
Értesítés a Fülöp-szigetekről, Indonéziából, a Kínai Népköztársaságból, Malajziából, Tajvanról, Thai-
földről és Vietnamból származó, rozsdamentes acélból készült kötőelemek és alkotóelemeik

behozatalára alkalmazandó dömpingellenes eljárások kezdeményezéséről

(2004/C 212/02)

A Bizottsághoz a 384/96/EK tanácsi rendelet (1) (az „alapren-
delet”) 5. cikke értelmében panasz érkezett, amely azt állítja,
hogy a Fülöp-szigetekről, Indonéziából, a Kínai Népköztársa-
ságból, Malajziából, Tajvanról, Thaiföldről és Vietnamból
(„érintett országok”) származó, rozsdamentes acélból készült
kötőelemek és alkotóelemeik behozatala dömpingelt, és ennél-
fogva anyagi kárt okoz a közösségi iparnak.

1. Panasz

A panaszt 2004. július 15-én az Európai Iparikötőelem-intézet
(European Industrial Fastener Institute (EiFi)) („a panaszos”)
nyújtotta be azon gyártók nevében, amelyeknek a rozsdamentes
acélzárra és alkotórészeire vonatkozó eredménye e termék
összesített közösségi termelésének nagy részét teszi ki.

2. A termék

Az állítólagosan dömpingelt termék a Fülöp-szigetekről, Indo-
néziából, a Kínai Népköztársaságból, Malajziából, Tajvanról,
Thaiföldről és Vietnamból származó, rozsdamentes acélból
készült kötőelemek és azok alkotóelemei, például rozsdamentes
acélból készült olyan reteszek, szegecsek és csavarok, amelyeket
két vagy több elem mechanikus összekapcsolására használnak
(az „érintett termék”), és amelyeket rendesen a 7318 12 10,
7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61,
7318 15 70 és 7318 16 30 KN-kódok alá sorolnak. Ezek a
KN-kódok csak tájékoztató jellegűek.

3. Az állítólagos dömping

A Malajzia, Tajvan és Thaiföld tekintetében megfogalmazott
állítólagos dömping alapja az érintett termék belföldi áraira
megállapított rendes érték és az érintett termék közösségi
piacra szánt exportárainak összehasonlítása.

Az Indonézia és a Fülöp-szigetek tekintetében megfogalmazott
állítólagos dömping alapja – a belföldi piacon értékesített
elegendő mennyiség hiányában – az érintett termék belföldi
áraira megállapított kiszámított rendes érték és az érintett
termék közösségi piacra szánt exportárainak összehasonlítása.

Tekintetbe véve az alaprendelet 2. cikkének (7) bekezdését, a
panaszos a Kínai Népköztársaság és Vietnam számára a rendes
értéket egy, az ezen értesítés 5.1. bekezdésének d) pontja által
említett, piacgazdasággal rendelkező országban érvényes ár
alapján állapította meg. Az állítólagos dömping alapja az így
kiszámított rendes érték és a közösségi piaci kivitelre értékesí-
tett érintett termék megállapított exportárainak összehasonlí-
tása.

Ezen az alapon a kiszámított dömpingár-különbözetek vala-
mennyi érintett exportáló ország tekintetében jelentősek.

4. Károkozás vélelmezése

A panaszos bizonyítékokkal szolgált arról, hogy az érintett
terméknek a Fülöp-szigetekről, Indonéziából, a Kínai Népköz-
társaságból, Malajziából, Tajvanról, Thaiföldről és Vietnamból
történő behozatala abszolút értékben és a piaci részesedés
tekintetében általánosan megemelkedett.

Azt állítják, hogy a behozott érintett termék mennyisége és árai
– egyéb következmények mellett – negatívan hatottak a közös-
ségi ipar által megszabott árszintekre, aminek eredményeként a
közösségi ipar pénzügyi és foglalkoztatási helyzetén és kapaci-
táskihasználtságán számottevő kedvezőtlen hatás mutatkozik.

5. Eljárás

Miután a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt
követően a Bizottság megállapította, hogy a panaszt a közös-
ségi ipar nevében vagy által nyújtották be, és hogy elegendő
bizonyíték áll rendelkezésre az eljárás kezdeményezésére, a
Bizottság az alaprendelet 5. cikke értelmében vizsgálatot kezde-
ményez.

