
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. július 27.)

az Indiából származó dihidro-mircenol behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás
megszüntetéséről

(2007/535/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező
országokból érkező támogatott behozatallal szembeni véde-
lemről szóló, 1997. október 6-i 2026/97/EK tanácsi rende-
letre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 14.
cikkére,

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

A. AZ ELJÁRÁS

(1) A Bizottság 2006. november 11-én az Európai Unió Hiva-
talos Lapjában közzétett értesítéssel (2) (a továbbiakban: az
eljárás megindításáról szóló értesítés) bejelentette az Indi-
ából származó és rendesen az ex 2905 22 90 KN-kóddal
bejelentett, legalább 93 tömegszázalékos tisztaságú
dihidro-mircenol Közösségbe történő behozatalára vonat-
kozó szubvencióellenes eljárás megindítását.

(2) A szubvencióellenes eljárást az alaprendelet 10. cikke
alapján indították meg, a következő közösségi gyártók
által 2006. szeptember 29-én benyújtott panasz alapján:
Destilaciones Bordas Chinchurreta S.A. és Sensient Frag-
rances S.A. (a továbbiakban: panaszosok), amelyek terme-
lése a dihidro-mircenol teljes közösségi gyártásának
jelentős részét, ebben az esetben több mint 25 %-át
teszi ki. A panasz prima facie bizonyítékot tartalmazott
az érintett termék támogatására és az abból eredő
jelentős kár meglétére, és ezt a Bizottság elegendőnek
ítélte ahhoz, hogy az eljárás megindítását indokoltnak
tekintse.

(3) A Bizottság a vizsgálat megindításáról hivatalosan tájé-
koztatta India hatóságait, az indiai exportáló gyártókat,
valamint a tudomása szerint érintett importőröket,
felhasználókat, ezek szövetségeit, illetve a panaszosokat.
Az érdekelt felek lehetőséget kaptak, hogy az eljárás
megindításáról szóló értesítésben meghatározott határ-

időn belül álláspontjukat írásban ismertessék és szóbeli
meghallgatást kérjenek.

B. A PANASZ VISSZAVONÁSA

(4) A panaszosok 2007. május 25-én a Bizottsághoz intézett
levelükben hivatalosan visszavonták panaszukat.

(5) Az alaprendelet 14. cikke (1) bekezdésének megfelelően,
amennyiben egy benyújtott panaszt visszavonnak – ha az
eljárás megszüntetése nem sérti a Közösség érdekeit –, az
eljárás megszüntethető.

(6) A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi eljárást meg
kell szüntetni, mivel a vizsgálat nem tárt fel olyan körül-
ményt, amely arra utalna, hogy az eljárás megszüntetése
sértené a Közösség érdekeit. Az érdekelt feleket a
Bizottság ennek megfelelően tájékoztatta, és lehetőséget
adott észrevételeik megtételére. A felek nem emeltek kifo-
gást.

(7) A fentieknek megfelelően a Bizottság azt a következtetést
vonta le, hogy az Indiából származó dihidro-mircenol
Közösségbe történő behozatalára vonatkozó szubvenció-
ellenes eljárást kiegyenlítő intézkedések elrendelése nélkül
meg kell szüntetni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

Egyetlen cikk

Az Indiából származó és az ex 2905 22 90 KN-kód alá beso-
rolható, legalább 93 tömegszázalékos tisztaságú dihidro-
mircenol behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás
megszűnik.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 27-én.

a Bizottság részéről
Peter MANDELSON
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