
Értesítés a Koreai Köztársaságból származó egyes dobozos hűtőgépek behozatalára vonatkozó
dömpingellenes eljárás megindításáról

(2005/C 135/04)

A Bizottsághoz a 384/96/EK tanácsi rendelet (1) (a továb-
biakban: az alaprendelet) 5. cikke értelmében panasz érkezett,
amely azt állítja, hogy a Koreai Köztársaságból (a továbbiakban:
az érintett ország) származó dobozos hűtőgépek (side-by-side
refrigerators) behozatala dömpingelt és ennélfogva anyagi kárt
okoz a közösségi iparágnak.

1. A panasz

A panaszt 2005. április 18-án nyújtotta be a Whirlpool (a
továbbiakban: a panaszos) a közösségi dobozos hűtőgépgyártás
döntő többségét – jelen esetben több, mint 90 %-át –képviselő
gyártók nevében.

2. A termék

Az állítólagosan dömpingelt termék dobozos hűtőgép, azaz a
Koreai Köztársaságból származó, 400 litert meghaladó
űrtartalmú kombinált hűtő-fagyasztógép-egységek, legalább két,
egymás melletti külön külső ajtóval, melyeket rendesen a
8418 10 91 KN-kód alá sorolnak. Ez a KN-kód csak tájékoztató
jellegű.

3. Az állítólagos dömping

A Koreai Köztársaság tekintetében megfogalmazott állítólagos
dömping alapja a belföldi árak alapján megállapított rendes
érték és az érintett termék Közösségbe irányuló exportárainak
az összehasonlítása.

Ennek alapján a kiszámított dömpingkülönbözet jelentős.

4. A károkozás vélelmezése

A panaszos bizonyítékokkal szolgált arról, hogy az érintett
termék Koreai Köztársaságból történő behozatala abszolút
értékben és a piaci részesedést tekintve összességében megnöve-
kedett.

Azt állítják, hogy a behozott érintett termék mennyiségei és
árai – egyéb következmények mellett – negatívan hatottak a
piaci részesedésre, az eladott mennyiségekre és a közösségi
iparág által megszabott árszintekre, melynek eredményeként a
közösségi iparág általános teljesítményén és pénzügyi helyzetén
jelentős kedvezőtlen hatások mutatkoznak.

5. Eljárás

Miután megállapítást nyert a tanácsadó bizottsággal folytatott
konzultációt követően, hogy a panaszt a közösségi iparág
részéről vagy nevében nyújtották be, és kellő bizonyíték van az
eljárás megindításának indokolására, a Bizottság vizsgálatot
indít az alaprendelet 5. cikke alapján.

5.1. A dömping és a kár megállapítására vonatkozó eljárás

A vizsgálat megállapítja, hogy a Koreai Köztársaságból szár-
mazó érintett termék dömpingelt-e és hogy ez a dömping kárt
okozott-e.

a) Kérdőívek

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszerzése
érdekében a Bizottság kérdőíveket fog küldeni a következők
számára: a közösségi iparág, a Közösségben működő
termelői szövetségek, a Koreai Köztársaság exportőrei/
termelői, azok szövetségei, az importőrök, a panaszban
megnevezett importőrszövetségek, illetve az érintett
exportőr ország hatóságai.

Bármely esetben minden félnek haladéktalanul faxot kell
küldenie a Bizottsághoz az ezen értesítés 6. bekezdése a)
pontjában megállapított határidőn belül, hogy megtudja,
szerepel-e a panaszban és amennyiben szükséges, kérdőívet
igényeljen, tekintettel arra, hogy az ezen értesítés 6. bekez-
dése b) pontjában meghatározott határidő valamennyi érde-
kelt félre vonatkozik.

b) Információgyűjtés és meghallgatások tartása

Valamennyi érintett felet felkérik, hogy nézeteit ismertesse, a
kérdőívekre adott válaszokon kívül egyéb információkat és
alátámasztó bizonyítékokat szolgáltasson. Ezen informá-
cióknak és alátámasztó bizonyítékoknak az ezen értesítés 6.
bekezdése b) pontjában meghatározott határidőn belül be
kell érkezniük a Bizottsághoz.

