
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. július 7.)

a Tajvanról és Vietnamból származó egyes csőillesztések, illetve csőszerelvények behozatalára
alkalmazandó dömpingellenes eljárás megszüntetéséről

(2005/490/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező
országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni véde-
lemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rende-
letre (1) (a továbbiakban: dömpingellenes alaprendelet) és külö-
nösen annak 9. cikkére,

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

I. ELJÁRÁS

(1) 2004. augusztus 11-én az Európai Unió Hivatalos
Lapjában (2) közzétett értesítés útján a Bizottság, konzul-
tációt követően, dömpingellenes eljárás megindítását
jelentette be tekintettel a Tajvanról és Vietnamból szár-
mazó, vasból vagy acélból (kivéve a rozsdamentes acélt)
készült azon csőillesztések, illetve -szerelvények (az
öntöttvas szerelvények, karmantyúk és menetes csőcsat-
lakozások kivételével) Közösségbe való behozatalára,
amelyek legnagyobb külső átmérője nem haladja meg a
609,6 millimétert, amelyeket tompahegesztésre vagy
egyéb célokra használnak fel, és amelyeket rendesen a
7307 93 11, a 7307 93 19 és a 7307 99 90 KN-kód
alá sorolnak.

(2) A dömpingellenes alaprendelet 5. cikkének megfelelően a
dömpingellenes eljárást az után indították el, hogy az
Európai Unió Tompahegesztéses Acélszerelvény-gyártás
Iparágának Védelmi Bizottsága (a továbbiakban: a pana-
szos) 2004. június 28-án panaszt nyújtott be azon
termelők nevében, amelyek termelési részesedése az
egyes csőillesztés, illetve -szerelvény közösségi termelé-
sének többségét, ebben az esetben több, mint 60 %-át
teszi ki. A panasz egyértelmű bizonyítékot szolgáltatott
az említett termék dömpingelésére és az abból eredő
vagyoni kár meglétére, mely tények elegendőnek bizo-
nyultak a dömpingellenes eljárás megindításának igazolá-
sához.

(3) A Bizottság hivatalosan tájékozódott Vietnam és Tajvan
exportáló gyártóinál, az importőröknél/kereskedőknél és
társulásaiknál, a beszállítóknál és az érintettnek tekintett
felhasználóknál, az érintett exportáló országok képvise-
lőinél, valamint az eljárást kezdeményező panaszos
közösségi gyártóknál. Az érdekelt felek lehetőséget
kaptak arra, hogy álláspontjukat írásban ismertessék,
valamint az értesítésben megállapított határidőn belül
szóbeli meghallgatást kérjenek.

II. A PANASZ VISSZAVONÁSA ÉS AZ ELJÁRÁS
MEGSZÜNTETÉSE

(4) 2005. március 23-án a Bizottsághoz intézett levelében a
panaszos hivatalosan visszavonta panaszát.

(5) A dömpingellenes alaprendelet 9. cikkének (1) bekezdé-
sével összhangban az eljárás a panasz visszavonásával
megszűnhet, kivéve, ha annak megszűnése nem áll a
Közösség érdekében.

(6) A Bizottság úgy ítélte meg, hogy a jelenlegi eljárás
megszüntethető, mivel a vizsgálat során nem merült fel
semmilyen megállapítás, amely azt mutatná, hogy az
eljárás megszűnése nem állna a Közösség érdekében.
Az érdekelt feleket ennek megfelelően tájékoztatták,
továbbá lehetőséget kaptak észrevételeik megtételére. A
Bizottsághoz azonban nem érkeztek észrevételek.

(7) A Bizottság ennélfogva arra a következtetésre jutott, hogy
a Tajvanról és Vietnamból származó egyes csőillesztések,
illetve csőszerelvények Közösségbe való behozatalára
alkalmazandó dömpingellenes eljárást meg kell szüntetni.

(8) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak a tanácsadó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

Egyetlen cikk

A Tajvanról és Vietnamból származó, vasból vagy acélból
(kivéve a rozsdamentes acélt) készült egyes csőillesztések, illetve
-szerelvények (az öntöttvas szerelvények, karmantyúk és
menetes csőcsatlakozások kivételével), amelyek legnagyobb
külső átmérője nem haladja meg a 609,6 millimétert, amelyeket
tompahegesztésre vagy egyéb célokra használnak fel, és
amelyeket rendesen a 7307 93 11, a 7307 93 19 és a
7307 99 90 KN-kód alá sorolnak, behozatalára alkalmazandó
dömpingellenes eljárás megszüntetésre kerül.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 7-én.

a Bizottság részéről
Peter MANDELSON

a Bizottság tagja

HU2005.7.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 175/21

(1) HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 461/2004/EK rendelettel (HL
L 77., 2004.3.13., 12. o.) módosított rendelet.

(2) HL C 203., 2004.8.11., 5. o.


