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BIZOTTSÁG 

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó triklór-izocianursav behozatalára alkalmazandó 
dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megindításáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2009/C 150/15) 

Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból 
érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 
1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendelet ( 1 ) (a további
akban: alaprendelet) 11. cikkének (3) bekezdése alapján a Bizott
sághoz részleges időközi felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtottak 
be. 

1. Felülvizsgálati kérelem 

A kérelmet egy kínai exportőr, a Heze Huayi Chemical Co., Ltd 
(a továbbiakban: kérelmező) nyújtotta be. 

A kérelem a dömpingnek a kérelmező tekintetében történő 
kivizsgálására korlátozódik. 

2. A termék 

A felülvizsgálat tárgyát képező terméket a jelenleg az 
ex 2933 69 80 és ex 3808 94 20 KN-kód alá besorolt, a Kínai 
Népköztársaságból származó triklór-izocianursav és az ebből 
gyártott készítmények, nemzetközi szabadnevén (INN) szimk
lozén (a továbbiakban: érintett termék) alkotja. Ezek a KN- 
kódok csak tájékoztató jellegűek. 

3. A meglévő intézkedések 

A jelenleg hatályos intézkedés az 1631/2005/EK tanácsi rende
lettel ( 2 ) a többek között a Kínai Népköztársaságból származó 
triklór-izocianursav behozatalára kivetett végleges dömping
ellenes vám. 

4. A felülvizsgálat indokai 

A 11. cikk (3) bekezdése alapján benyújtott kérelem a kérel
mező által szolgáltatott azon prima facie bizonyítékon alapul, 
hogy a meglévő intézkedéshez vezető körülmények megváltoz
tak, és ezek a változások tartósnak bizonyulnak. 

A kérelmező prima facie bizonyítékot szolgáltatott arról, hogy a 
dömping ellensúlyozásához a továbbiakban nincs szükség a 
jelenlegi mértékű intézkedés fenntartására. A kérelmező belföldi 
árainak és (az előállítási költségek, az értékesítési, általános és 
igazgatási költségek és a nyereség alapján számított) számtanilag 
képzett rendes értékeknek, illetve a Közösségbe irányuló expor
tárainak összehasonlítása azt mutatja, hogy a dömpingkülön
bözet lényegesen alacsonyabb, mint az intézkedés jelenlegi 
szintje. 

Következésképpen a dömping ellensúlyozásához a továbbiakban 
nincs szükség a jelenlegi mértékű – a korábban megállapított 
dömpingértéken alapuló – intézkedések fenntartására. 

5. A dömping megállapítására irányuló eljárás 

Minthogy a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt köve
tően megállapítást nyert, hogy elegendő bizonyíték áll rendelke
zésre részleges időközi felülvizsgálat megindításához, a Bizottság 
az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése alapján vizsgálatot 
indít annak megállapítására, hogy a kérelmező tekintetében meg 
kell-e szüntetni vagy módosítani kell-e az intézkedéseket. 

Amennyiben igen, szükségessé válhat az 1631/2005/EK tanácsi 
rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében egyedileg fel nem sorolt 
vállalatok által gyártott érintett termék behozatalára jelenleg 
alkalmazandó, azaz a kínai népköztársaságbeli „összes többi 
vállalatra” vonatkozó vámtétel módosítása. 

a) Kérdőívek 

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszerzése 
érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a kérelmező és az 
érintett exportáló ország hatóságai részére. Ezen informáci
óknak és az ezeket alátámasztó bizonyítékoknak a 6. a) 
pont i. alpontjában megállapított határidőn belül kell beér
kezniük a Bizottsághoz.
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( 1 ) HL L 56., 1996.3.6., 1. o. 
( 2 ) HL L 261., 2005.10.7., 1. o.



b) Információgyűjtés és meghallgatások 

A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy ismertessék 
álláspontjukat, a kérdőívre adott válaszokon kívül szolgál
tassanak további információkat, és állításaikat támasszák alá 
bizonyítékokkal. Ezen információknak és az ezeket alátá
masztó bizonyítékoknak a 6. a) pont i. alpontjában 
megállapított határidőn belül kell beérkezniük a Bizottság
hoz. 

A Bizottság meghallgathatja továbbá az érdekelt feleket, 
amennyiben olyan kérelmet nyújtanak be, amelyből kitűnik, 
hogy meghallgatásukat különleges okok indokolják. E 
kérelmet a 6. a) pont ii. alpontjában megállapított határidőn 
belül kell benyújtani. 

c) Piacgazdasági elbánás vagy egyéni elbánás 

Amennyiben a kérelmező megfelelőképpen bizonyítani 
tudja, hogy piacgazdasági feltételek között működik – azaz 
megfelel az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pont
jában ismertetett követelményeknek –, a rendes érték 
megállapítására az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének 
b) pontja szerint kerül sor. E célból az értesítés 6. b) pont
jában meghatározott külön határidőn belül kellően indokolt 
kérelmet kell benyújtani. A Bizottság igénylőlapot küld a 
kérelmezőnek, valamint a Kínai Népköztársaság hatóságai
nak. Ezt az igénylőlapot a kérelmező az egyéni elbánás 
iránti kérelem benyújtásához is használhatja, amennyiben 
teljesíti az alaprendelet 9. cikkének (5) bekezdésében 
meghatározott feltételeket. 

d) A piacgazdasági berendezkedésű ország kiválasztása 

Amennyiben a kérelmezőnek nem biztosítanak piacgazda
sági elbánást, de megfelel az alaprendelet 9. cikke (5) bekez
désével összhangban megállapított egyedi vám kivetése felté
teleinek, a Kínai Népköztársaságra vonatkozó rendes érték 
megállapításához az alaprendelet 2. cikke (7) bekezdése a) 
pontjának megfelelően kiválasztanak egy megfelelő, piacgaz
dasági berendezkedésű országot. A Bizottság erre a célra 
ismételten Japánt tervezi kiválasztani, ahogyan a Kínai 
Népköztársaságból származó érintett termék behozatalára 
alkalmazandó jelenlegi intézkedések elrendeléséhez vezető 
vizsgálat során is tette. A Bizottság felkéri az érdekelt fele
ket, hogy az ezen értesítés 6. c) pontjában megállapított 
külön határidőn belül jelezzék, alkalmasnak találják-e az 
említett országot e célra. 

