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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: az alaprendelet) és különösen annak 9.
cikkére,

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

A. AZ ELJÁRÁS

(1) 2005. május 26-án a Bizottság az Európai Unió Hivatalos
Lapjában (2) közzétett értesítésében bejelentette a Guate-
malából és Pakisztánból származó, denaturált vagy nem
denaturált, legalább 80 vagy magasabb térfogatszázalék
alkoholtartalmú, rendszerint a 2207 10 00 és az
ex 2207 20 00 KN-kód alatt bejelentett etil-alkohol
Közösségbe irányuló importjára alkalmazandó dömping-
ellenes eljárás megindítását.

(2) A dömpingellenes eljárást az alaprendelet 5. cikkének
megfelelően indították el az Európai Unió iparietil-
alkohol-termelők bizottsága (a továbbiakban: a panaszos)
által 2005. április 11-én azon termelők nevében, akik
termelési aránya az etil-alkohol összesített közösségi
termelésének nagy részét, jelen esetben több mint
30 %-át teszi ki.

(3) A panasz meggyőző bizonyítékot tartalmazott az említett
termék dömpingjének és az ebből eredő súlyos kárnak a
fennállásáról, amit elegendőnek tekintettek egy dömping-
ellenes eljárás megindításának alátámasztásához.

(4) A Bizottság hivatalosan tájékoztatta Guatemala és
Pakisztán exportáló gyártóit, az importőröket/kereske-
dőket, az ismert érintett beszállítókat és felhasználókat,
az érintett exportáló országok képviselőit, a panaszost,
valamint az összes ismert közösségi gyártót az eljárás
megindításáról. Az érdekelt felek lehetőséget kaptak
arra, hogy álláspontjukat írásban ismertessék és szóbeli
meghallgatást kérjenek az eljárás megindításról szóló
értesítésben meghatározott határidőn belül, valamint az
összes érintett félnek kérdőíveket küldtek.

B. A PANASZ VISSZAVONÁSA ÉS AZ ELJÁRÁS
MEGSZÜNTETÉSE

(5) A panaszos a Bizottsághoz intézett 2006. január 31-i
keltezésű levelében hivatalosan visszavonta panaszát. A
panaszos tájékoztatása szerint a visszavonást az Általános
Preferenciális Rendszerben a Pakisztánból származó etil-
alkoholra vonatkozó, nemrég bekövetkezett jelentős
változás idézte elő. A panaszos tájékoztatása szerint bár
ez nem szüntette meg a dömpingelési gyakorlatot, hozzá-
járult a Pakisztánból a Közösségbe történő hatalmas és
ártalmas importmennyiségek jelentős megfékezéséhez.
Mivel a panaszban a kárra vonatkozó adatokat a Guate-
malából és Pakisztánból történő import együttes kihatása
alapján állapították meg, a panaszos úgy vélte, hogy a
panasz visszavonása a jelenleg helyzetben mindkét ország
tekintetében ésszerű intézkedés volt.

(6) Az alaprendelet 9. cikke (1) bekezdésének megfelelően a
panasz visszavonása esetén az eljárás megszüntethető,
kivéve, ha ez a megszüntetés sértené a Közösség érdekeit.

(7) 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 megszüntetése sértené a Közösség érdekeit. Az
érdekelt feleket ennek megfelelően tájékoztatták, továbbá
lehetőséget kaptak észrevételeik megtételére. A Bizott-
sághoz azonban nem érkezett semmilyen olyan észre-
vétel, amely az említett határozatot megváltoztatná.

(8) A Bizottság ezért arra a következtetésre jutott, hogy a
Guatemalából és Pakisztánból származó, a Közösségbe
importált etil-alkoholra vonatkozó dömpingellenes eljá-
rást meg kell szüntetni dömpingellenes intézkedések
alkalmazása nélkül,
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(1) HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 2117/2005/EK rendelettel
(HL L 340., 2005.12.23., 17. o.) módosított rendelet.

(2) HL C 129., 2005.5.26., 22. o.



ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

Egyetlen cikk

A Guatemalából és Pakisztánból származó, denaturált vagy nem denaturált, legalább 80 vagy magasabb
térfogatszázalék alkoholtartalmú, rendszerint a 2207 10 00 és az ex 2207 20 00 KN-kód alatt bejelentett
etil-alkohol Közösségbe irányuló importjára alkalmazott dömpingellenes eljárás ezennel megszűnik.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 25-én.

a Bizottság részéről
Peter MANDELSON

a Bizottság tagja
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