
Értesítés a többek között Indiából származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára végleges
kiegyenlítő vám kivetéséről szóló 2603/2000/EK tanácsi rendelet gyorsított felülvizsgálatának

kezdeményezéséről

(2005/C 8/02)

A Bizottsághoz a 2026/97/EK tanácsi rendelet (1) (az „alap-
rendelet”) 20. cikke alapján kérelmet nyújtottak be a többek
között Indiából származó egyes polietilén-tereftalátok beho-
zatalának gyorsított felülvizsgálatára vonatkozóan, amelyre a
2603/2000/EK tanácsi rendelet (2) végleges kiegyenlítő vámot
vetett ki.

1. Felülvizsgálati kérelem

A kérelmet a South Asian Petrochem Limited (a továbbiakban:
„kérelmező”), egy indiai exportáló gyártó nyújtotta be.

2. A termék

A felülvizsgálat tárgyát képező termék a DIN („Deutsche Indust-
rienorm”) 53728 szabvány szerint a 78 ml/g vagy annál maga-
sabb viszkozitási együtthatóval rendelkező, Indiából származó
polietilén-tereftalát („érintett termék”), amelyet általában a
3907 60 20 KN-kód alá sorolnak. Ez a KN-kód csak tájékoztató
jellegű.

3. Jelenlegi intézkedések

A jelenleg hatályban levő intézkedés a többek között az Indi-
ából származó érintett termék – a kérelmező által gyártott
terméket is ideértve – Közösségbe irányuló behozatalára a
2603/2000/EK tanácsi rendelet által kivetett 41,3 EUR/tonna
végleges kiegyenlítő vám, kivéve az azokból a konkrétan emlí-
tett vállalatokból származó importot, amelyekre egyéni
vámtétel vonatkozik.

4. A felülvizsgálat okai

A kérelmező azt állítja, hogy – az együttműködés megtaga-
dásán kívüli okokból – nem terjedt ki rá a vizsgálat abban a
vizsgálati időszakban, amelyre a kiegyenlítő intézkedést alap-
ozták, azaz 1998. október 1-jétől 1999. szeptember 30-ig
(„eredeti vizsgálati időszak”). A kérelmező azt állítja, hogy az
érintett terméket nem exportálta a Közösségbe az eredeti vizs-
gálati időszakban, illetve hogy egyetlen olyan, a terméket

exportáló gyártóval sem áll kapcsolatban, akikre a jelenlegi
intézkedés vonatkozik.

A kérelmező továbbá azt is állítja, hogy az érintett terméket az
eredeti vizsgálati időszak végét követően kezdte a Közösségbe
exportálni. A fentiek alapján kéri, hogy számára egyéni vám-
tétel kerüljön megállapításra.

5. Eljárás

A közismerten érintett közösségi gyártókat értesítették a fenti
kérvényről és lehetőséget biztosítottak számukra észrevételeik
megtételére. Nem érkezett észrevétel.

Miután a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt
követően megállapítást nyert, hogy elegendő bizonyíték áll
rendelkezésre a gyorsított felülvizsgálat kezdeményezéséhez, a
Bizottság az alaprendelet 20. cikke értelmében felülvizsgálatot
kezdeményez.

a) Kérdőívek

A vizsgálathoz szükségesnek ítélt információk beszerzése
érdekében a Bizottság egy kérdőívet küld ki a kérelmezőnek.

b) Információgyűjtés és meghallgatások

Az érdekelt feleket megkérik arra, hogy – amennyiben bizo-
nyítani tudják, hogy a vizsgálat eredménye valószínűleg
befolyással lesz rájuk – írásban ismertessék nézeteiket és
nyújtsák be az ezen értesítés 5. a) pontjában említett
kérdőívre adott válaszaikat, vagy bármilyen, a vizsgálat
során figyelembe veendő egyéb információt. Ezen informáci-
óknak és az alátámasztó bizonyítéknak ezen értesítés 6. a)
pontjában meghatározott határidőn belül kell beérkeznie a
Bizottsághoz.

