
Értesítés a többek között Indiából származó szulfanilsav behozatalára alkalmazandó dömping-
ellenes és az Indiából származó szulfanilsav behozatalára alkalmazandó kiegyenlítő intézkedésekkel

kapcsolatos részleges időközi felülvizsgálati eljárás megindításáról

(2005/C 101/14)

A Bizottság a 384/96/EK tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: a
dömpingellenes alaprendelet) 11. cikkének (3) bekezdése és a
2026/97/EK tanácsi rendelet (2) (a továbbiakban: a szubvenció-
ellenes alaprendelet) 19. cikkének értelmében részleges időközi
felülvizsgálatra vonatkozó kérelmet kapott.

1. Felülvizsgálati kérelem

A kérelmet egy indiai exportőr, a Kokan Synthetics & Chemi-
cals Pvt. Ltd (a továbbiakban: a kérelmező) nyújtotta be.

A kérelem az intézkedés formájára korlátozódik, különösen a
kérelmező által felajánlani készként bejelentett kötelezettségvál-
lalás elfogadhatóságának vizsgálatára.

2. A termék

A felülvizsgálat tárgyát képező termék az Indiából származó
szulfanilsav (a továbbiakban: az érintett termék), amely jelenleg
az ex 2921 42 10 KN-kód (2921 42 10*60 TARIC-kód) alá
sorolandó be. Ez a KN-kód csak tájékoztató jellegű.

3. Meglévő intézkedések

A jelenleg hatályos intézkedések az 1339/2002/EK tanácsi ren-
delet (3) által kivetett végleges dömpingellenes vám, valamint az
1338/2002/EK tanácsi rendelettel (4) az Indiából származó szul-
fanilsav behozatalára kivetett végleges kiegyenlítő vám.

4. A felülvizsgálat indokolása

A Bizottság már elfogadott egy kötelezettségvállalást a kérel-
mezőtől, amikor 2002 júliusában kivetették a végleges
dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedéseket. Mindazonáltal
2004 márciusában a kérelmező önkéntesen visszavonta kötele-
zettségvállalásait, állítólag arra a tényre alapozva, hogy
dömpingellenes vámok hatálya alá tartozó kínai exportőrök
elnyelték a vámot, és ezáltal a kötelezettségvállalást megvalósít-
hatatlanná tették. Miután lezárták a Kínai Népköztársaságból
származó behozatal esetén a vámok elnyelésére vonatkozó
felülvizsgálatot (5), a kérelmező a kötelezettségvállalását újból
kész felajánlani a korábbi feltételek mellett, amelyeket a

dömping és támogatás lényeges jogsértő hatásainak megszünte-
tésére megfelelőnek tekintettek. Ennélfogva indokolt a kérel-
mezőtől származó, az érintett termék behozatalára alkalma-
zandó intézkedések formájára irányuló felülvizsgálat.

5. Az eljárás

Miután a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt
követően megállapítást nyert, hogy elegendő bizonyíték áll
rendelkezésre a részleges időközi felülvizsgálat indításához, a
Bizottság a dömpingellenes alaprendelet 11. cikke (3) bekezdé-
sének, illetőleg a szubvencióellenes alaprendelet 19. cikkének
értelmében felülvizsgálatot indít, amelynek hatálya a kérelmező
által felajánlott kötelezettségvállalás elfogadhatóságának vizsgá-
latára korlátozódik.

a) Információgyűjtés és meghallgatások tartása

A vizsgálatához szükségesnek ítélt információk beszerzése
érdekében a Bizottság a felülvizsgálat megkezdéséről értesí-
teni fogja a kérelmezőt és az indiai hatóságokat. A kérel-
mezőt felkérhetik, hogy szolgáltasson információt és alátá-
masztó bizonyítékot a felülvizsgálatra irányuló kérelme
tekintetében, valamint részletezze a felajánlani készként beje-
lentett kötelezettségvállalást. Ezen információknak és az
alátámasztó bizonyítéknak az ezen értesítés 6. bekezdése a)
pontjában meghatározott határidőn belül kell beérkeznie a
Bizottsághoz.

Valamennyi érintett felet felkérik, hogy nézeteit ismertesse,
valamint a Bizottságnak alátámasztó bizonyítékkal együtt a
tárgyhoz tartozó információkat szolgáltasson. Ezen informá-
cióknak és az alátámasztó bizonyítéknak az ezen értesítés 6.
bekezdésének a) pontjában meghatározott határidőn belül
kell beérkezniük a Bizottsághoz.

