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BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. február 13.)
a többek között Indiából származó polietilén-tereftalát (PET-) fólia behozatalára vonatkozó
dömpingellenes eljárással kapcsolatos kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló 2001/645/EK

határozat hatályon kívül helyezéséről

(2006/173/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

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

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

A. ELŐZŐ ELJÁRÁS

(1) A Tanács 1676/2001/EK rendeletével (2) végleges
dömpingellenes vámot vetett ki a többek között Indiából
származó polietilén-tereftalát (PET-) fólia behozatalára. Az
intézkedések az Indiából származó PET-fólia behozatalára
kivetett 0 % és 62,6 % közötti értékvámból álltak.

(2) 2001. augusztus 22-én a Bizottság 2001/645/EK határo-
zatával (3) kötelezettségvállalási felajánlást fogadott el a
következő öt indiai gyártótól: Ester Industries Limited
(Ester), Flex Industries Limited (Flex), Garware Polyester
Limited (Garware), MTZ Polyfilms Limited (MTZ) és
Polyplex Corporation Limited (Polyplex).

(3) 2003. november 22-én (4) a Bizottság az 1676/2001/EK
rendelet értelmében a végleges dömpingellenes intézkedé-
sek formájára korlátozódó részleges időközi felülvizsgála-
tot kezdeményezett. Az említett vizsgálatot az
1676/2001/EK rendeletet módosító 365/2006/EK tanácsi
rendelet (5) zárta le.

B. A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK
ELFOGADÁSÁNAK VISSZAVONÁSA

(4) Amint az a N6315N/2006/EK rendelet (22)–(25)
preambulumbekezdésében szerepel, és az érintett felekkel
történő konzultációt követően megállapítható, hogy a
kötelezettségvállalások jelenlegi formájukban nem alkal-
masak a dömping káros hatásának ellensúlyozására, mivel
jelentős ellenőrzési és végrehajtási nehézségekbe ütköznek,
és elfogadhatatlan kockázatot jelentenek. Ennek alapján és
a szóban forgó kötelezettségvállalások vonatkozó
záradékaival – amelyek felhatalmazzák a Bizottságot arra,
hogy egyoldalúan visszavonja a kötelezettségvállalások
elfogadását – összhangban, a Bizottság úgy határozott,
hogy visszavonja a kötelezettségvállalások elfogadását.

(5) A Bizottság értesítette az indiai hatóságokat és
a 365/2006/EK rendeletben érintett indiai exportáló
gyártókat arról, hogy javaslatot tett a jelenlegi kötelezett-
ségvállalások elfogadásának visszavonására. Az érdekelt
felek lehetőséget kaptak arra, hogy megjegyzéseket
fűzzenek a tervezett intézkedéshez.

(6) E megjegyzéseket a 365/2006/EK rendelet
(27)–(31) preambulumbekezdése tárgyalja.

(1) HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 2117/2005/EK rendelettel
(HL L 340., 2005.12.23., 17. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 227., 2001.8.23., 1. o.
(3) HL L 227., 2001.8.23., 56. o.

(4) HL C 281., 2003.11.22., 4. o.
(5) Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.

2006.3.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 68/37



C. A 2001/645/EK HATÁROZAT HATÁLYON KÍVÜL
HELYEZÉSE

(7) A fentiekre való tekintettel az Ester Industries Limited
(Ester), a Flex Industries Limited (Flex), a Garware Polyester
Limited (Garware), az MTZ Polyfilms Limited (MTZ), és a
Polyplex Corporation Limited (Polyplex) kötelezettségvál-
lalásainak elfogadásáról szóló 2001/645/EK határozat
hatályát veszti.

(8) E határozattal egyidejűleg a Tanács 366/2006/EK rendele-
tével (1) végleges dömpingellenes vámot vetett ki az
Indiából származó polietilén-tereftalát (PET-) fólia
behozatalára,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2001/645/EK határozat hatályát veszti.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sét követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 13-án.

a Bizottság részéről
Peter MANDELSON
a Bizottság tagja

(1) Lád e Hivatalos Lap 6. oldalát.
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