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A többek között Romániából származó egyes ötvözetlen acélból készült melegen hengerelt lapos termékek
behozatala a legutóbb a 979/2002/ESZAK határozattal (1) módosított 1758/2000/ESZAK bizottsági határo-
zattal (2) (a továbbiakban: a határozat) kivetett végleges dömpingellenes vám hatálya alá tartozik.

Emlékeztetni kell arra, hogy az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó 2002. július 23-i szerződés lejá-
rata következtében a Tanács a 963/2002/EK rendeletével (3) határozott arról, hogy az abban az időpontban
még hatályban lévő, a 2277/96/ESZAK bizottsági határozat (4) szerint kezdeményezett dömpingellenes eljá-
rásokat folytatni kell és a 384/96/EK rendelet (5) rendelkezései szerint kell levezetni. Hasonlóképpen a folya-
matban lévő dömpingellenes vizsgálatokból származó dömpingellenes intézkedéseket a 2002. július 24-i
alaprendeletnek megfelelően kell lefolytatni.

A Sidex S.A. romániai vállalat, amelynek a Közösségbe irányuló egyes ötvözetlen acélból készült melegen
hengerelt termékei a határozat szerinti 5,7 %-os egyéni vámtétel alá tartoztak, 2002-ben megváltoztatta a
nevét Ispar Sidex S.A.-ra. A Hivatalos Lapban 2002-ben (6) közzétett értesítéssel megállapításra került, hogy
a név változássa nincs semmilyen hatással a határozat megállapításaira és a határozat 1. cikkének (2) bekez-
désében található, a Sidex S.A.-ra vonatkozó utalások az Ispat Sidex S.A.-ra értendők. Az Ispat Sidex S.A.
most értesíti a Bizottságot, hogy megváltoztatta a nevét Mittal Steel Galati SA-ra. A névváltozás 2005.
február 7-től alkalmazandó, vagyis attól az időponttól, amikor a névváltozás a romániai hatósági nyilván-
tartásba bekerült. A vállalat állítása szerint a név változása nincs hatással a vállalatnak arra a jogára nézve,
hogy a korábbi neve, Ispat Sidex S.A. alatt, a vállalat esetén alkalmazott egyedi vámtételben részesüljön.

A Bizottság megvizsgálta a rendelkezésére bocsátott információkat és megállapította, hogy a névváltozás
semmilyen módon nincs hatással a legutóbb a 979/2002/ESZAK rendelet által módosított
1758/2000/ESZAK rendelet megállapításaira. Így a Sidex S.A.-ra való hivatkozások Mittal Steel Galati SA-
ként értendők az 1758/2000/ESZAK rendelet 1. cikke (2) bekezdésében.

A korábban az Ispat Sidex S.A.-hoz rendelt A069-es TARIC-kódot a Mittal Steel Galati S.A.-ra kell alkal-
mazni.
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