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A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ 
ELJÁRÁSOK 

EURÓPAI BIZOTTSÁG 

Értesítés a nagy kiterjedésű vezeték nélküli hálózati modemek (WWAN-modemek) behozatalára a 
260/2009/EK és a 625/2009/EK tanácsi rendeletek hatályában megindított védintézkedési 

vizsgálatról 

(2010/C 171/07) 

A 260/2009/EK ( 1 ) és a 625/2009/EK ( 2 ) tanácsi rendeletek 
2. cikke alapján a Bizottsághoz kérelem érkezett a Belga 
Királyság kormányától. 

A kérelem tárgyát számítástechnikai eszközök – többek között 
WWAN-modemmel ellátott Wi-Fi routerek (WWAN/Wi-Fi 
routerek) – számára internetprotokoll (IP) alapú adatkapcsolatot 
biztosító, rádióantennával ellátott, nagy kiterjedésű vezeték 
nélküli hálózati modemek (WWAN-modemek) képezik. 

A Bizottság megvizsgálta, hogy a 260/2009/EK és a 
625/2009/EK rendeletek alapján teljesülnek-e a vizsgálat megin
dításának feltételei. 

1. A kérelem 

Kérelmében Belgium tájékoztatta a Bizottságot, hogy a WWAN- 
modemek behozatalát érintő tendenciák védintézkedések elren
delését tehetik szükségessé, és átadta a 260/2009/EK rendelet 
10. cikkében valamint a 625/2009/EK rendelet 8. cikkében 
megállapított feltétek alapján meghatározott, rendelkezésre álló 
bizonyítékokat. 

2. Az érintett termék 

Az érintett terméket számítástechnikai eszközök – többek 
között WWAN-modemmel ellátott Wi-Fi routerek 
(WWAN/Wi-Fi routerek) – számára internetprotokoll (IP) 
alapú adatkapcsolatot biztosító, rádióantennával ellátott, nagy 
kiterjedésű vezeték nélküli hálózati modem (WWAN-modem; 
a továbbiakban: érintett termék) képezi. 

Az érintett termék jelenleg az ex 8517 62 00 és az 
ex 8471 80 00 és KN-kódok alá van besorolva. Ezek a KN- 
kódok csak tájékoztató jellegűek. 

3. Növekvő behozatal és károkozás 

A panasz szerint a hasonló vagy a termékkel közvetlenül 
versenyző terméknek egyetlen uniós gyártója létezik, amelynek 
székhelye Belgium, és gyártásának kis része más tagállamokba 
irányul. 

Belgium bizonyítékokat terjesztett elő arra vonatkozóan, hogy 
az érintett termék Unióba irányuló behozatala mind abszolút 
értékét tekintve, mind az uniós gyártáshoz és felhasználáshoz 
viszonyítva gyors ütemben növekszik, és kiemelte, hogy a beho
zatalok 2006 és 2009 között 4 100 százalékpontos növekedést 
mutattak. 

Az állítás szerint az érintett behozatalok mennyisége és az 
ahhoz kapcsolódó feltételek, egyéb következmények mellett, 
negatív hatást gyakoroltak a hasonló vagy a termékkel közvet
lenül versenyző termékek áraira az Unióban, az uniós gyártók 
piaci részesedésére, az értékesített mennyiségekre, valamint a 
felszámított árak színvonalára ( 3 ), ami komoly kárt okozott az 
uniós gyártók számára. 

4. Eljárás 

A 260/2009/EK rendelet 6. cikkének és a 625/2009/EK rendelet 
5. cikkének megfelelően a Bizottság konzultációt folytatott a 
260/2009/EK rendelet és a 625/2009/EK rendelet 4. cikke 
alapján létrehozott tanácsadó bizottságokkal. A konzultációt 
követően a Bizottság számára egyértelművé vált, hogy elegendő 
olyan bizonyíték áll rendelkezésre, amely vizsgálat indítását 
indokolja, ezért a Bizottság a 260/2009/EK rendelet 6. cikke 
és a 625/2009/EK rendelet 5. cikke értelmében vizsgálatot indít.
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( 1 ) HL L 84., 2009.3.31., 1. o. 
( 2 ) HL L 185., 2009.7.17., 1. o. 