5.1. A dömpinget és a károkozást megállapító eljárás

A vizsgálat megállapítja, hogy a Fülöp-szigetekről, Indoné-
ziából, a Kínai Népköztársaságból, Malajziából, Tajvanról, Thai-
földről és Vietnamból származó érintett terméket dömpin-
gelték-e, illetve hogy ez a dömping okozott-e kárt.

a) Mintavétel

Figyelembe véve az ebben az eljárásban érintett felek nyil-
vánvalóan magas számát, a Bizottság úgy határozhat, hogy
az alaprendelet 17. cikke szerint mintavételezést alkalmaz.

i. M i n t a v é t e l a K í n a i N é p köz t á r sa sá g é s T a j v a n
e x p or t őr e i / g y á r t ói te ki nte té be n

Annak érdekében, hogy a Bizottság eldönthesse, hogy
szükséges-e a mintavétel, és amennyiben igen, kiválassza
a mintát, minden exportőrt/gyártót vagy az ő nevükben
eljáró képviselőt ezúton felkér, hogy jelentkezzen a
Bizottságnál az ezen értesítés 6. bekezdése b) pontjának
i. alpontjában megállapított határidőn belül, és a 7.
bekezdésben megjelölt formában adja meg társaságáról
vagy társaságairól a következő információkat:

– név, cím, e-mail cím, telefon- és faxszám és/vagy
telexszámok, valamint a kapcsolattartó személy,
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(1) HL L 56., 1996.3.6., 1. o.



– a társaság(ok) árbevétele helyi pénznemben kifejezve
és a 2003. július 1. és 2004. június 30. között a
közösségi piacra szánt exportra értékesített érintett
termék tonnában kifejezett mennyisége,

– az érintett termék árbevétele helyi pénznemben kife-
jezve és a 2003. július 1. és 2004. június 30. között a
hazai piacon értékesített érintett termék tonnában
kifejezett mennyisége,

– annak megjelölése, hogy a társaságnak szándékában
áll-e egyéni különbözetet (1) igényelni (egyéni külön-
bözetet csak gyártók igényelhetnek),

– a társaság tevékenységeinek pontos leírása az érintett
termék tekintetében,

– az érintett termék termelésében és/vagy értékesíté-
sében (export és/vagy hazai piac) érdekelt valamennyi
kapcsolódó társaság (2) elnevezése és tevékenységének
pontos leírása,

– bármely egyéb vonatkozó információ, amely segítheti
a Bizottságot a mintaválasztásban,

– annak megjelölése, hogy a társaság vagy társaságok
egyetértenek-e azzal, hogy figyelembe vegyék őket a
mintavételezéskor, amelynek keretében egy kérdőívre
kell válaszolniuk, és beleegyeznek abba, hogy vála-
szaikat a helyszínen kivizsgálják.

Az exportőrök/gyártók mintája kiválasztásának szem-
pontjából fontos információk megszerzése érdekében a
Bizottság ezenkívül kapcsolatba lép az exportáló
országok hatóságaival és az exportőrök/gyártók bármely
ismert szervezetével.

ii. M i nt a vé te l a z i mp or t őr ök t e ki nt e té be n

Annak érdekében, hogy a Bizottság eldönthesse, hogy
szükséges-e a mintavétel, és amennyiben igen, kiválassza
a mintát, minden importőrt vagy az ő nevükben eljáró
képviselőt felkér, hogy jelentkezzen a Bizottságnál az
ezen értesítés 6. bekezdése b) pontjának i. alpontjában
megállapított határidőn belül, és a 7. bekezdésben
megjelölt formában adja meg társaságáról vagy társasá-
gairól a következő információkat:

– név, cím, e-mail cím, telefon- és faxszám és/vagy
telexszámok, valamint a kapcsolattartó személy,

– a társaság euróban kifejezett, 2003. július 1. és 2004.
június 30. között elért teljes árbevétele,

– az alkalmazottak teljes létszáma,

– a társaság tevékenységeinek pontos leírása az érintett
termék tekintetében,

– a Fülöp-szigetekről, Indonéziából, a Kínai Népköztár-
saságból, Malajziából, Tajvanról, Thaiföldről és Viet-
namból származó importált érintett termék 2003.
július 1. és 2004. június 30. között a közösségi
piacon megvalósított viszonteladásának és oda
irányuló behozatalának tonnában kifejezett mennyi-
sége és euróban kifejezett értéke,

– az érintett termék termelésében és/vagy értékesíté-
sében érdekelt valamennyi kapcsolódó társaság elne-
vezése és tevékenységének pontos leírása,

– bármely egyéb vonatkozó információ, amely segítheti
a Bizottságot a mintaválasztásban,

– annak megjelölése, hogy a társaság vagy társaságok
egyetértenek-e azzal, hogy figyelembe vegyék őket a
mintavételezéskor, amelynek keretében egy kérdőívre
kell válaszolniuk, és beleegyeznek abba, hogy válasz-
aikat a helyszínen kivizsgálják.

