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Részleges időközi felülvizsgálat indításáért folyamodó kérelem
érkezett a Bizottsághoz a legutóbb a 461/2004/EK tanácsi
rendelettel (1) módosított, az Európai Közösségben tagsággal
nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal
szembeni védelemről szóló, 2026/97/EK tanácsi rendelet (2) (a
továbbiakban: az alaprendelet) 19. cikkének értelmében.

1. A felülvizsgálati kérelem

A kérelmet a következő közösségi termelők nyújtották be:
DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll
SpA és Toray Plastics Europe (a továbbiakban: a kérelmezők).

A kérelem a Garware Polyester Ltd-t érintő támogatások kivizs-
gálására korlátozódik.

2. A termék

A felülvizsgálat tárgyát Indiából származó polietilén-tereftalát
(PET) film (a továbbiakban: az érintett termék) képezi, amely
általában az ex 3920 62 19 és az ex 3920 62 90 KN-kód alatt
szerepel. Ezek a KN-kódok csak tájékoztató jellegűek.

3. A jelenlegi intézkedések

A Garware Polyester Ltd-re jelenleg vonatkozó intézkedés
végleges kiegyenlítő vám, melyet az Indiából származó polie-
tilén-tereftalát (PET) film behozatalára vonatkozó végleges
kiegyenlítő vám kivetéséről, valamint a kivetett ideiglenes vám
végleges beszedéséről szóló 2597/1999/EK tanácsi rendelet (3)
vetett ki. Ezek az intézkedések jelenleg lejárattal kapcsolatos
felülvizsgálat (4) tárgyát képezik az alaprendelet 18. cikkének
megfelelően.

4. A felülvizsgálat indokolása

Az alaprendelet 19. cikke értelmében benyújtott kérelem azon
a kérelmezők által szolgáltatott prima facie bizonyítékon alapul,
hogy a Garware Polyester Ltd vonatkozásában a támogatás
körülményei jelentős mértékben megváltoztak.

A kérelmezők állítása szerint a Garware Polyester Ltd vizsgált
termékének behozatalára vonatkozó meglévő intézkedés jelen-
legi szintjén már nem tudja ellensúlyozni a kárt okozó támoga-
tást. Az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdésének megfelelően a
kérelmezők kielégítő bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy a
támogatás összege jóval a Garware Polyester Ltd-re jelenleg
alkalmazandó 3,8 %-os végleges kiegyenlítő vám fölé emelke-
dett.

A kérelmezők szerint a Garware Polyester Ltd számos támoga-
tásban részesül, melyeket az indiai és a maharashtrai
kormányzat nyújt nekik. Ezek az állítólagos támogatások
többek között a következőkből állnak: vámjogosultsági betét-
könyvi rendszer, exportösztönző tőkejavak rendszere, a maha-
rashtrai kormányzat ösztönzési csomagja, különleges behozatali
engedélyek és exporthitelek.

A kérelmezők állítása szerint a fent említett rendszerek támoga-
tásoknak minősülnek, mert az indiai kormányzat vagy más
regionális kormányzatok azokhoz pénzügyileg hozzájárulnak,
és azokból a Garware Polyester Ltd-nek előnye származik.
Továbbá az exportteljesítménytől függenek, ezért egyediek és
kiegyenlíthetők, vagy valamely más módon egyediek és
kiegyenlíthetők.

5. Az eljárás

A tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően a
Bizottság úgy határozott, hogy elegendő bizonyíték áll rendel-
kezésre részleges időközi felülvizsgálat kezdeményezéséhez,
ezért a Bizottság az alaprendelet 19. cikkének megfelelően felül-
vizsgálatot kezdeményez.

a) Kérdőívek

A vizsgálat lefolytatásához szükségesnek ítélt információk
összegyűjtése céljából a Bizottság kérdőíveket küld a
Garware Polyester Ltd-nek és az indiai hatóságoknak. Ezen
információknak és az ezeket alátámasztó bizonyítékoknak a
6. pont a) alpontjában meghatározott határidőn belül kell
beérkezniük a Bizottsághoz.

b) Információgyűjtés és meghallgatások

A Bizottság felkér valamennyi érintett felet, hogy ismertesse
az álláspontját, szolgáltasson a kérdőíves válaszokon felül
további információkat, és terjesszen elő azokat alátámasztó
bizonyítékokat. Ezen információknak és az ezeket alátá-
masztó bizonyítékoknak a 6. pont a) alpontjában meghatá-
rozott határidőn belül kell beérkezniük a Bizottsághoz.