( 3 ) „Uniós gyártók” alatt a 260/2009/EK rendelet 5. cikke (3) bekezdé
sének c) pontja szerint „közösségi termelőként” meghatározottakat, 
valamint a 625/2009/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében 
említett „hasonló vagy az ilyen termékkel közvetlenül versenyző 
termékek közösségi termelőit” kell érteni.



4.1. A vizsgálat hatóköre 

A vizsgálat annak meghatározására irányul, hogy indokolt-e 
védintézkedések bevezetése a 260/2009/EK és a 625/2009/EK 
rendelet alapján. A vizsgálat pontosabban azt hivatott meghatá
rozni, hogy az előre nem látott fejlemények eredményeképpen 
az érintett termék közösségi behozatalának jelentős megnöve
kedése és/vagy az ahhoz kapcsolódó feltételek az érintett uniós 
gyártók számára komoly kárt okoznak-e, vagy ilyen káro
kozással fenyegetnek-e. 

a) Kérdőívek 

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszerzése 
érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a hasonló vagy a 
termékkel közvetlenül versenyző termékek ismert uniós gyár
tóinak, az érintett termék ismert exportőreinek/gyártóinak és 
importőreinek, és az érintett termék exportőrei/gyártói és 
importőrei ismert szövetségeinek. 

Ettől függetlenül, amennyiben szükséges, minden érdekelt 
félnek haladéktalanul, de még ezen értesítés 5. pontjának a) 
alpontjában megjelölt határidőn belül fax útján kérdőívet kell 
igényelnie a Bizottságnál. 

b) Információgyűjtés és meghallgatások 

A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy ismertessék állás
pontjukat, szolgáltassanak információkat, és állításaikat 
támasszák alá bizonyítékokkal. Ezen információknak és az 
ezeket alátámasztó bizonyítékoknak az ezen értesítés 5. 
bekezdése b) pontjában meghatározott határidőn belül kell 
beérkezniük a Bizottsághoz. 

A Bizottság meghallgatja továbbá az érdekelt feleket, amenn
yiben olyan kérelmet nyújtanak be, amely valószínűsíti, hogy 
a vizsgálat eredménye hatással lehet rájuk, és meghallgatá
sukat különleges okok indokolják. E kérelmet az ezen érte
sítés 5. bekezdésének c) pontjában meghatározott határidőn 
belül kell benyújtani. 

4.2. Az uniós érdek vizsgálatára irányuló eljárás 

Amennyiben bizonyítást nyer, hogy az érintett termék uniós 
behozatalának jelentős megnövekedése és/vagy az ahhoz 
kapcsolódó feltételek az érintett uniós gyártók számára komoly 
kárt okoznak, vagy ilyen károkozással fenyegetnek, és indo
kolttá teszik védintézkedések elrendelését, annak meghatározása, 
hogy az Unió érdeke megkívánja-e a beavatkozást, az összes 
különböző érdek – beleértve a hazai ipar, a felhasználók és a 
fogyasztók érdekeit – együttes értékelésén alapul. 

Annak érdekében, hogy a Bizottság minden álláspontot és 
nézetet megalapozottan vehessen számításba az arra vonatkozó 
döntés meghozatalakor, hogy az intézkedések elrendelése az 
Unió érdekét szolgálja-e, az uniós gyártók, importőrök és repre
zentatív szövetségeik, a reprezentatív felhasználók, valamint a 
reprezentatív fogyasztói szervezetek az 5. pont c) alpontjában 
megállapított megjelölt határidőn belül jelentkezhetnek a Bizott

ságnál és szolgáltathatnak információkat. A határidőn belül 
jelentkező felek az ezen értesítés 5. pontjának c) alpontjában 
meghatározott határidőn belül határidőn belül meghallgatást 
kérhetnek, ismertetve azokat a különleges okokat, amelyek ezt 
indokolják. Meg kell jegyezni, hogy a benyújtott információk 
csak akkor vehetők figyelembe, ha azokat benyújtásukkor tény
szerű bizonyítékokkal támasztják alá. 

