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Az Egyesült Államokból (a továbbiakban: az érintett ország)
származó etanol-aminok behozatalára vonatkozó hatályos
dömpingellenes intézkedések közelgő hatályvesztéséről szóló
értesítés (1) közzétételét követően a Bizottsághoz felülvizsgálati
kérelem érkezett a legutóbb a 461/2004/EK tanácsi rende-
lettel (2) módosított, az Európai Közösségben tagsággal nem
rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szem-
beni védelemről szóló 384/96/EK tanácsi rendelet (3) (a továb-
biakban: az alaprendelet) 11. cikkének (2) bekezdésével össz-
hangban.

1. A felülvizsgálati kérelem

A kérelmet 2005. április 25-én a CEFIC (a továbbiakban: a
kérelmező) nyújtotta be azon termelők nevében, amelyek a
Közösség által gyártott etanol-amin jelentős hányadának, jelen
esetben több mint 75 %-ának előállításáért felelősek.

2. A termék

A felülvizsgálat tárgyát képező termék az Amerikai Egyesült
Államokból származó etanol-amid (a továbbiakban: az érintett
termék), amely jelenleg az ex 2922 11 00 (2922 11 00 10
Taric-kód), az ex 2922 12 00 (2922 12 00 10 Taric-kód) és a
2922 13 10 KN-kód alá tartozik. Ezek a KN-kódok csak tájé-
koztató jellegűek.

3. Hatályos intézkedések

A jelenleg hatályos intézkedések a legutóbb a 153/2003/EK
tanácsi rendelettel (4) módosított 229/94/EK tanácsi rende-
lettel (5) kivetett végleges dömpingellenes vámok.

4. A felülvizsgálat alapja

A kérelem azon alapul, hogy az intézkedések hatályvesztése
valószínűsíthetően a dömping és a Közösség gazdasági ágazatát
érő kár folytatódását vagy megismétlődését eredményezné.

Az Amerikai Egyesült Államok tekintetében megfogalmazott, a
dömping folytatódásáról szóló állítás alapja az érintett termék
belföldi áraira megállapított rendes érték és az érintett termék
Közösségbe irányuló exportárainak összehasonlítása.

Ezen az alapon a kiszámított dömpingkülönbözet jelentős.

A dömping megismétlődésének tekintetében továbbá azt
állítják, hogy az egyéb harmadik országokba (pl. Norvégiába és
Törökországba) szánt kivitelek dömpingárakon zajlanak.

A kérelmező ezenkívül azt is vélelmezi, hogy a dömping
további károkat okoz majd. A fentiekkel összefüggésben a
kérelmező bizonyítékkal tudja alátámasztani azon állítását,
miszerint az érintett termék behozatala a jelenleg hatályos
intézkedések hatályvesztése esetén várhatóan megnövekszik,
mert a közelmúltban az érintett országban és világszerte a gyár-
tási kapacitásba történő beruházásokra került sor.

A kérelmező szerint az érintett termék behozatala valószínűleg
az Európai Unión kívüli hagyományos piacok (pl. Mexikó,
Brazília és Ázsia) telítődésének köszönhetően is megnövekszik.
Mindez azt eredményezheti, hogy a jövőben az eddig más
harmadik országokba irányuló kivitel is a Közösségbe irányul
majd.

Ezenkívül a kérelmező azt állítja, hogy a kár megszűnése az
intézkedéseknek köszönhető, és hogy a jelenleg hatályos intéz-
kedések hatályvesztése esetén az érintett országból származó
számottevő dömpingáras behozatal bármely megismétlődése
valószínűsíthetően a Közösség gazdasági ágazatának ismételt
sérelméhez vezetne.

5. Eljárás

Miután a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt
követően megállapítást nyert, hogy elegendő bizonyíték áll
rendelkezésre a felülvizsgálat indításához, a Bizottság az alap-
rendelet 11. cikke (2) bekezdése értelmében felülvizsgálatot
indít.

5.1. A dömping és a károkozás valószínűségét megállapító
eljárás

A vizsgálat meg fogja állapítani, hogy az intézkedések hatály-
vesztése valószínűsíthetően a dömping és a károkozás folytató-
dásához vagy megismétlődéséhez vezet-e.

a) Kérdőívek

A vizsgálat elvégzéséhez szükséges információk bekérése
érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a következők
számára: a Közösség gazdasági ágazatának, a Közösségben
működő bármely termelői szervezetnek, az Amerikai Egye-
sült Államok exportőreinek/termelőinek, az exportőrök/
termelők bármely szervezetének, az importőröknek,
bármely, a kérelemben megnevezett importőrszövetségnek,
illetve a jelen felülvizsgálat alá tartozó intézkedésekhez
vezető vizsgálatban együttműködő importszövetségeknek,
továbbá az érintett exportáló ország hatóságainak.
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Bármely esetben minden érdekelt fél haladéktalanul faxot
küld a Bizottságnak, hogy megtudja, szerepel-e a kére-
lemben, és amennyiben szükséges, a 6. pont a) alpontjában
megállapított határidőn belül kérdőívet igényel, tekintettel
arra, hogy a 6. pont b) alpontjában meghatározott határidő
valamennyi érdekelt félre vonatkozik.

b) Információgyűjtés és meghallgatások

Valamennyi érintett felet felkérik, hogy nézeteit ismertesse, a
kérdőívekre adott válaszokon kívül egyéb információkat és
alátámasztó bizonyítékokat szolgáltasson. Ezen információ-
knak és az ezeket alátámasztó bizonyítékoknak a 6. pont b)
alpontjában meghatározott határidőn belül kell beérkezniük
a Bizottsághoz.

