
Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó meghatározott textiltermékekkel kapcsolatos védin-
tézkedési vizsgálat megindításáról

(2005/C 104/07)

A Bizottság összegyűjtötte a Kínai Népköztársaságból (a továb-
biakban: Kína) származó meghatározott textiltermékek behoza-
talának alakulására vonatkozó információkat, amelyek vizsgálat
megindítását indokolják arra vonatkozólag, alkalmazandók-e a
3030/93/EGK tanácsi rendelet (1) 10a. cikkének megfelelően a
Kínából származó textilekre vonatkozó védintézkedések.

1. A Bizottság által összegyűjtött információk

A 2200/2004/EK tanácsi rendeletnek (2) megfelelően az impor-
tellenőrző rendszeren keresztül a Bizottság által gyűjtött infor-
mációk olyan jelzéseket tartalmaznak, amelyek szerint az ezen
értesítés mellékletében felsorolt termékkategóriák behozatala
azzal fenyegethet, hogy akadályozza a kereskedelem rendes
fejlődését. 2005 első negyedévében különösen az említett
termékkategóriák behozatala lépte át láthatóan a 3030/93/EGK
tanácsi rendelet (3) 10a. cikke alkalmazásáról szóló értesítésben
rögzített küszöböt.

2. Termékek

Az érintett termékek az ezen értesítés mellékletében felsorolt
textiltermék-kategóriák.

3. A Kínából származó behozatal alakulása

A következő behozatali növekedéseket 2005 első negyedévében
regisztrálták, 2004 azonos időszakával összehasonlítva:

– 4. termékkategória: 164 %

– 5. termékkategória: 534 %

– 6. termékkategória: 413 %

– 7. termékkategória: 186 %

– 12. termékkategória: 183 %

– 15. termékkategória: 139 %

– 31. termékkategória: 63 %

– 115. termékkategória: 51 %

– 117. termékkategória: 257 %

4. Eljárás

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy elegendő bizo-
nyítékkal rendelkezik az érintett termékkategóriákra vonatkozó
vizsgálat megindításához. A Bizottság ezért úgy döntött, hogy
vizsgálatot indít annak megállapítására, jogos-e az érintett
termékkategóriákkal kapcsolatos textilekre vonatkozó védintéz-
kedések alkalmazása.

4.1. Írásbeli beadványok, kérdőívekre adott válaszok és leve-
lezés

Valamennyi érdekelt felet felkérték véleményük írásbeli közlé-
sére és tájékoztatás benyújtására. Bármely érdekelt félnek, aki
így kíván tenni, ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában való közzétételétől számított 21 naptári napon belül
be kell nyújtania véleményét és a kért tájékoztatást, aminek
elmulasztása esetén véleményét és tájékoztatását a vizsgálat
során figyelmen kívül fogják hagyni.

A Bizottság továbbá tájékoztatást kér a közösségi termelők
egyesületeitől az értesítés mellékletében felsorolt termékkategó-
riákra vonatkozóan. A Bizottság ezen termékkategóriák közös-
ségi termelőitől is kér tájékoztatást. A vizsgálat befejezésének
időbeli korlátaira és az ipar felaprózódására való tekintettel
ezeket a termelőket többek között az érintett közösségi termelők
egyesületeitől származó információk alapján fogják kiválasztani.
A harmadik országbeli vagy közösségi érdekelt feleket felkér-
hetik tájékoztatás benyújtására, vagy ők maguk közvetlenül
meg is tehetik ezt, a kivitel alakulásában bekövetkező bármilyen
változásnak a Közösséget vagy saját iparterületüket érintő hatá-
sára vonatkozóan. Hasonlóképpen a fogyasztói szervezeteket és
forgalmazókat is felkérik véleményük ismertetésére és bármely
vonatkozó bizonyíték benyújtására.

A kért tájékoztatást a Bizottságnak a fenti határidőig, 21
naptári napon belül kell benyújtani. A Bizottságot tájékoztatni
kell minden vonatkozó információról. Az érdekelt felek vala-
mennyi 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 értesítésben kért informá-
ciókat is beleértve –, a kérdőívekre adott válaszait és levelezését
„Korlátozott hozzáférés” felirattal jelölik meg; ezeket egy nem
titkos változat is kíséri, amelyet „Az érdekelt felek általi vizsgá-
latra” felirattal jelölnek meg.

A Bizottság levelezési címe:

European Commission
Directorate-General for Trade
Directorate B
J-79 5/16
B-1049 Brussels
Fax: (32-2) 295 65 05
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(1) HL L 275., 1993.11.8., 1. o. A legutóbb a 2200/2004/EK tanácsi
rendelettel (HL L 374., 2004.12.22., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 374., 2004.12.22., 1. o.
(3) Az Európai Unió Hivatalos Lapja még nem tette közzé



4.2 Meghallgatások

A Bizottság meghallgathatja az érdekelt feleket. Bármely érde-
kelt fél folyamodhat szóbeli meghallgatásért a Bizottságnál. A
Bizottság bármely érdekelt fél számára lehetővé teszi a szóbeli
meghallgatást, aki írásban folyamodik érte ezen értesítésnek az
Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 21
napon belül, igazolva, hogy a vizsgálat eredménye előrelátha-
tólag érinteni fogja őt, és hogy a szóbeli meghallgatást speciális
okok indokolják.

