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(2010/C 345/03) 

1. Az Európai Bizottság értesítést tesz közzé arról, hogy amennyiben nem nyújtanak be a következőkben 
ismertetett eljárás szerinti felülvizsgálati kérelmet, az alábbiakban említett dömpingellenes intézkedések a 
lenti táblázatban szereplő, a Vietnamból és a Kínai Népköztársaságból származó, egyes bőr felsőrésszel 
rendelkező lábbelik behozatalára vonatkozó, a Makaó Különleges Közigazgatási Területről szállított – a 
Makaóból való származás bejelentésére tekintet nélkül –, egyes bőr felsőrésszel rendelkező lábbelik beho
zatalára kiterjesztett – végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2009. december 22-i 1294/2009/EU 
tanácsi végrehajtási rendelet 2. cikkében megállapított napon hatályukat vesztik. 

2. Az eljárás 

Az uniós gyártók írásbeli felülvizsgálati kérelmet nyújthatnak be. A kérelemnek elegendő bizonyítékot kell 
tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy az intézkedések hatályvesztése valószínűleg a dömping és a kár 
folytatódását vagy megismétlődését eredményezné. 

Amennyiben a Bizottság úgy határoz, hogy felülvizsgálja az érintett intézkedéseket, az importőrök, az 
exportőrök, az exportáló ország képviselői és az uniós gyártók lehetőséget kapnak arra, hogy a felülvizs
gálati kérelemben foglaltakat kiegészítsék, megcáfolják vagy észrevételezzék. 

3. Határidő 

Az európai uniós gyártók a fentiekben foglaltak alapján írásbeli felülvizsgálati kérelmet nyújthatnak be az 
Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatóságához – European Commission, Directorate-General for Trade 
(Unit H-1), N-105 4/92, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË ( 1 ) –, amelynek benyújtására az értesítés 
közzétételének napjától legkésőbb a lenti táblázatban megjelölt időpont előtt három hónappal van lehető
ségük. 

4. Ez az értesítés az 1225/2009/EK rendelet ( 2 ) 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően kerül 
közzétételre. 
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