
Értesítés egyes dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedések közelgő lejártáról

(2004/C 312/05)

1. Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal
szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendelet (1) 11. cikke (2) bekezdésének
és az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni
védelemről szóló, 1997. október 6-i 2026/97/EK tanácsi rendelet (2) 18. cikke (4) bekezdésének megfe-
lelően a Bizottság értesítést közöl arról, hogy amennyiben a következő eljárással kapcsolatban nem kezde-
ményeznek felülvizsgálatot, a lent említett dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedések a lenti táblázatban
szereplő napon lejárnak.

2. Eljárás

A közösségi termelők írásban felülvizsgálatot kezdeményezhetnek. A kérelemben elégséges bizonyítéknak
kell szerepelnie arra nézve, hogy az intézkedések lejárta valószínűleg a dömping/támogatás és a jogsértés
folytatását vagy visszatérését fogja eredményezni.

Amennyiben a Bizottság úgy határoz, hogy felülvizsgálja az érintett intézkedéseket, az importőrök, az
exportőrök, az exportáló ország képviselői és a közösségi termelők megkapják a lehetőséget arra, hogy a
felülvizsgálati kérelemben szereplő kérdéseket megerősítsék, megcáfolják vagy véleményezzék.

3. Határidők

A közösségi termelők a felülvizsgálatra irányuló írásbeli kérelmet az Európai Bizottság Kereskedelmi
Főigazgatóságához – European Commission, Directorate-General for Trade (Division B-1), J-79 5/16,
B-1049 Brussels (3) – az értesítés megjelenésének napjától kezdve a lenti táblázatban említett időpontot
megelőző legkésőbb három hónapon belül nyújthatnak be.

4. Ez az értesítés az 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikke (2) bekezdésének és az
1997. október 6-i 2026/97/EK tanácsi rendelet 18. cikke (4) bekezdésének megfelelően kerül közlésre.

Termék Származási vagy
exportáló ország(ok) Intézkedések Hivatkozás A lejárat

dátuma

Sztirol-butadién-
sztirol termoplasz-
tikus gumi

Tajvan Dömpingellenes
vám

1993/2000/EK rendelet (HL L
238., 2000.9.22., 4. o.)

2005.9.23.

Sztirol-butadién-
sztirol termoplasz-
tikus gumi

Tajvan Kiegyenlítő vám 1994/2000/EK rendelet (HL L
238., 2000.9.22., 8. o.)

2005.9.23.

Karbamid- és ammó-
nium-nitrát oldatok

Algéria
Belarusz
Oroszország
Ukrajna

Dömpingellenes
vám

A legutóbb a(z) 1675/2003/EK
tanácsi rendelettel (HL L 238.,
2003.9.25., 4. o.) módosított
1995/2000/EK tanácsi rendelet
(HL L 238., 2000.9.22., 15. o.).

2005.9.23.

Algéria Kötelezettségválla-
lások

A Bizottság 617/2000/EK rende-
lete (HL L 75., 2000.3.24., 3. o.)

2005.9.23.
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