A Bizottság meghallgathatja továbbá az érdekelt feleket
azzal a feltétellel, hogy írásos kérelmet nyújtanak be, amely
bizonyítja, hogy különös okuk van a meghallgatásra. E
kérelmet a 6. pont c) alpontjában meghatározott határidőn
belül kell benyújtani.

5.2. A közösségi érdek megállapítására irányuló eljárás

Az alaprendelet 21. cikkével összhangban és abban az esetben,
ha a dömping és a kár folytatódásának vagy megismétlődésének
valószínűsége bizonyítást nyer, meg kell állapítani, hogy a
dömpingellenes intézkedések fenntartása vagy hatályon kívül
helyezése nem ellentétes-e a közösségi érdekkel. Ebből az okból
a Közösség gazdasági ágazata, az importőrök és képviseleti
szerveik, továbbá a felhasználói és fogyasztói képviseleti
szervek – amennyiben bizonyítani tudják, hogy tevékenységük
és az érintett termék között objektív kapcsolat áll fenn – a 6.
pont b) alpontjában meghatározott határidőn belül jelentkez-
hetnek a Bizottságnál, és annak információt szolgáltathatnak.
Az előbbi mondatban foglaltakkal összhangban cselekvő felek a
6. pont c) alpontjában megállapított határidőn belül meghallga-
tást kérhetnek, ismertetve azokat a különös okokat, amelyek
meghallgatásukat indokolják. Megjegyzendő, hogy a 21. cikk
értelmében benyújtott bármely információt csak akkor vesznek
figyelembe, ha azt a benyújtása pillanatában tényszerű bizonyí-
tékok támasztják alá.

6. Határidők

a) Kérdőív vagy egyéb igénylőlap kérvényezése

Minden érdekelt félnek, aki nem működött együtt a jelen
felülvizsgálat alá tartozó intézkedésekhez vezető vizsgála-
tokban, a lehető legrövidebb határidőn belül, de legkésőbb
ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való
közzétételét követő 15 napon belül igényelnie kell a
kérdőívet.

b) Jelentkezés, a kérdőívre adott válaszok benyújtása, egyéb
információk közlése

Eltérő rendelkezés hiányában az érdekelt feleknek – ameny-
nyiben észrevételeiket a vizsgálat során figyelembe kell
venni – 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. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alaprendeletben
megállapított eljárási jogok többségének gyakorlása annak
függvénye, hogy a felek jelentkeznek-e a fent említett időtar-
tamon belül.

c) Meghallgatások

Az említett 40 napos határidőn belül az érdekelt felek kérel-
mezhetik továbbá azt is, hogy a Bizottság a kérdéssel
kapcsolatban hallgassa meg őket.

7. Írásbeli beadványok, kérdőívekre adott válaszok és
levelezés

Az érdekelt feleknek minden beadványukat és kérelmüket
írásban kell benyújtaniuk (eltérő rendelkezés hiányában nem
elektronikus formátumban), amelyen fel kell tüntetniük
nevüket, címüket, e-mail címüket, telefon-, fax- és/vagy telex-
számukat. Az érdekelt felek valamennyi bizalmasnak minősülő
írásos beadványát, az ezen értesítésben kért információkat is
beleértve, a kérdőívekre adott válaszait és levelezését, a „Korláto-
zott hozzáférésű (1)” felirattal jelölik meg; ezeket az alaprendelet
19. cikke (2) bekezdésének megfelelően egy nem titkos változat
is kíséri, amelyet az „AZ ÉRDEKELT FELEK ÁLTALI
VIZSGÁLATRA” felirattal jelölik meg.

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

2005.7.26.C 183/14 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

(1) Ez azt jelenti, hogy a dokumentumot kizárólag belső használatra
szánják. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentu-
maihoz 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 19. cikke és a
1994. évi GATT VI. cikkét végrehajtó WTO Egyezmény (dömpingel-
lenes megállapodás) 6. cikke szerint bizalmas dokumentumnak
minősül.



8. Az együttműködés elmulasztása

Abban az esetben, ha az érdekelt felek bármelyike a megadott
határidőn belül nem biztosít hozzáférést a szükséges
adatokhoz, vagy nem bocsátja azokat a Bizottság rendelkezé-
sére, illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, a rendelke-
zésre álló tények alapján átmeneti vagy végleges, megerősítő
vagy nemleges ténymegállapítások tehetők az alaprendelet 18.
cikkével összhangban.

Ha megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek valamelyike
valótlan vagy félrevezető információt közölt, azt figyelmen
kívül kell hagyni, és a rendelkezésre álló tényekre lehet támasz-

kodni. Ha valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak részben
működik együtt, és ezért a ténymegállapítások alapjául az alap-
rendelet 18. cikkével összhangban a rendelkezésre álló tények
szolgálnak, előfordulhat, hogy a megállapítások a fél számára
kedvezőtlenebbnek bizonyulnak, mint együttműködése esetén
lettek volna.

9. A vizsgálat ütemterve

A vizsgálatot az alaprendelet 11. cikke (5) bekezdésének értel-
mében ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való
kihirdetését követő 15 hónapon belül be kell fejezni.
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