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Értesítés a Fehéroroszországból, a Koreai Köztársaságból, Szaúd-Arábiából és a Kínai Népköztársa-
ságból származó, szintetikus, vágott, poliészter szálak behozatalára vonatkozó dömpingellenes

eljárás megindításáról

(2007/C 202/04)

Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból
érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló,
1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendelet (a továb-
biakban: alaprendelet) (1) 11. cikkének (3) bekezdése alapján a
Bizottság saját kezdeményezésére elindította a Fehéroroszor-
szágból, a Koreai Köztársaságból, Szaúd-Arábiából és a Kínai
Népköztársaságból származó, szintetikus, vágott, poliészter
szálak behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések
részleges időközi felülvizsgálatát. A felülvizsgálat annak megálla-
pítására szorítkozik, hogy az intézkedések további fenntartása
nem sérti-e a Közösség érdekeit.

1. A termék

A felülvizsgált termék (a továbbiakban: érintett termék) Fehér-
oroszországból, a Koreai Köztársaságból, Szaúd-Arábiából és a
Kínai Népköztársaságból származó, szintetikus vágott, poliészter
szál, kártolatlan, fésületlen, illetve fonásra bármely egyéb módon
előkészítetlen állapotban, és jelenleg az 5503 20 00 KN-kód alá
tartozik. Ez a KN-kód csak tájékoztató jellegű.

2. A meglévő intézkedések

A jelenleg hatályos intézkedések olyan végleges dömpingellenes
vámnak minősülnek, melyet a 2852/2000/EK tanácsi rende-
let (2) szabott ki többek között a Koreai Köztársaságból szár-
mazó, az 1799/2002/EK tanácsi rendelet (3) a Fehéroroszor-
szágból származó, a 428/2005/EK tanácsi rendelet (4) a Kínai
Népköztársaságból és Szaúd-Arábiából származó, szintetikus,
vágott poliészter szálakra.

3. A felülvizsgálat indokai

A Bizottság rendelkezésére álló információk arra utalnak, hogy a
meglévő intézkedések kivetését eredményező vizsgálatok vizsgá-
lati szakaszai óta a közösségi piacon bekövetkezett változások
miatt az intézkedések fenntartása már nem szolgálja a Közösség
érdekeit. A Bizottság a Malajziából és Tajvanból behozott, szinte-
tikus, vágott, poliészter szálakkal kapcsolatos dömpingellenes
vizsgálata azt állapította meg, hogy az ezekből az országokból
származó behozatalra (5) kivetett intézkedések nem szolgálnák a
Közösség érdekeit.

A körülmények folytán feltétlenül felül kell vizsgálni a meglévő
intézkedések fenntartásának szükségességét. A kérdésben hozott
döntést valószínűleg 2007. június 22-étől visszamenőleges
hatállyal, vagyis a Malajziából és Tajvanból behozott, szintetikus,
vágott, poliészter szálakkal kapcsolatos dömpingellenes vizsgá-
latot lezáró 2007/430/EK határozat közzétételének dátumától
kell alkalmazni.

4. Az eljárás

Minthogy a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt köve-
tően megállapítást nyert, hogy elegendő bizonyíték áll rendelke-
zésre a Fehéroroszországból, a Koreai Köztársaságból, Szaúd-
Arábiából és a Kínai Népköztársaságból származó, szintetikus,
vágott, poliészter szálak behozatalára vonatkozó dömpingellenes
intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának kezdeményezé-
séhez, a Bizottság az alaprendelet 11. cikke (3) bekezdésének
értelmében felülvizsgálatot kezdeményez, melynek hatályát a
közösségi érdek kivizsgálására korlátozzák.

a) Kérdőívek

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszerzése
érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a közösségi gyár-
tóknak, az importőröknek és a felhasználóknak. Ezen infor-
mációknak és az ezeket alátámasztó bizonyítékoknak az ezen
értesítés 5. pont a) alpontjában megállapított határidőn belül
kell beérkezniük a Bizottsághoz.

2007.8.30.C 202/4 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

(1) HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 2117/2005/EK rendelettel
(HL L 340., 2005.12.23., 17. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 332., 2000.12.28., 17. o. A legutóbb a 428/2005/EK rendelettel
(HL L 71., 2005.3.17., 1. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 274., 2002.10.11., 1. o.
(4) HL L 71., 2005.3.17., 1. o.