Az importőrminta kiválasztásának szempontjából fontos
információk megszerzése érdekében a Bizottság ezen-
kívül kapcsolatba lép az importőrök bármely ismert
szervezetével.

iii. M i n ta v é te l köz össé g i g y á r tók te ki nte té b e n

Tekintettel a panaszt támogató közösségi gyártók nagy
számára, a Bizottság mintavétel segítségével szándékozik
kivizsgálni a közösségi ipart ért kárt.

Annak érdekében, hogy a Bizottság kiválaszthassa a
mintát, minden közösségi gyártót felkér, hogy jelent-
kezzen a Bizottságnál az ezen értesítés 6. bekezdése b)
pontjának i. alpontjában megállapított határidőn belül,
és adja meg társaságáról vagy társaságairól a következő
információkat:

– név, cím, e-mail cím, telefon- és faxszám és/vagy
telexszámok, valamint a kapcsolattartó személy,

– a társaság euróban kifejezett, 2003. július 1. és 2004.
június 30. között elért teljes árbevétele,

– a társaság tevékenységeinek pontos leírása az érintett
termék tekintetében,

– az érintett termék 2003. július 1. és 2004. június 30.
között a közösségi piacon való értékesítésének
euróban kifejezett értéke,
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(1) Egyéni különbözetet lehet kérelmezni az alaprendelet 17. cikke (3)
bekezdése alapján olyan társaságok számára, amelyek nem képezik
részét a mintának, az alaprendeletnek az egyéni elbírálásról szóló 9.
cikke (5) bekezdése alapján olyan esetekben, amelyek nem rendel-
keznek piacgazdasági státusszal, és az alaprendelet 2. cikke (7)
bekezdésének b) pontja alapján a piacgazdasági státust kérelmező
társaságok tekintetében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az egyéni
elbírálás iránti kérelemhez az alaprendelet 9. cikke (5) bekezdése
alapján kérelmet kell benyújtani, és hogy a piacgazdasági státusra
vonatkozó kérelmekhez az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdése b)
pontja alapján kell kérelmet benyújtani.

(2) A kapcsolódó társaságok jelentésének magyarázatához kérjük, hivat-
kozzon a Közösségi Vámkódex végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK
bizottsági rendelet (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.) 143. cikkére.



– az érintett termék 2003. július 1. és 2004. június 30.
között a közösségi piacon való értékesítésének
tonnában kifejezett mennyisége,

– az érintett termék 2003. július 1. és 2004. június 30.
között megtermelt mennyisége tonnában kifejezve,

– az érintett termék termelésében és/vagy értékesíté-
sében érdekelt valamennyi kapcsolódó társaság elne-
vezése és tevékenységének pontos leírása,

– bármely egyéb vonatkozó információ, amely segítheti
a Bizottságot a mintaválasztásban,

– annak megjelölése, hogy a társaság vagy társaságok
egyetértenek-e azzal, hogy figyelembe vegyék őket a
mintavételezéskor, amelynek keretében egy kérdőívre
kell válaszolniuk, és beleegyeznek abba, hogy vála-
szaikat a helyszínen kivizsgálják.

iv. A mi nta v é g ső ki válasz tása

Minden olyan érdekelt fél, aki a minta kiválasztásával
kapcsolatos bármely vonatkozó információt kíván
benyújtani, azt az ezen értesítés 6. bekezdése b) pont-
jának ii. alpontjában meghatározott határidőn belül
teheti meg.

A Bizottság a végső mintaválasztást csak a mintavételi
eljárásban önként részt vevő érintett felekkel való
konzultáció után végzi el.

A mintavételben érintett társaságoknak ezen értesítés 6.
bekezdése b) pontjának iii. alpontjában meghatározott
határidőn belül egy kérdőívre kell válaszolniuk, és a vizs-
gálat keretében együttműködést kell tanúsítaniuk.

