
BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. október 11.)

a Kínai Népköztársaságból származó egyes magnezittéglák behozatalára vonatkozó dömpingellenes
eljárással kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalás elfogadásáról

(2005/704/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: alaprendelet) és különösen annak 8.
cikkére,

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

A. ELJÁRÁS

(1) Az 552/2005/EK rendelettel (2) a Bizottság a Kínai
Népköztársaságból (a továbbiakban: KNK) származó
egyes magnezittéglák közösségi behozatalára ideiglenes
dömpingellenes vámot vetett ki.

(2) Az ideiglenes dömpingellenes intézkedések elfogadását
követően a Bizottság folytatta a dömpinggel, a kárral és
a közösségi érdekkel kapcsolatos vizsgálatot. A vizsgálat
végleges megállapításait és következtetéseit a KNK-ból
származó egyes magnezittéglák behozatalára kivetett
végleges dömpingellenes vámról és az ideiglenes vám
végleges beszedéséről szóló 1659/2005/EK tanácsi rend-
elet (3) tartalmazza.

(3) A vizsgálat megerősítette a KNK-ból származó egyes
magnezittéglák behozatalához kapcsolódó kárt okozó
dömpingre vonatkozó ideiglenes megállapításokat.

B. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

(4) Az ideiglenes dömpingellenes intézkedések elfogadását
követően Yingkou Qinghua Refactories Co. Ltd, a Kínai
Népköztársaságban található egyik együttműködő
exportáló termelő, árra vonatkozó és mennyiségi felső
határral kombinált kötelezettségvállalási ajánlatot tett az
alaprendelet 8. cikke (1) bekezdésének megfelelően. A
kötelezettségvállalásban a vállalat felajánlotta, hogy az

érintett terméket a mennyiségi felső határon belül vagy
a dömping kárt okozó hatásait kiküszöbölő árszint felett
adja el. A mennyiségi felső határon túli behozatalra
dömpingellenes vámot vetnek ki.

(5) 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.

(6) Ezt tekintetbe véve a kötelezettségvállalás elfogadhatónak
tekinthető.

(7) Annak érdekében, hogy a Bizottság hatékonyan felügye-
lhesse a kötelezettségvállalás vállalat általi teljesítését,
amikor a kötelezettségvállalásnak megfelelően a szabad
forgalomba bocsátásra irányuló kérelmet beterjeszti az
illetékes vámhatósághoz, a vám megfizetése alóli
mentesség feltétele egy olyan számla bemutatása, amely
legalább az 1659/2005/EK tanácsi rendelet mellékletében
felsorolt adatokat tartalmazza. Ez az információs szint
azért is szükséges, hogy a vámhatóságok kellő pontos-
sággal tudják megállapítani, hogy a szállítás a kereske-
delmi dokumentumokban foglaltak szerint zajlik-e.
Amennyiben ilyen számla nem kerül bemutatásra, vagy
nem a vámvizsgálatnál bemutatott termékre vonatkozik,
úgy ahelyett a dömpingellenes vám megfelelő összegét
kell megfizetni.

(8) A kötelezettségvállalás tiszteletben tartásának hatékony
biztosítása érdekében a fent említett tanácsi rendelettel
felhívták az importőrök figyelmét arra, hogy a kötelezett-
ségvállalás bármilyen megszegése az érintett ügyletek
tekintetében a dömpingellenes vám visszamenőleges
alkalmazását eredményezheti.

(9) A kötelezettségvállalás megszegése vagy visszavonása
esetén a Tanács által a 9. cikk (4) bekezdésének megfe-
lelően kivetett dömpingellenes vám az alaprendelet 8.
cikkének (9) bekezdése révén automatikusan kivetésre
kerül,
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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 93, 2005.4.12., 6. o.
(3) Lásd e Hivatalos Lap 1 oldalát.



ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Kínai Népköztársaságból származó egyes magnezittéglák behozatalát érintő dömpingellenes eljárással
kapcsolatban az alábbiakban meghatározott exportáló termelő által vállalt kötelezettségvállalás elfogadásra
kerül.

Ország Vállalat Kiegészítő TARIC-kód

Kínai Népköztársaság Yingkou Qinghua Refractories Co.
Ltd, Qinghuayu Village, Qinghua
District, Dashiqiao City, Liaoning
Province, 115100, KNK

A636

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. október 11-én.

a Bizottság részéről
Peter MANDELSON

a Bizottság tagja
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