(5) Lásd a 2007/430/EK bizottsági határozat (HL L 160., 2007.6.21.,
30. o.) 41. preambulumbekezdését.



b) Információgyűjtés és meghallgatások

A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy ismertessék állás-
pontjukat, a kérdőívre adott válaszokon kívül szolgáltassanak
további információkat, és állításaikat támasszák alá bizonyíté-
kokkal. Ezen információknak és az ezeket alátámasztó bizo-
nyítéknak ezen értesítés 5. pont a) alpontjában meghatáro-
zott határidőn belül kell beérkezniük a Bizottsághoz.

A Bizottság meghallgathatja továbbá az érdekelt feleket,
amennyiben olyan kérelmet nyújtanak be, amelyből kitűnik,
hogy meghallgatásukat különleges okok indokolják. E
kérelmet az ezen értesítés 5. pont b) alpontjában megállapí-
tott határidőn belül kell benyújtani.

5. Határidők

a) Jelentkezés, kitöltött kérdőívek benyújtása, egyéb információk közlése

Ahhoz, hogy az érdekelt felek előterjesztéseit a vizsgálat
során figyelembe lehessen venni, a feleknek – eltérő rendel-
kezés hiányában – az ezen értesítésnek az Európai Unió Hiva-
talos Lapjában való közzétételét követő 40 napon belül jelent-
kezniük kell a Bizottságnál, ki kell fejteniük álláspontjukat,
be kell nyújtaniuk kitöltött kérdőíveiket, illetve a Bizottság
rendelkezésére kell bocsátaniuk a birtokukban lévő egyéb
információkat. A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy az
alaprendeletben megállapított eljárási jogok többsége csak
akkor gyakorolható, ha a felek a fent említett határidőn belül
jelentkeznek a Bizottságnál.

b) Meghallgatások

Az érdekelt felek ugyanezen 40 napos határidőn belül
kérhetik a Bizottság előtti meghallgatásukat is.

6. Írásbeli beadványok, kitöltött kérdőívek, levelek

Az érdekelt feleknek minden beadványukat és kérelmüket
írásban kell benyújtaniuk (eltérő rendelkezés hiányában nem
elektronikus formában), melyen fel kell tüntetniük nevüket,
címüket, e-mail címüket, telefon- és faxszámukat. Az érdekelt
felek valamennyi bizalmas írásos beadványát – beleértve az ezen
értesítésben kért információkat, a kérdőívekre adott válaszokat
és leveleket – „Limited” (korlátozott hozzáférés) (1) jelöléssel kell
ellátni, és az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdésének megfe-
lelően ezekhez nem bizalmas jellegű változatot is mellékelni kell,
melyet „FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES” (Az érde-
kelt felek számára, betekintésre) jelöléssel kell ellátni.

A Bizottság levelezési címe:

Commission européenne
Direction générale du commerce
Direction H
Bureau: J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05

7. Az együttműködés hiánya

Abban az esetben, ha az érdekelt felek valamelyike megtagadja a
szükséges információkhoz való hozzáférést, vagy nem szolgáltat
információkat határidőn belül, illetve ha a vizsgálatot jelentősen
hátráltatja, az alaprendelet 18. cikkével összhangban átmeneti
vagy végleges, megerősítő vagy nemleges megállapítások tehetők
a rendelkezésre álló tények alapján.

Ha megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek valamelyike hamis
vagy félrevezető adatokat szolgáltatott, ezeket az információkat
figyelmen kívül kell hagyni, és a rendelkezésre álló tényekre
lehet támaszkodni. Ha valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak
részben működik együtt, és ezért a megállapítások alapjául az
alaprendelet 18. cikkével összhangban a rendelkezésre álló
tények szolgálnak, az eredmény kedvezőtlenebb lehet e fél
számára, mintha együttműködött volna.

8. A vizsgálat ütemterve

Az alaprendelet 11. cikkének (5) bekezdésével összhangban a
vizsgálat lezárására ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos
Lapjában való közzétételétől számított 15 hónapon belül kerül
sor.

9. A személyes adatok kezelése

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a vizsgálat során gyűj-
tött valamennyi adatot a személyes adatok közösségi intézmé-
nyek és szervek által történő feldolgozása tekintetében az
egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlá-
sáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parla-
menti és tanácsi rendeletnek (2) megfelelően fognak kezelni.
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(1) Ez azt jelenti, hogy a dokumentum csak belső használatra szolgál. A
dokumentum az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumen-
tumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) 4. cikke
értelmében védelem alatt áll. Az alaprendelet 19. cikke és a GATT 1994
VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodás (dömpingel-
lenes megállapodás) 6. cikke szerint bizalmas dokumentumnak
minősül. (2) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


