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BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. december 20.)

az Oroszországból származó egyes alumíniumfóliák Közösségbe történő behozatalával kapcsolatban
felajánlott kötelezettségvállalás elfogadására vonatkozó 2001/381/EK határozat hatályon kívül

helyezéséről

(2006/45/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező
országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni véde-
lemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rende-
letre (1) (a továbbiakban: az alaprendelet) és különösen annak 8.
cikkére,

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

A. AZ ELŐZŐ ELJÁRÁS

(1) A 950/2001/EK rendelet (2) révén a Tanács végleges
dömpingellenes vámot vetett ki a többek között Oroszor-
szágból származó bizonyos alumíniumfóliák behozata-
lára. A 2001/381/EK határozat (3) révén a Bizottság köte-
lezettségvállalási ajánlatot fogadott el a Joint Stock
„United Company Siberian Aluminium” orosz exportáló
gyártótól, amely nevét időközben az Open Joint Stock
Company Rusal Sayanal névre (a továbbiakban: Sayanal)
változtatta (4).

B. A 2001/381/EK HATÁROZAT HATÁLYON KÍVÜL
HELYEZÉSE

(2) A Sayanal által benyújtott kérelemre válaszul a Bizottság
az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdésével össz-
hangban részleges időközi felülvizsgálatot indított (5),
melynek hatálya a dömpingelés vizsgálatára korlátozó-
dott.

(3) A felülvizsgálat megállapításai, amelyeket a 161/2006/EK
tanácsi rendelet (6) részletesen ismertet, rámutatnak, hogy
a Sayanal már nem végez dömpingelést. Ennek eredmé-
nyeként az említett rendelet a háztartási alumíniumfólia
Sayanal által végzett behozatalára kivetett dömpingellenes
vámtétel nagyságát 0 %-ban határozza meg.

(4) A fentiekre tekintettel a 2001/381/EK bizottsági hatá-
rozat, melynek révén a Bizottság elfogadta a Sayanal
kötelezettségvállalási ajánlatát, hatályát veszti,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2001/381/EK határozat hatályát veszti.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 20-án.

a Bizottság részéről
Peter MANDELSON

a Bizottság tagja
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