
BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. szeptember 12.)

a többek között Indiából származó polietilén-tereftalát (PET) behozatalát érintő dömpingellenes és
szubvencióellenes eljárással kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló

2000/745/EK határozat módosításáról

(2005/697/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: a „dömpingellenes alaprendelet”) és
különösen annak 8. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező
országokból érkező támogatott behozatallal szembeni véde-
lemről szóló, 1997. október 6-i 2026/97/EK tanácsi rende-
letre (2) (a továbbiakban: a „szubvencióellenes alaprendelet”) és
különösen annak 13. és 15. cikkére,

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

A. ELJÁRÁS

(1) A 2604/2000/EK rendelettel (3) a Tanács végleges
dömpingellenes vámokat vetett ki a többek között Indi-
ából származó egyes polietilén-tereftalátok (PET) Közös-
ségbe irányuló behozatalára. A rendelet 2. cikkének (1)
bekezdése értelmében nem vetik ki ezt a vámot azon
PET-behozatalra, amelynek exportáló vállalataitól már
kötelezettségvállalást fogadtak el.

(2) A 2603/2000/EK rendelettel (4) a Tanács végleges
kiegyenlítő vámokat vetett ki a többek között Indiából
származó egyes polietilén-tereftalátok (PET) Közösségbe
történő behozatalára. A rendelet 2. cikkének (1) bekez-
dése értelmében nem vetik ki ezt a vámot azon PET-
behozatalra, amelynek exportáló vállalataitól már elfo-
gadtak kötelezettségvállalást.

(3) 2000. november 29-én a Bizottság elfogadta a
2000/745/EK határozatot (5), amely elfogadta a határozat
1. cikkében felsorolt exportőrök által a két fent említett
eljárással kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalá-
sokat.

(4) 2005. január 12-én a Bizottság a 33/2005/EK rende-
letben (6) bejelentette, hogy a dömpingellenes alapren-
delet 11. cikke (4) bekezdése értelmében „új exportőrre
vonatkozó felülvizsgálatot” kezdeményez.

(5) Ezzel egyidejűleg és azonos indokok alapján a Bizottság a
szubvencióellenes alaprendelet 20. cikke értelmében
kezdeményezte a 2603/2000/EK rendelet (7) gyorsított
felülvizsgálatát.

(6) A vizsgálatok végleges megállapításait és követ-
keztetéseit a 2604/2000/EK rendeletet módosító
1646/2005/EK (8), és a 2603/2000/EK rendeletet módo-
sító 1645/2005/EK tanácsi rendelet (9) tartalmazza.
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(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 L 288., 1997.10.21., 1. o. A legutóbb a 461/2004/EK rendelettel
módosított rendelet.

(3) HL L 301., 2000.11.30., 21. o. A legutóbb a 83/2005/EK rendelettel
(HL L 19., 2005.1.21., 1. o.) módosított rendelet.

(4) HL L 301., 2000.11.30., 1. o. A legutóbb a 822/2004/EK rendelettel
(HL L 127., 2004.4.29., 3. o.) módosított rendelet.

(5) HL L 301., 2000.11.30., 88. o. A 2002/232/EK határozattal
(HL L 78., 2002.3.21., 12. o.) módosított határozat.

(6) HL L 8., 2005.1.12., 9. o.
(7) HL C 8., 2005.1.12., 2. o.
(8) Lásd ennek a Hivatalos Lapnak a(z) 10 oldalát.
(9) Lásd ennek a Hivatalos Lapnak a(z) 1 oldalát.



B. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

(7) Annak a tájékoztatásnak a közzétételét követően,
amelyből a South Asian Petrochem Limited (a továb-
biakban: a „vállalat”) értesült azokról a tényekről és
megfontolásokról, amelyek alapján végleges dömpingel-
lenes és szubvencióellenes vámot kívántak kivetni a
vállalat a Közösségbe irányuló behozatalára, a vállalat a
dömpingellenes alaprendelet 8. cikkének (1) bekezdésével
és a szubvencióellenes alaprendelet 13. cikkének (1)
bekezdésével összhangban árra vonatkozó kötelezettség-
vállalási ajánlatot tett. A kötelezettségvállalásban az
exportáló gyártó felajánlotta, hogy a terméket a dömping
káros hatásainak kiküszöböléséhez szükséges áron vagy
afölött értékesíti.

(8) A vállalat továbbá rendszeresen és részletesen tájékoztatja
a Bizottságot a Közösségbe irányuló kiviteléről, hogy
ezáltal a Bizottság hatékonyan ellenőrizhesse a vállalt
kötelezettséget. Ezenkívül a vállalat értékesítési struktúrája
alapján a Bizottság úgy véli, a vállalt kötelezettség megke-
rülésének veszélye korlátozott.

(9) Erre való tekintettel a South Asian Petrochem Limited
által felajánlott kötelezettségvállalás elfogadható.

(10) Annak érdekében, hogy a Bizottság hatékonyan felügyel-
hesse a kötelezettségvállalás vállalat általi teljesítését,
amikor az a szabad forgalomba bocsátásra irányuló, a
kötelezettségvállalásnak megfelelő kérelmet beterjeszti az
illetékes vámhatósághoz, a vám megfizetése alóli
mentesség feltétele egy olyan számla bemutatása, amely
legalább a 2604/2000/EK rendelet mellékletében felsorolt
adatokat tartalmazza. Ezek az információk azért is szük-
ségesek, hogy a vámhatóságok kellő pontossággal tudják
megállapítani, hogy a szállítás a kereskedelmi dokumen-
tumokban foglaltak szerint zajlik-e. Amennyiben ilyen
számlát nem mutatnak be, vagy nem egyezik meg a

vámvizsgálatnál bemutatott termékkel, meg kell fizetni
a megfelelő dömpingellenes és szubvencióellenes vámta-
rifát.

(11) A kötelezettségvállalás megszegése vagy visszavonása
esetén, vagy ha alapos okkal feltételezhető, hogy a köte-
lezettségvállalást máris megsértik, a dömpingellenes alap-
rendelet 8. cikkének (9) és (10) bekezdése, illetve – adott
esetben – a szubvencióellenes alaprendelet 13. cikkének
(9) és (10) bekezdése értelmében ideiglenes vagy végleges
vámot lehet kivetni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2000/745/EK határozat 1. cikkében található táblázat a
következőkkel egészül ki:

Ország Gyártó Kiegészítő TARIC-kód

„India South Asian Petrochem Limited A 585”

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. szeptember 12-én.

a Bizottság részéről
Peter MANDELSON

a Bizottság tagja
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