A Bizottság meghallgathatja továbbá az érdekelt feleket azzal
a feltétellel, hogy olyan kérelmet nyújtanak be, amely bizo-
nyítja, hogy meghallgatásukat különös ok támasztja alá.
E kérelmet az ezen értesítés 6. bekezdésének b) pontjában
meghatározott határidőn belül kell benyújtani.
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(1) HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 461/2004/EK tanácsi rende-
lettel (HL L 77., 2004.3.13., 12. o.) módosított rendelet.

(2) 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.

(3) HL L 196., 2002.7.25., 11. o. A legutóbb a 492/2004/EK tanácsi
rendelettel (HL L 80., 2004.3.18., 6. o.) módosított rendelet.

(4) HL L 196., 2002.7.25., 1. o. A legutóbb a 492/2004/EK tanácsi
rendelettel (HL L 80., 2004.3.18., 6. o.) módosított rendelet.

(5) HL L 40., 2004.2.12., 17. o.



6. Határidők

a) A felek jelentkezésére, a tárgyhoz tartozó információ benyújtására

Eltérő rendelkezés hiányában az érdekelt feleknek – ameny-
nyiben állításaikat figyelembe kell venni a vizsgálat során –
az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való
kihirdetését követő 40 napon belül jelentkezniük kell a
Bizottságnál, írásban ismertetniük kell nézeteiket, és be kell
nyújtaniuk a tárgyhoz tartozó információkat. Felhívják a
figyelmet arra a tényre, hogy az alaprendeletben megállapí-
tott 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 meghallgatásra jelentkezhetnek.

7. Írásbeli beadványok 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 bizalmasnak minősülő írásos beadványát, az
ezen értesítésben kért információkat is beleértve, továbbá leve-
lezését „Korlátozott hozzáférés” felirattal (1) jelöljék meg; kísérje
ezeket a dömpingellenes alaprendelet 19. cikke (2) bekezdé-
sének és a szubvencióellenes alaprendelet 29. cikke (2) bekezdé-
sének megfelelően egy nem titkos változat is, amelyet az „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)
Office (iroda): J-79 5/16
B-1049 Brussels
Fax: (32-2) 295 65 05

8. Az együttműködés elmulasztása

Azokban az esetekben, ha valamelyik érdekelt fél megtagadja a
szükséges információkhoz való hozzáférést, vagy az informáci-
ókat nem adja meg a megszabott határidőn belül, illetve ha a
vizsgálatot jelentősen hátráltatja, a rendelkezésre álló tények
alapján átmeneti vagy végleges, akár megerősítő, akár nemleges
megállapítások is tehetők a dömpingellenes alaprendelet 18.
cikkével és a szubvencióellenes alaprendelet 28. cikkével össz-
hangban.

Ha megállapításra kerül, hogy bármely érdekelt fél valótlan
vagy félrevezető információkat szolgáltatott, ezeket az informá-
ciókat figyelmen kívül kell hagyni, és fel lehet használni a
rendelkezésre álló tényeket. Ha valamelyik érdekelt fél nem,
vagy csak részben működik együtt, és ennek alapján a megálla-
pításokat a dömpingellenes alaprendelet 18. cikkével és a szub-
vencióellenes alaprendelet 28. cikkével összhangban rendelke-
zésre álló tényekre alapozzák, előfordulhat, hogy az érdekelt fél
számára az eredmény kevésbé lesz kedvező, mint abban az
esetben, ha együttműködött volna.
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(1) Ez azt jelenti, hogy a dokumentum csak bizalmasan használható fel.
Védelem alatt áll az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 4. cikke szerint (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) A
384/96/EK tanácsi rendelet (HL L 56., 1996.3.6., 1. o.) 19. cikkének,
a 2026/97/EK tanácsi rendelet 29. cikkének,az 1994. évi GATT VI.
cikkét végrehajtó WTO-megállapodás (Dömpingellenes Megálla-
podás) 6. cikkének és a támogatásokról és kiegyenlítő intézkedé-
sekről szóló WTO-megállapodás 12. cikkének értelmében bizalmas
dokumentumnak minősül.


