
Értesítés a Kínai Népköztársaságból, Szaúd-Arábiából, Fehéroroszországból, Ausztráliából, Indoné-
ziából, Thaiföldről, a Koreai Köztársaságból és Indiából származó szintetikus poliészter vágott
szálak behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedésekkel kapcsolatos részleges időközi

felülvizsgálati eljárás megindításáról

(2005/C 325/10)

A Bizottság saját kezdeményezésére úgy döntött, hogy az
Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból
érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló
384/96/EK tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: az alaprendelet)
11. cikkének (3) bekezdésével összhangban részleges időközi
felülvizsgálati eljárást indít. A felülvizsgálat annak megállapítá-
sára korlátozódik, hogy az alacsony olvadáspontú poliészter
vágott szálakat a termékkörből ki kell-e zárni.

1. A termék

A felülvizsgálat tárgyát képező terméket a Kínai Népköztársa-
ságból, Szaúd-Arábiából, Fehéroroszországból, Ausztráliából,
Indonéziából, Thaiföldről, a Koreai Köztársaságból és Indiából
származó, nem kártolt, nem fésült vagy más módon fonásra elő
nem készített szintetikus poliészter vágott szálak (a továb-
biakban: az érintett termék) jelentik, amelyek jelenleg az
5503 20 00 KN-kód alá tartoznak. A termék általánosan hasz-
nált neve poliészter vágott szál. Ez a KN-kód csak tájékoztató
jellegű.

2. Hatályos intézkedések

A jelenleg hatályos intézkedések az Ausztráliából, Indonéziából
és Thaiföldről származó behozatalra vonatkozóan az
1522/2000/EK tanácsi rendelettel (2), a Koreai Köztársaságból
és Indiából származó behozatalra vonatkozóan a
2852/2000/EK tanácsi rendelettel (3), a Fehéroroszországból
származó behozatalra vonatkozóan az 1799/2002/EK tanácsi
rendelettel (4), és a Kínai Népköztársaságból és Szaúd-Arábiából
származó behozatalra vonatkozóan a 428/2005/EK tanácsi
rendelettel (5) kivetett végleges dömpingellenes vámok. Az
Ausztráliából, Indonéziából és Thaiföldről származó behoza-
talra vonatkozóan az alaprendelet 11. cikkének (2) bekezdé-
sével összhangban 2005. július 14-én (6) indult felülvizsgálat.

3. A felülvizsgálat indokolása

A Bizottság rendelkezésére álló információk szerint az alacsony
olvadáspontú poliészter vágott szálakat ki kell zárni az érintett
termékkörből, mivel úgy tűnik, hogy azok az egyéb típusú
poliészter vágott szálakétól eltérő fizikai és kémiai alaptulajdon-
ságokkal rendelkeznek, és végső felhasználásuk is különböző.
Úgy tűnik, hogy a kis olvadáspontú poliészter vágott szálakat
nevezetesen inherens kötési jellemzőik különböztetik meg az
egyéb poliészter vágott szálaktól.

4. Eljárás

Miután a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt
követően megállapítást nyert, hogy elegendő bizonyíték áll
rendelkezésre a részleges időközi felülvizsgálat kezdeményezé-
séhez, a Bizottság az alaprendelet 11. cikke (3) bekezdésének
értelmében felülvizsgálatot kezdeményez, melynek hatályát az
érintett termék meghatározásának kivizsgálására korlátozzák. A
vizsgálat azt hivatott megállapítani, hogy a jelenlegi intézke-
dések alkalmazási körét szükséges-e módosítani.

(a) A kérdőívek

A vizsgálat elvégzéséhez szükségesnek ítélt információk
beszerzése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld ki az
importőröknek, a felhasználóknak, a közösségi gazdasági
ágazatnak, a Kínai Népköztársaságban, Szaúd-Arábiában,
Fehéroroszországban, Ausztráliában, Indonéziában, Thai-
földön, a Koreai Köztársaságban és Indiában működő
exportőr gyártóknak, és valamennyi érintett ország hatósá-
gainak. Az információknak és az azokat alátámasztó bizo-
nyítékoknak a 5. pont a) alpontjában meghatározott
határidőn belül be kell érkezniük a Bizottsághoz.