Ezen kívül, ha a kérelmezőnek piacgazdasági elbánást bizto
sítanak, a Bizottság szükség esetén a megfelelő, piacgazda
sági berendezkedésű országban megállapított rendes értékre 
vonatkozó ténymegállapításokat is felhasználhatja, például 
abból a célból, hogy a rendes érték megállapításához szük
séges, nem megbízható kínai költség- vagy árelemeket 
ezekkel helyettesítse, amennyiben a Kínai Népköztársa

ságban nem állnak rendelkezésre a kért adatok megbízható 
forrásból. A Bizottság e célra is Japánt tervezi kiválasztani. 

6. Határidők 

a) Általános határidők 

i. J e l e n t k e z é s , k i t ö l t ö t t k é r d ő í v e k 
b e n y ú j t á s a , e g y é b i n f o r m á c i ó k 
k ö z l é s e 

Ahhoz, hogy az érdekelt felek előterjesztéseit a vizs
gálat során figyelembe lehessen venni, a feleknek – 
eltérő rendelkezés hiányában – az ezen értesítésnek 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét 
követő 40 napon belül jelentkezniük kell a Bizott
ságnál, ki kell fejteniük álláspontjukat, be kell nyúj
taniuk 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 Bizott
ságnál. 

ii. M e g h a l l g a t á s o k 

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

b) A piacgazdasági elbánás/egyéni elbánás iránti kérelmek 
benyújtására vonatkozó külön határidő 

Az ezen értesítés 5. pontja c) alpontjában említett, az 
alaprendelet 9. cikkének (5) bekezdése szerinti, kellően 
megalapozott, a kérelmező által piacgazdasági elbánás/ 
egyéni elbánás iránt benyújtott kérelemnek az ezen érte
sítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzé
tételét követő 15 napon belül kell beérkeznie a Bizott
sághoz. 

c) A piacgazdasági berendezkedésű ország kiválasztására vonat
kozó külön határidő 

A vizsgálatban érintett feleknek észrevételeik lehetnek 
azzal kapcsolatban, hogy megfelelő piacgazdasági beren
dezkedésű országnak tartják-e Japánt, melyet a Bizottság 
az ezen értesítés 5. pontja d) alpontjában ismertetettek 
szerint a Kínai Népköztársaságra érvényes rendes érték 
megállapításához kiválasztani tervez. Az észrevételeknek 
az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
való közzétételét követő 10 napon belül kell beérkez
niük a Bizottsághoz.
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7. 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 a leveleket – „Limited” (Korlátozott hozzáférés) ( 1 ) jelöléssel 
kell ellátni; az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdésének megfele
lően ezekhez nem bizalmas jellegű változatot is rendelkezésre 
kell bocsátani, amelyet „For inspection by interested parties” (Az 
érdekelt felek számára, betekintésre) jelöléssel kell ellátni. 

A Bizottság levelezési címe: 

European Commission 
Directorate General for Trade 
Directorate H 
Office: N-105 4/92 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 
Fax +32 22956505 

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, 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 az alaprendelet 18. cikkének 

megfelelően a rendelkezésre álló tényekre lehet támaszkodni. Ha 
valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt, 
és ezért a rendelkezésre álló tények felhasználására kerül sor, az 
eredmény kedvezőtlenebb lehet e fél számára, mintha együtt
működött volna. 

9. A vizsgálat ütemterve 

A vizsgálat az alaprendelet 11. cikke (5) bekezdésének megfele
lően ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételétől számított 15 hónapon belül lezárul. 

10. Személyes adatok feldolgozása 

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a vizsgálat során 
gyűjtött valamennyi személyes adatot a személyes adatok közös
ségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekinte
tében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek ( 2 ) megfelelően fogja kezelni. 

11. Meghallgató tisztviselő 

A Bizottság felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy ha az érde
kelt felek úgy ítélik meg, hogy védelemhez való joguk gyakor
lása során nehézségekbe ütköznek, kérhetik a Kereskedelmi 
Főigazgatóság meghallgató tisztviselőjének közbenjárását. A 
meghallgató tisztviselő összekötő szerepet tölt be az érdekelt 
felek és a Bizottság szolgálatai között: az eljárás során szükség 
esetén közvetít az érdekeik védelmét érintő eljárási kérdésekben, 
különös tekintettel az aktához való hozzáférésre, az adatok 
bizalmas kezelésére, a határidők meghosszabbítására, valamint 
az írásban és/vagy szóban kifejtett álláspontok kezelésére. 
További információk, valamint a meghallgató tisztviselő elérhe
tősége és weboldala a Kereskedelmi Főigazgatóság webhelyén 
található (http://ec.europa.eu/trade).
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( 1 ) Ez azt jelenti, hogy a dokumentum csak belső használatra szolgál. A 
dokumentumnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 
1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 
2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében védelmet kell biztosítani. Az 
alaprendelet 19. cikke és az 1994. évi GATT VI. cikkének végrehaj
tásáról szóló WTO-megállapodás (dömpingellenes megállapodás) VI. 
cikke szerint bizalmas dokumentumnak minősül. ( 2 ) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.
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