Amennyiben az elégséges együttműködésre nem kerül
sor, az alaprendelet 17. cikkének (4) bekezdésével és 18.
cikkével összhangban a Bizottság a rendelkezésre álló
tényekre alapozhatja ténymegállapításait.

b) Kérdőívek

A vizsgálatok levezetéséhez szükséges információk megszer-
zése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a következők
számára: a mintában szereplő közösségi iparág, a Közös-
ségben működő bármely gyártószervezet, a Kínai Népköz-
társaság és Tajvan mintában szereplő exportőrei/gyártói, az
Indonéziában, Malajziában, a Fülöp-szigeteken, Thaiföldön
és Vietnamban működő exportőrök/gyártók, azok bármely
szervezete, a mintában szereplő importőrök, bármely, a
panaszban megnevezett importőrszövetség, illetve az érintett
exportőr országok hatóságai.

i. Ex p or tőr ök/ g y á r tók a F ü lö p - szi g e t e ke n, Indo-
n é z i á b a n , M a l a j z i á ba n , T h a i f öld ön é s Vi e t -
namba n

Minden érdekelt fél haladéktalanul, de még ezen értesítés
6. bekezdésének a) pontja i. alpontjában megjelölt

időpont előtt faxot küld a Bizottsághoz, hogy megtudja,
szerepel-e a panaszban és, amennyiben szükséges,
kérdőívet igényel – tekintettel arra, hogy a 6. bekezdés a)
pontjának ii. alpontjában meghatározott határidő vala-
mennyi érdekelt félre érvényes.

ii. E g yé ni különbözete t i g é nylő e x p o r tőr ök/
g y á r t ók a K í n a i N é p köz t á r s a sá g b a n é s
Ta jv anon

A Kínai Népköztársaság és Tajvan azon exportőrei/
gyártói, amelyek egyéni különbözetet igényelnek, az alap-
rendelet 17. cikkének (3) bekezdése és 9. cikkének (6)
bekezdése alkalmazása céljából, kötelesek kitöltött
kérdőívet benyújtani ezen értesítés 6. bekezdése a) pont-
jának ii. alpontjában meghatározott határidőn belül. Ezért
ezen értesítés 6. bekezdése a) pontjának i. alpontjában
meghatározott határidőn belül kérdőívet kell kérelmez-
niük. Mindazonáltal, e feleknek tudniuk kell arról, hogy
amennyiben mintavételre kerül sor az exportőrök/
gyártók tekintetében, a Bizottság dönthet úgy, hogy
vonatkozásukban nem számít egyéni különbözetet,
amennyiben az exportőrök/gyártók száma oly nagy-
mértékű, hogy az egyéni vizsgálat indokolatlanul terhes
lenne és megakadályozná a vizsgálat határidő előtti befe-
jezését.

c) Információgyűjtés és meghallgatások megtartása

Valamennyi érintett felet felkérik, hogy nézeteit ismertesse,
valamint a kérdőívekre adott válaszokon kívül egyéb infor-
mációkat, illetve alátámasztó bizonyítékokat szolgáltasson.
Ezen információknak és az alátámasztó bizonyítékoknak
ezen értesítés 6. bekezdése a) pontjának ii. alpontjában
meghatározott határidőn belül be kell érkezniük a Bizott-
sághoz.

A Bizottság meghallgathatja továbbá az érdekelt feleket
azzal a feltétellel, hogy azok olyan írásos kérelmet nyújtanak
be, amely bizonyítja, hogy különös okuk van a meghallga-
tásra. E kérelmet ezen értesítés 6. bekezdése a) pontjának iii.
alpontjában meghatározott határidőn belül be kell nyújtani.

d) A piacgazdasággal rendelkező ország kiválasztása

Az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének a) pontja értel-
mében a Kínai Népköztársaság és Vietnam tekintetében
rendes érték megállapításának céljából megfelelő piacgazda-
sági berendezkedésű országnak India kiválasztását tervezik.
Az érdekelt feleket felkérik arra, hogy ezen értesítés 6.
bekezdésének c) pontjában meghatározott határidőn belül
véleményezzék a fenti ország helytállóságát.
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e) Piacgazdasági státus