(b) Információgyűjtés és meghallgatások

A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, ismertessék álláspont-
jukat, közöljenek információkat a kérdőívekre adott válasz-
okon kívül, s állításaikat támasszák alá bizonyítékokkal.. Az
információknak és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak
a 5. pont a) alpontjában meghatározott határidőn belül be
kellérkezniük a Bizottsághoz..

A Bizottságnak módjában áll továbbá az érdekelt feleket
meghallgatni; ennek feltétele, hogy a felek kérelmükben
ismertessék, milyen konkrét okok indokolják meghallgatá-
sukat. E kérelmet a 5. pont b) alpontjában meghatározott
határidőn belül kell benyújtani.

5. Határidők

a) A felek jelentkezése, a kérdőívre adott válaszok vagy bármely más
információ benyújtása

Eltérő rendelkezés hiányában ahhoz, hogy az érdekelt felek
előterjesztéseit a vizsgálat során figyelembe lehessen venni, e
feleknek – az értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában
történő közzétételét követő 40 napon belül – jelentkezniük
kell a Bizottságnál, elő kell terjeszteniük álláspontjukat és be
kell nyújtaniuk kérdőíves válaszaikat, illetve bármely egyéb
információt. Felhívjuk a felek figyelmét, hogy az alaprende-
letben ismertetett eljárási jogok gyakorlására többnyire csak
akkor nyílik mód, ha a jelzett határidőn belül felveszik a
kapcsolatot a Bizottsággal.
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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.
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b) Meghallgatások

Az érdekelt felek ugyanezen 40 napos határidőn belül
bizottsági meghallgatásra jelentkezhetnek.

6. Írásbeli beadványok, kérdőívekre adott válaszok,
levelek

Az érdekelt felek valamennyi beadványát és kérelmét írásban
kell benyújtani (nem elektronikus formátumban, kivéve ha
másképp határozzák meg), és fel kell tüntetni az érdekelt fél
nevét, címét, e-mail címét, telefon- és faxszámát. Az érdekelt
felek valamennyi bizalmas írásos beadványát – beleértve az
ezen értesítésben kért információkat, a kérdőívekre adott
válaszokat és a leveleket – „Limited” (Korlátozott hozzáférés)
jelöléssel kell ellátni (1); az alaprendelet 29. cikke (2) bekezdé-
sének megfelelően ezekhez nem bizalmas jellegű változatot is
rendelkezésre kell bocsátani, amelyet „FOR INSPECTION BY
INTERESTED PARTIES” (Az érdekelt felek számára, betekin-
tésre) jelöléssel kell ellátni.
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7. Az együttműködés hiánya

Azokban az esetekben, ha valamelyik érdekelt fél megtagadja a
szükséges információkhoz való hozzáférést vagy az informáci-
ókat nem bocsátja rendelkezésre a megszabott határidőn belül,
illetve ha a vizsgálatot jelentősen hátráltatja, a rendelkezésre
álló tények alapján megerősítő vagy nemleges ténymegállapí-
tások 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 az alaprendelet
18. cikkével összhangban a rendelkezésre álló tényeken alap-
ulnak, előfordulhat, hogy számára az eredmény kevésbé lesz
kedvező, mint abban az esetben, ha együttműködött volna.
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(1) Ez azt jelenti, hogy a dokumentum csak belső használatra szolgál.
Védelem alatt áll az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 4. cikke szerint (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) A
384/96/EK tanácsi rendelet 19. cikke szerint (HL L 56., 1996.3.6.,
1. o.) és a GATT 1994 VI. cikkének végrehajtásáról szóló [WTO-
]megállapodás (Dömpingellenes Megállapodás) 6. cikke szerint
bizalmas dokumentumnak minősül.