A Bizottság meghallgathatja továbbá az érdekelt feleket,
amennyiben azok olyan kérelmet nyújtanak be, amely bizo-
nyítja, hogy különös okuk van a meghallgatásra. E kérelmet
ezen értesítés 6. bekezdése c) 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.



5.2. A közösségi érdek felmérésére irányuló eljárás

Az alaprendelet 21. cikkével összhangban 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 érdekkel. Ezen oknál fogva a közösségi iparág, 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 – az ezen értesítés 6. bekezdése b) pontjában
meghatározott határidőkön belül jelentkezhetnek a Bizottságnál
és annak információt szolgáltathatnak. Az előző mondattal
összhangban cselekvő felek az ezen értesítés 6. bekezdése c)
pontjában meghatározott határidőn belül kérhetik meghallgatá-
sukat – annak különleges okai felsorolása mellett. Tudomásul
kell venni, hogy a 21. cikk értelmében benyújtott információkat
csak akkor veszik figyelembe, ha azok a benyújtáskor tényszerű
bizonyítékokkal támaszthatók alá.

6. Határidők

a.) A felek számára kérdőív igénylésére

Minden félnek a lehető legrövidebb határidőn belül, de ezen
értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzété-
telét követő 15 napnál nem később kérdőívet kell
igényelnie.

b) Olyan felek számára, akik jelentkezni kívánnak, illetve kérdőívre
adott válaszokat, vagy bármely más információt kívánnak benyúj-
tani

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, ismertetniük kell nézeteiket, és be kell nyújta-
niuk a kérdőívre adott válaszaikat, illetve az egyéb informá-
ciókat. Fel kell hívni a figyelmet arra tényre, hogy a legtöbb
eljárási jog, amely az alaprendeletben szerepel, annak függ-
vénye, hogy a fél jelentkezett-e a fent említett időszakon
belül.

c) Meghallgatások

Az érdekelt felek ugyanezen 40 napos határidőn belül
kérhetik bizottsági meghallgatásukat.

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
válaszaikat és levelezésüket a „Korlátozott hozzáférés” (1) feli-
rattal kell megjelölni; ezeket az alaprendelet 19. cikke (2)
bekezdésének megfelelően egy nem titkos változatnak is
kísérnie kell, 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: J-79 5/16 (Iroda: J-79 5/16)
B-1049 Brüsszel
Fax: (32-2) 295 65 05

8. Az együttműködés hiánya

Azokban az esetekben, ha az érdekelt felek valamelyike megta-
gadja a szükséges információkhoz való hozzáférést, vagy az
információkat nem szolgáltatja a határidőkön belül, illetve ha a
vizsgálatot jelentősen hátráltatja, a rendelkezésre álló tények
alapján átmeneti vagy végleges, megerősítő vagy nemleges
megállapítások tehetők az alaprendelet 18. cikkével össz-
hangban.

Ha megállapításra kerül, hogy bármely érdekelt fél valótlan
vagy félrevezető információkat szolgáltatott, ezeket az informá-
ciókat figyelmen kívül kell hagyni és a rendelkezésre álló tények
kerülhetnek felhasználásra. Ha egy érdekelt fél nem tanúsít
együttműködést vagy csak részben működik együtt és a megál-
lapítások ezért az alaprendelet 18. cikkével összhangban a
rendelkezésre álló tényeken alapulnak, abban az esetben az
eredmény kedvezőtlenebb lehet ezen fél számára, mintha
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 meghozni.
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(1) Ez azt jelenti, hogy a dokumentum csak belső használatra szól.
Védelem alatt áll az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 4. cikke alapján (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) A
384/96/EK tanácsi rendelet (HL L 56., 1996.3.6., 1. o.) 19. cikke és
az 1994. évi GATT VI. cikkét végrehajtó WTO Egyezmény
(Dömpingellenes Megállapodás) 6. cikke alapján bizalmas dokumen-
tumnak minősül.