A Bizottság meghallgathatja továbbá az érdekelt feleket
azzal a feltétellel, hogy azok olyan kérelmet nyújtanak be,
amely bizonyítja, hogy meghallgatásukat különös ok
támasztja alá. E kérelmet ezen értesítés 6. b) pontjában
meghatározott határidőn belül kell benyújtani.
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(1) HL L 288., 1997.10.21., 1. o. A legutóbb a 461/2004/EK tanácsi
rendelettel (HL L 77., 2004.3.13., 12. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 301., 2000.11.30., 1. o.



6. Határidők

a) A kapcsolatfelvétel érdekében a felek által a kérdőívre adott
válaszok vagy bármely más információ benyújtása

Eltérő rendelkezés hiányában az érdekelt feleknek – ameny-
nyiben észrevételeiket a vizsgálat során figyelembe kell
venni – ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában
való kihirdetését követő 40 napon belül jelentkezniük kell a
Bizottságnál, ismertetniük kell nézeteiket, és be kell nyújta-
niuk az 5. a) pontban említett kérdőívre adott válaszaikat,
illetve bármely egyéb információt. Felhívják a figyelmet arra
a tényre, hogy az alaprendeletben megállapított eljárási
jogok többségének gyakorlása attól függ, hogy a felek a fent
említett időtartamon belül jelentkeznek-e.

b) Meghallgatások

Az érdekelt felek ugyanezen 40 napos határidőn belül
bizottsági meghallgatás iránti kérelmet nyújthatnak be.

7. Írásbeli beadványok, kérdőívekre adott válaszok és
levelezés

Az érdekelt felek valamennyi beadványát és kérelmét írásban
kell benyújtani (nem elektronikus formában, kivéve ha másképp
határozzák meg), és fel kell tüntetni az érdekelt fél nevét, címét,
e-mail címét, telefon-, fax- és/vagy telexszámát. Az érdekelt
felek valamennyi bizalmas írásos beadványát, az ezen értesí-
tésben kért információkat is beleértve, a kérdőívekre adott
válaszait és levelezését a „Korlátozott hozzáférés” (1) felirattal
jelölik meg; ezeket az alaprendelet 29. cikke (2) bekezdésének

megfelelően egy nem titkos változat is kíséri, amelyet az „Az
érdekelt felek általi vizsgálatra” felirattal jelölnek meg.

A Bizottság levelezési címe:
European Commission
Directorate General for Trade
Directorate B
Office: J-79 5/16
B-1049 Brussels
Fax: (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877.

8. Az együttműködés elmulasztása

Azokban az esetekben, ha valamelyik érdekelt fél megtagadja a
szükséges információkhoz való hozzáférést, vagy azokat nem
adja meg a megszabott határidőn belül, illetve ha a vizsgálatot
jelentősen hátráltatja, a rendelkezésre álló tények alapján
lehetőség van átmeneti vagy végleges, akár megerősítő, akár
nemleges megállapítások tételére az alaprendelet 28. cikkével
összhangban.

Ha megállapításra kerül, hogy bármely érdekelt fél valótlan
vagy félrevezető információkat szolgáltatott, ezeket az informá-
ciókat figyelmen kívül hagyják, és a rendelkezésre álló tények
kerülhetnek felhasználásra. Ha valamelyik érdekelt fél nem vagy
csak részben működik együtt, és így a ténymegállapításokat az
alaprendelet 28. cikkével összhangban a rendelkezésre álló
tényekre kell alapozni, előfordulhat, hogy a fél számára az ered-
mény kevésbé lesz kedvező, mint abban az esetben, ha együtt-
működött volna.

2005.1.12. C 8/3Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

(1) Ez azt jelenti, hogy a dokumentum csak bizalmasan használható fel.
Az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L
145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében védelem alatt áll. A
2026/97/EK tanácsi rendelet (HL L 288., 1997.10.21., 1. o.) 29.
cikke szerint, illetve a támogatásokról és kiegyenlítő intézkedésekről
szóló WTO-megállapodás („ASCM”) 12. cikke értelmében bizalmas
dokumentumnak minősül.