5. Az információk ellenőrzése

Azok az érdekelt felek, akik véleményüket közzétették vagy
tájékoztatást nyújtottak be, írásbeli kérelmet követően, megvizs-
gálhatnak minden, a vizsgálattal összefüggő, a Bizottság
számára hozzáférhetővé tett információt, kivéve a Bizottság
vagy a tagállamok hatóságai által előkészített belső dokumentu-
mokat, amennyiben az információ releváns az esetük bemutatá-
sához, nem bizalmas, továbbá a Bizottság a vizsgálat során
használja azt. Az érdekelt felek, akik jelentkeztek, közölhetik

véleményüket a Bizottsággal a kérdéses információval kapcso-
latban, és azokat figyelembe is vehetik, amennyiben elegendő
bizonyíték támasztja alá őket.

6. A vizsgálat ütemterve

A vizsgálatot ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában való közzétételét követően legkésőbb 60 napon belül
el kell végezni. Kivételes körülmények között ez az időszak 10
munkanappal meghosszabbítható. Amennyiben a vizsgálat lezá-
rultával a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy az érintett
termékekkel kapcsolatos textilekre vonatkozó védintézkedések
elrendelésének feltételei teljesültek, konzultál a textiltermé-
kekkel foglalkozó bizottsággal és különösen a 3030/93/EK ren-
delet 17. cikkével összhangban dönt arról, hogy a
3030/93/EGK tanácsi rendelet 10a. cikke (1) bekezdése a) pont-
jának megfelelően felkérje-e Kínát hivatalos konzultációra. A
Bizottság a döntést és annak okait az Európai Unió Hivatalos
Lapjában teszi közzé.

2005.4.29.C 104/22 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



MELLÉKLET

ÉRINTETT TERMÉKKATEGÓRIÁK

Termék-
kategória Megnevezés KN kód

4 Ing, T-ing, könnyű, finom kötésű póló, magas nyakú ing
és pulóver (a gyapjúból vagy finom állati szőrből
készültek kivételével), alsó trikóing és hasonló áruk kötött
vagy hurkolt anyagból

6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90,
6105 90 10, 6109 10 00, 6109 90 10,
6109 90 30, 6110 20 10, 6110 30 10

5 Ujjas mellény, pulóver, ujjatlan bebújós pulóver, mellény,
kardigán, kabátka szett, ágykabát és ing (nem zakó vagy
blézer), anorák, viharkabát, derékkabát és hasonló áruk
kötött vagy hurkolt anyagból

6101 10 90, 6101 20 90, 6101 30 90,
6102 10 90, 6102 20 90, 6102 30 90,
6110 11 10, 6110 11 30, 6110 11 90,
6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10,
6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99,
6110 30 91, 6110 30 99

6 Férfi vagy fiú szövött bricsesznadrág, sortnadrág, kivéve
az úszónadrágot és a hosszúnadrágot (beleértve a
pantallót); női és lányka nadrág és pantalló, gyapjúból,
pamutból vagy műszálból; tréningruha alsó része, bélelt,
a 16. vagy 29. kategóriába tartozók kivételével, pamutból
vagy műszálból

6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31,
6203 42 33, 6203 42 35, 6203 42 90,
6203 43 19, 6203 43 90, 6203 49 19,
6203 49 50, 6204 61 10, 6204 62 31,
6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18,
6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42,
6211 42 42, 6211 43 42

7 Női vagy leánykablúz, ing és ingblúz, kötött vagy hurkolt
is, gyapjúból, pamutból vagy műszálból

6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10,
6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00

12 Harisnyanadrág, harisnya, egyéb harisnyaáru, zokni,
bokazokni, gyermekzokni és hasonlók, kötött vagy
hurkolt anyagból (a csecsemőholmi kivételével), beleértve
a 70. kategória kivételével a visszeres lábra való gumiha-
risnyát

6115 12 00, 6115 19 00, 6115 20 11,
6115 20 90, 6115 91 00, 6115 92 00,
6115 93 10, 6115 93 30, 6115 93 99,
6115 99 00

15 Női vagy leányka felsőkabát, esőkabát, autóskabát,
pelerin, köpeny; ujjas és blézer gyapjúból, pamutból vagy
műszálból (a csuklyás kabát kivételével) (21. kategória)

6202 11 00, ex 6202 12 10, ex
6202 12 90, ex 6202 13 10, ex
6202 13 90, 6204 31 00, 6204 32 90,
6204 33 90, 6204 39 19, 6210 30 00

31 Melltartó, szőtt, kötött vagy hurkolt anyagból ex 6212 10 10, 6212 10 90

115 Len- vagy ramifonal 5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50,
5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90,
5308 90 12, 5308 90 19

117 Len- vagy ramiszövet 5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00,
5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00,
5311 00 10, 5803 90 90, 5905 00 30

2005.4.29. C 104/23Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