A Bizottság meghallgathatja továbbá az érdekelt feleket,
amennyiben azok olyan kérelmet nyújtanak be, amelyből
kitűnik, hogy meghallgatásukat különleges okok indokolják.
E kérelmet a 6. pont b) alpontjában meghatározott
határidőn belül kell benyújtani.
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(1) HL L 77., 2004.3.13., 12. o.
(2) HL L 288., 1997.10.21., 1. o.
(3) HL L 316., 1999. 12.10., 1. o.
(4) HL C 306., 2004.12.10., 2. o.



6. Határidők

a) A felek számára a jelentkezésre, valamint a kérdőívre adott
válaszok és egyéb információk benyújtására

Ahhoz, hogy az érdekelt felek előterjesztéseit a vizsgálat
során figyelembe lehessen venni, azoknak – eltérő rendel-
kezés hiányában – az ezen értesítésnek az Európai Unió Hiva-
talos Lapjában történő közzétételét követő 40 napon belül
meg kell nevezniük magukat a Bizottságnál, elő kell terjesz-
teniük álláspontjukat és be kell nyújtaniuk kérdőíves válasz-
aikat, illetve bármely egyéb információt. A Bizottság felhívja
a figyelmet arra, hogy az alaprendeletben megállapított eljá-
rási jogok többsége csak akkor gyakorolható, ha a felek a
fent említett időtartamon belül megnevezik magukat.

b) Meghallgatások

Ugyanezen 40 napos határidőn belül bizottsági meghallga-
tást kérhet valamennyi érdekelt fél.

7. Írásbeli beadványok, kérdőíves válaszok és levelezés

Az érdekelt feleknek valamennyi beadványt és kérelmet írásban
kell benyújtaniuk (eltérő rendelkezés hiányában nem elektro-
nikus formátumban), és fel kell tüntetniük az érdekelt fél nevét,
címét, e-mail címét, telefon-, fax- és/vagy telexszámát. Az érde-
kelt felek valamennyi bizalmas írásos beadványát – beleértve az
ezen értesítésben kért információkat, a kérdőíves válaszokat és
a levelezést – „Korlátozott hozzáférés” (1) jelöléssel kell ellátni;
az alaprendelet 29. cikke (2) bekezdésének megfelelően ezekhez
nem bizalmas jellegű változatot is rendelkezésre kell bocsátani,

amelyet „Az érdekelt felek számára, betekintésre” jelöléssel kell
ellátni.

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

8. Az együttműködés hiánya

Azokban az esetekben, amikor valamely érdekelt fél az előírt
határidőn belül nem teszi lehetővé a szükséges információkhoz
való hozzáférést, vagy elmulasztja benyújtani a szükséges infor-
mációkat, illetve jelentős mértékben hátráltatja a vizsgálat
lefolytatását, a rendelkezésre álló tények alapján mind ideig-
lenes, mind végleges megállapítások tehetők – akár jóváhagyó,
akár elutasító megállapításokról van szó – az alaprendelet 28.
cikkének megfelelően.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy valamely érdekelt fél
valótlan vagy félrevezető információkat közölt, ezeket az infor-
mációkat figyelmen kívül kell hagyni, és a rendelkezésre álló
tényeket lehet felhasználni. Ha egy érdekelt fél nem vagy csak
részben működik együtt, és így a megállapítások az alaprende-
let 28. cikkének megfelelően rendelkezésre álló tényeken alap-
ulnak, az eredmény az érintett fél számára kedvezőtlenebb
lehet, mintha együttműködött volna.
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(1) Ez azt jelenti, hogy a dokumentum csak belső használatra szól. Az
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való
nyilvános hozzáférésről szóló, 1049/2001/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 4. cikke értelmében (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.)
védelem alatt áll. Az alaprendelet 29. cikke és a támogatásokról és
kiegyenlítő intézkedésekről szóló WTO-megállapodás 12. cikke
értelmében bizalmas jellegű dokumentumnak minősül.