5. Határidők 

a) Kérdőívek 

Mindazon érdekelt feleknek, akik készek kérdőívet kitölteni, 
a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb ezen értesí
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét 
követő 10 napon belül be kell benyújtaniuk kérdőív iránti 
kérelmüket. 

b) 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 21 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 a 
260/2009/EK és 625/2009/EK rendeletben megállapított 
eljárási jogok többsége csak akkor gyakorolható, ha a felek 
a fent említett határidőn belül jelentkeznek a Bizottságnál. 

c) Meghallgatások 

A 260/2009/EK rendelet 6. cikkének (4) bekezdése és az 
625/2009/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdése értelmében 
bármely érdekelt fél ezen értesítésnek az Európai Unió Hiva
talos Lapjában való közzétételét követő 21 napon belül 
kérheti a Bizottság általi meghallgatását. 

6. Írásbeli beadványok, kitöltött kérdőívek, levelek 

A Bizottságot tájékoztatni kell minden vonatkozó informá
cióról. 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. 

A Bizottság levelezési címe: 

European Commission 
Directorate-General for Trade 
Directorate H 
Office: N-105 04/092 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGÏE 

Fax +32 22956505
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7. Az együttműködés hiánya 

Abban az esetben, ha az érdekelt felek valamelyike nem szol
gáltat információkat határidőn belül, illetve ha a vizsgálatot 
jelentősen hátráltatja, a rendelkezésre álló tények alapján tehetők 
megerősítő vagy nemleges megállapítások. 

Ha megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek valamelyike hamis 
vagy félrevezető információkat szolgáltatott, ezeket az informá
ciókat figyelmen kívül kell hagyni, és a rendelkezésre álló 
tényekre lehet támaszkodni. 

8. Meghallgató tisztviselő 

Az érdekelt felek kérhetik a Kereskedelmi Főigazgatóság 
meghallgató tisztviselőjének közbenjárását. A meghallgató tiszt
viselő összekötő szerepet tölt be az érdekelt felek és a Bizottság 
vizsgálati szolgálatai között. A meghallgató tisztviselő vizsgálja 
felül az aktához való hozzáférésre, a dokumentumok bizalmas 
kezelésére, a határidők meghosszabbítására irányuló kérelmeket, 
valamint a harmadik felek meghallgatás iránti kérelmét. A 
meghallgató tisztviselő egyéni meghallgatást tarthat valamely 
érdekelt féllel, és közbenjárhat az érdekelt fél jogai teljes 
mértékű védelmének biztosítása érdekében. 

A meghallgató tisztviselő általi meghallgatás iránti kérelmet 
írásban, a kérelem okainak indokolásával együtt kell benyújtani. 
A vizsgálat kezdeti szakaszára vonatkozó kérdésekben kért 
meghallgatások esetében a kérelmet az ezen értesítésnek az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 15 

napon belül kell benyújtani. Ezt követően a meghallgatás iránti 
kérelmet a Bizottság által a felekkel folytatott kommunikáció 
során kitűzött határidőn belül kell benyújtani. 

A meghallgató tisztviselő lehetőséget biztosít a felek részvéte
lével történő meghallgatás megtartására is, amely során a felek 
ismertethetik eltérő álláspontjaikat és előadhatják – többek 
között – a dömpinggel, a kárral, az okozati összefüggéssel és 
a közösségi érdekekkel kapcsolatos ellenérveiket. 

További információk, valamint a meghallgató tisztviselő elérhe
tősége és weboldala a Kereskedelmi Főigazgatóság webhelyén 
található: 

(http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/ 
index_en.htm) 

9. A vizsgálat ütemterve 

A vizsgálat a 260/2009/EK rendelet 7. cikkének és az 
625/2009/EK rendelet 6. cikkének megfelelően lehetőség szerint 
ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzé
tételét követő 9 hónapon belül lezárul. 

Kivételes esetekben ez a határidő legfeljebb további 2 hónappal 
meghosszabbítható. Ebben az esetben a Bizottság a meghosz- 
szabbítás időtartamáról és indokainak összegzéséről szóló érte
sítést tesz közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
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