A Kínai Népköztársaság és Vietnam azon gyártóinak tekinte-
tében, amelyek piacgazdasági státust kérelmeznek, és
megfelelő bizonyítékokat szolgáltatnak arra vonatkozólag,
hogy piacgazdasági körülmények alapján működnek, azaz
megfelelnek az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c)
pontjában foglalt követelményeknek, a normál értéket az
alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) pontja alapján
fogják megállapítani. Azon gyártók, amelyek kellően indo-
kolt igénylést szándékoznak benyújtani, azt ezen értesítés 6.
bekezdése d) pontjában meghatározott határidőn belül
tehetik meg. A Bizottság a Kínai Népköztársaság és Vietnam
a mintavételi eljárásban részt vevő vagy a panaszban megne-
vezett minden gyártója, exportőr/gyártó szervezetei, illetve a
Kínai Népköztársaság és Vietnam hatóságai számára igénylő-
lapokat küld.

5.2. Eljárás a közösségi érdek felmérésére

Az alaprendelet 21. cikkének megfelelően és abban az esetben,
ha a dömpingre és az ezáltal okozott kárra vonatkozó állítások
bizonyítást nyernek, döntést kell hozni arról, hogy a dömping-
ellenes intézkedések elfogadása nem lenne-e ellentétes a közös-
ségi érdekekkel. Ebből az okból a közösségi ipar, az importőrök
és képviseleti szerveik, továbbá a felhasználói és fogyasztói
képviseleti szervek – feltéve, hogy bizonyítani tudják, hogy
tevékenységük és az érintett termék között objektív kapcsolat
áll fenn – ezen értesítés 6. bekezdése a) pontjának ii. alpont-
jában meghatározott általános határidőn belül jelentkezhetnek a
Bizottságnál, és annak információt szolgáltathatnak. A fenti
mondattal összhangban cselekvő felek ezen értesítés 6. bekez-
dése a) pontjának iii. alpontjában meghatározott általános
határidőn belül kérhetik meghallgatásukat – annak különleges
okai felsorolása mellett. Tudomásul kell venni, hogy a 21. cikk
értelmében benyújtott bármely információt csak akkor vesznek
figyelembe, ha az benyújtása pillanatában tényszerű bizonyíté-
kokkal támasztható alá.

6. Határidők

a) Általános határidők

i. A fe l e k szá má r a a ké r dő í v v a g y e g y é b i g é ny b e -
j e l e ntő ű r la p ok i g é ny lé sé r e

Minden érdekelt félnek a lehető legrövidebb határidőn
belül, de legfeljebb 10 nappal ezen értesítésnek az
Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét
követően kérdőívet, illetve igénybejelentő űrlapot kell
igényelnie.

ii. A fe l e k be mu ta t koz á sá h o z, a ké r dő í v e s
v á la sz ok é s e g y é b i nfor má ci ók be nyú j t á sá h oz

Eltérő rendelkezés hiányában az érdekelt feleknek –
amennyiben ellenvetéseiket figyelembe kell venni a vizs-
gálat során – ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában való kihirdetését követő 40 napon belül jelent-
kezniük kell a Bizottságnál, írásban ismertetniük kell
nézeteiket, és be kell nyújtaniuk a kérdőívre adott

válaszaikat, illetve az egyéb információkat. Felhívják a
figyelmet arra a tényre, hogy az alaprendeletben megál-
lapított eljárási jogok többségének gyakorlása attól függ,
hogy a felek a fent említett időtartamon belül jelent-
keznek-e.

A mintául választott társaságok ezen értesítés 6. bekez-
dése b) pontja iii. alpontjában meghatározott határidőn
belül juttatják vissza a kérdőívekre adott válaszokat.

iii. M e g h a l lg a tá sok

Az érdekelt felek ugyanezen 40 napos határidőn belül
bizottsági meghallgatásra irányuló írásos kérelmet nyújt-
hatnak be.

b) A mintavételre vonatkozó konkrét határidő

i. Az 5.1. bekezdés a) pontja i., ii. és iii. alpontjaiban a
mintákkal kapcsolatos pontosított információknak ezen
értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való
közzétételét követő 15 napon belül be kell érkezniük a
Bizottsághoz, feltéve hogy a Bizottság ezen értesítésnek
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét
követő 21 napon belül konzultálni kíván azokkal az
érintett felekkel, akik kifejezték azon szándékukat, hogy
vegyék őket figyelembe a mintavétel során, a minta
végső kiválasztásakor.

