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Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes, végtelen poliészter szálból készült szövet
késztermékek behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedésekkel kapcsolatos részleges

időközi felülvizsgálat megindításáról

(2008/C 163/09)

Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból
érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló,
1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendelet (1) (a továb-
biakban: alaprendelet) 11. cikkének (3) bekezdése alapján a
Bizottsághoz részleges időközi felülvizsgálat iránti kérelem érke-
zett. A felülvizsgálat a termékkör vizsgálatára korlátozódik
annak tisztázása érdekében, hogy egyes termékfajták az egyes
végtelen poliészter szálból készült szövet késztermékek behoza-
talára vonatkozó dömpingellenes intézkedések hatálya alá
tartoznak-e.

1. Felülvizsgálati kérelem

A kérelmet a Hüpeden GmbH & Co KG (a továbbiakban: kérel-
mező), németországi importőr nyújtotta be.

2. Termék

A felülvizsgálat tárgyát képező termék a Kínai Népköz-
társaságból származó, a jelenleg a 5407 51 00, 5407 52 00,
5407 54 00, 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90,
5407 69 10 és 5407 69 90 KN-kód alá tartozó, legalább
85 tömegszázalék végtelen, terjedelmesített és/vagy nem terje-
delmesített poliészter szálat tartalmazó szintetikus fonalból
készült festett (fehérre festett is) vagy nyomott szövet (a továb-
biakban: érintett termék). A KN-kódok csak tájékoztató
jellegűek.

3. Meglévő intézkedések

A jelenleg hatályos intézkedések: a legutóbb az 1087/2007/EK
tanácsi rendelettel (2) módosított 1487/2005/EK tanácsi rende-
lettel (3) a Kínai Népköztársaságból származó egyes, végtelen
poliészter szálból készült szövet késztermékek behozatalára
kivetett végleges dömpingellenes vám.

4. A felülvizsgálat indokai

Az 1487/2005/EK rendelet 1. cikkében meghatározott intézke-
dések tárgyát képező termék a legalább 85 tömegszázalék
végtelen, terjedelmesített és/vagy nem terjedelmesített poliészter
szálat tartalmazó szintetikus fonalból készült festett (fehérre

festett is) vagy nyomott szövet (a továbbiakban: az érintett
termék). A kérelmező állítása szerint az általa importált
terméket kizárólag kábelek szigetelésére szolgáló speciális
ragasztószalagok előállítására használják, amelyeket a motorok,
leginkább gépjárműmotorok kábelezésében alkalmaznak (a
továbbiakban: szalag kategóriájú termék).

Úgy tűnik, hogy a termék egyedi műszaki és vegyi jellemzői
eltérnek az érintett termék jellemzőitől, különösen a szakítószi-
lárdság és a színezet különböznek világosan. A termék a gyártási
folyamat során tesz szert erre a két jellemzőre, amelynek során,
az érintett termék gyártásától eltérően, szenet adnak a
kalácshoz. Mindez 20 %-kal csökkenti a szakítószilárdságot,
aminek köszönhetően a gépjárműipari dolgozók kézzel is el
tudják tépni a szalagot, ami által felgyorsul a termelés és megnő
a biztonság, mivel nincs további eszközökre szükség. Ezenkívül
a szalag ettől az eljárástól kapja sajátos fekete színét, amely az
oldószerekkel szemben is ellenálló. A szín kiállja az olajjal és
benzinnel való érintkezést, nem fakul ki és nem hagy foltot. Az
alacsony szakítószilárdság és a szín megváltoztathatatlansága
szintén megerősíti, hogy úgy tűnik: az érintett termék és a
szalag kategóriájú termék nem helyettesíthetők egymással.

Ezért helyénvalónak tekinthető az eset felülvizsgálata az érintett
termékkör vonatkozásában. Az e felülvizsgálat eredménye-
képpen hozott rendeletet visszamenőleges hatállyal lehet alkal-
mazni a vonatkozó intézkedések meghozatalának időpontjától,
vagy egy későbbi időponttól, például az ezen értesítés közzé-
tételét követő időponttól. Valamennyi piaci szereplőt, és külö-
nösen az importőröket felkérik, hogy ismertessék az ezzel a
kérdéssel kapcsolatos álláspontjukat, és támasszák alá bizonyíté-
kokkal.

