
BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. november 30.)

a többek között Szaúd-Arábiából származó poliészter vágott szálak behozatalára vonatkozó
dömpingellenes eljárással kapcsolatos kötelezettségvállalás elfogadásáról szóló 2005/613/EK

bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2006) 5776. számú dokumentummal történt)

(2006/864/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező
országokból származó dömpingelt behozatallal szembeni véde-
lemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rende-
letre (1) és különösen annak 8. és 9. cikkére,

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

A. ELŐZŐ ELJÁRÁS

(1) 2005 márciusában a Tanács a 428/2005/EK rende-
lettel (2) végleges dömpingellenes vámot vezetett be a
Kínai Népköztársaságból és Szaúd-Arábiából származó
poliészter vágott szálak behozatalára, módosította a
Koreai Köztársaságból származó poliészter vágott szálak
behozatalára vonatkozó hatályos végleges dömpingel-
lenes vámokat, és lezárta a Tajvanból származó ugyan-
ezen termék behozatalára vonatkozó dömpingellenes
eljárást.

(2) A Bizottság 2005/613/EK határozattal (3) elfogadta a
Saudi Basic Industries Corporation (Sabic) nevű szaúd-
arábiai vállalat (a továbbiakban: a vállalat) és valamennyi
kapcsolt vállalata, köztük az érintett termék kapcsolt
gyártója, az Arabian Industrial Fibres Company (Ibn
Rushd) által felajánlott árra vonatkozó kötelezettségválla-
lást.

B. A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖNKÉNTES
VISSZAVONÁSA

(3) A vállalat 2006 augusztusában értesítette a Bizottságot,
hogy vissza kívánja vonni kötelezettségvállalását.

C. A 2005/613/EK HATÁROZAT HATÁLYON
KÍVÜL HELYEZÉSE

(4) A fentiekre tekintettel a kötelezettségvállalás elfogadását
vissza kell vonni, és a 2005/613/EK bizottsági határo-
zatot hatályon kívül kell helyezni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2005/613/EK bizottsági határozat hatályát veszti.

2. cikk

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

Kelt Brüsszelben, 2006. november 30-án.

a Bizottság részéről
Peter MANDELSON
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