ii. Az 5.1. bekezdés a) pontja iv. alpontjában említetteknek
megfelelően a minta kiválasztásának szempontjából
fontos minden egyéb információnak ezen értesítésnek
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét
követő 21 napon belül be kell érkeznie a Bizottsághoz.

iii. A mintául szolgáló felek által a kérdőívekre adott
válaszoknak a minta során való figyelembevételükről
szóló értesítés dátumától számított 37 napon belül be
kell érkezniük a Bizottsághoz.

c) A piacgazdasággal rendelkező ország kiválasztására
vonatkozó konkrét határidő

A vizsgálatban részt vevő felek véleményezhetik India helyt-
állóságát, mely ország az ezen értesítés 5.1. bekezdésének
d) pontjában említettek értelmében a Kínai Népköztársaság
és Vietnam tekintetében rendes érték megállapításának
céljából piacgazdasággal rendelkező országnak számít. Ezen
észrevételeknek/véleményeknek ezen értesítésnek az Európai
Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 10 napon
belül be kell érkezniük a Bizottsághoz.

d) A piacgazdasági státus és/vagy az egyedi elbírálás iránti
kérelem benyújtására vonatkozó konkrét határidő

A kellően indokolt piacgazdasági státus iránti kérelmeknek
(amint ezen értesítés 5.1. bekezdése e) pontja említi) és/vagy
az egyéni elbírálás iránti igénynek az alaprendelet 9. cikke
(5) bekezdésének értelmében ezen értesítésnek az Európai
Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 15 napon
belül be kell érkezniük a Bizottsághoz.
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7. Írásbeli beadványok, kérdőívre adott válaszok és leve-
lezés

Az érdekelt felek valamennyi beadványát és kérelmét írásban
(nem elektronikus formában) kell benyújtani, kivéve ha
másképp határozzák meg, és fel kell tüntetni benne az érdekelt
fél nevét, címét, e-mail címét, telefon-, fax- és/vagy telexszámát.
Az érdekelt felek valamennyi bizalmas írásos beadványát, az
ezen értesítésben kért információkat is beleértve, a kérdőívekre
adott válaszait és levelezését, a „Korlátozott hozzáférés” (1) fel-
irattal jelölik meg; ezeket az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdé-
sének megfelelően egy nem titkos változat is kíséri, amelyet
„Az érdekelt felek általi vizsgálatra” felirattal jelölnek meg.

A Bizottság levelezési címe:

European Commission (Európai Bizottság)
Directorate General for Trade (Kereskedelmi Főigazgatóság)
Directorate B („B” Igazgatóság)
Iroda: J-79 5/16
B-1049 Brussels
Fax: (32 2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877

8. Az együttműködés hiánya
Azokban az esetekben, ha valamelyik érdekelt fél megtagadja a
szükséges információkhoz való hozzáférést, vagy azokat nem

szolgáltatja ki a határidőn belül, illetve ha a vizsgálatot
jelentősen hátráltatja, az átmeneti vagy végleges tények alapján
akár megerősítő, akár nemleges megállapításokat lehet tenni az
alaprendelet 18. cikkével összhangban.

Ha megállapításra kerül, hogy bármely érdekelt fél valótlan
vagy félrevezető információkat szolgáltatott, ezeket az informá-
ciót figyelmen kívül kell hagyni, és a rendelkezésre álló tényeket
lehet felhasználni. Ha valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak
részben működik együtt, és ezért a ténymegállapítások az alap-
rendelet 18. cikkével összhangban tényeken alapulnak, előfor-
dulhat, hogy számára az eredmény kevésbé lesz kedvező, mint
abban az esetben, ha együttműködött volna.

9. A vizsgálat ütemterve

A vizsgálatot az alaprendelet 6. cikke (9) bekezdésének értel-
mében ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való
kihirdetését követő 15 hónapon belül be kell fejezni. Az alap-
rendelet 7. cikke (1) bekezdésének értelmében az átmeneti
intézkedéseket legkorábban az ezen értesítésnek az Európai Unió
Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított 9 hónappal
lehet foganatosítani.
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(1) Ez azt jelenti, hogy a dokumentum csak belsőleg használható.
Védelem alatt áll az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke szerint. A
384/96/EK tanácsi rendelet (HL L 56., 1996.3.6., 1. o.) 19. cikke
szerint és az 1994. évi GATT VI. cikkét végrehajtó WTO-egyezmény
(dömpingellenes megállapodás) 6. cikke szerint bizalmas dokumen-
tumnak minősül.


