2011, s. 1.
(3) Dz.U. L 125 z 14.5.2011, s. 26.
(4) Sprawa T-304/11, Alumina/Rada.
(5) Sprawa C-393/13 P, Alumina/Rada, dotychczas nieopublikowana.
(6) Dz.U. C 17 z 20.1.2015, s. 26.
(7) Dz.U. C 280 z 25.8.2015, s. 5
(8) Powiadomienie o wygaśnięciu zostało opublikowane w dniu 13 maja 2016 r. (Dz.U. C 172 z 13.5.2016, s. 8).
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