5. Eljárás

Minthogy a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt köve-
tően megállapítást nyert, hogy elegendő bizonyíték áll rendelke-
zésre a részleges időközi felülvizsgálat megindításához, a
Bizottság az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése alapján
felülvizsgálatot indít, mely a termékkör vizsgálatára korláto-
zódik.
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(1) HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 2117/2005/EK tanácsi rende-
lettel (HL L 340., 2005.12.23., 17. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 246., 2007.9.21., 1. o.
(3) HL L 240., 2005.9.16., 1. o.



a) Kérdőívek

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszerzése
érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a következő felek
részére: a kérelmező, a közösségi gazdasági ágazat, más
ismert közösségi gyártók, ismert importőrök, ismert felhasz-
nálók, kínai népköztársaságbeli ismert exportáló gyártók.
Ezen információknak és az ezeket alátámasztó bizonyíté-
koknak a 6. pont a) alpontjában megállapított határidőn
belül kell beérkezniük a Bizottsághoz.

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-
nyítékoknak a 6. pont a) alpontjában megállapított határidőn
belül kell beérkezniük a Bizottsághoz.

A Bizottság továbbá meg is hallgathatja az érdekelt feleket,
amennyiben olyan kérelmet nyújtanak be, amelyből kitűnik,
hogy meghallgatásukat különleges okok indokolják. E kérelmet a
6. pont b) alpontjában megállapított határidőn belül kell benyúj-
tani.

6. 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
Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 40 napon belül
jelentkezniük kell a Bizottságnál, ki kell fejteniük álláspont-
jukat, be kell nyújtaniuk kitöltött kérdőívüket, 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.

7. Írásbeli beadványok, kitöltött kérdőívek és levelezés

Az érdekelt feleknek minden beadványukat és kérelmüket
írásban kell benyújtaniuk (eltérő rendelkezés hiányában nem
elektronikus formátumban), és fel kell tüntetniük nevüket,
címüket, e-mail címüket, telefon- és faxszámukat. Minden írás-
beli beadványt, beleértve az ezen értesítésben kért informá-
ciókat, a kitöltött kérdőíveket és az érdekelt felek bizalmas

levelezését, „Limited” („Korlátozott”) (1) jelzéssel kell ellátni, és
ezt az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdésének megfelelően egy
nem bizalmas változatnak is kísérnie kell, amit „For inspection
by interested parties” („Érdekelt felek általi betekintésre”) jelzéssel
kell ellátni.

A Bizottság levelezési címe:

European Commission
Directorate General for Trade
Directorate H
Office: J-79 4/23
B-1049 Brüsszel
Fax: (32-2) 295 65 05

8. 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 a
rendelet 18. cikkével összhangban álló tények szolgálnak, az
eredmény kedvezőtlenebb lehet e fél számára, mintha együttmű-
ködött volna.

9. Lehetőség felülvizsgálat kérelmezésére az alaprendelet
11. cikkének (3) bekezdése értelmében

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

10. Személyes adatok feldolgozása

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a vizsgálat során gyűj-
tött valamennyi személyes adatot a személyes adatok közösségi
intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében
az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlá-
sáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rende-
letnek (2) megfelelően fogja 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 védelmet élvez. Az alaprendelet 19. cikke és az 1994. évi
GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodás
(dömpingellenes megállapodás) 6. cikke szerint bizalmas dokumen-
tumnak minősül.

(2) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.



11. Meghallgató tisztviselő

Megjegyzendő, hogy ha az érdekelt felek úgy ítélik meg, hogy
védelemhez való joguk gyakorlása során nehézségekbe
ütköznek, kérhetik a Kereskedelmi Főigazgatóság meghallgató
tisztviselőjének közbenjárását. A meghallgató tisztviselő az érde-
kelt felek és a Bizottság szolgálatai közötti olyan összekötő, aki

szükség esetén a felek érdekeinek védelmét érintő eljárási kérdé-
sekben közvetít e vizsgálat során, különös figyelmet fordítva az
aktákhoz való hozzáférésre, az adatok bizalmas kezelésére, a
határidők meghosszabbítására, valamint az írásban és/vagy
szóban kifejtett álláspontok kezelésére. További információk,
valamint a meghallgató tisztviselő elérhetősége és web-
oldala a Kereskedelmi Főigazgatóság webhelyén található
(http://ec.europa.eu/trade).
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