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RENDELETEK

A TANÁCS 856/2007/EK RENDELETE

(2007. július 16.)

a Kínai Népköztársaságból származó ferromolibdén behozatalára a 215/2002/EK rendelettel kivetett
végleges dömpingellenes vám felfüggesztésének meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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 14.
cikkére,

tekintettel a Bizottságnak a tanácsadó bizottsággal folytatott
konzultációt követően benyújtott javaslatára,

mivel:

A. AZ ELJÁRÁS

(1) A 215/2002/EK rendelettel (2) a Tanács végleges
dömpingellenes vámot vetett ki a Kínai Népköztársa-
ságból (a továbbiakban: Kína) származó, a 7202 70 00
KN-kód alá tartozó ferromolibdén (a továbbiakban: érin-
tett termék) behozatalára. A dömpingellenes vám
mértéke 22,5 %.

(2) A Bizottság a 2006/714/EK határozattal (3) kilenc
hónapra felfüggesztette a Kínából származó érintett
termék behozatalára a 215/2002/EK rendelettel kivetett
végleges dömpingellenes vámot.

(3) A 215/2002/EK rendelettel kivetett végleges dömpingel-
lenes vám felfüggesztéséről szóló határozat megfelelt az
alaprendelet 14. cikke (4) bekezdésében foglaltaknak,
miszerint a dömpingellenes intézkedések a Közösség
érdekében felfüggeszthetőek, ha a piaci viszonyok átme-
netileg olyan mértékben megváltoznak, hogy a felfüg-
gesztés eredményeként további kár nem valószínűsíthető,
és ha a közösségi ipar lehetőséget kapott észrevételei
megtételére és ezeket az észrevételeket figyelembe is
vették.

(4) A Bizottság a 2006/714/EK határozatában arra a követ-
keztetésre jutott, hogy a piaci viszonyokban bekövetke-
zett átmeneti változás, és mindenekelőtt az érintett
termék közösségi piacon megfigyelhető magas, messze
az eredeti vizsgálatban megállapított, kárhoz vezető
mérték feletti árszintje, valamint az érintett termék
kereslet-kínálati viszonyában fennálló egyenlőtlenség
miatt nem valószínű, hogy a felfüggesztés eredményeként
a Kínából származó érintett termék behozatala ismét kárt
okoz.

(5) A 2006/714/EK határozatban a Bizottság vállalta, hogy
nyomon követi az érintett termék behozatalának és
árainak alakulását, és a felfüggesztést hatályon kívül
helyezi, ha az érintett termék Kínából ismételten fokozott
mennyiségben és dömpingelt áron érkezik, és ezáltal kárt
okoz a közösségi gazdasági ágazatnak.

(6) 2006. október 31-én a Bizottság az Európai Unió Hiva-
talos Lapjában közzétett értesítéssel (4) hivatalból teljes
időközi felülvizsgálatot indított, mivel a birtokában lévő
bizonyítékok arra utaltak, hogy a meglévő intézkedések
alapjául szolgáló körülmények olyan mértékben megvál-
toztak, hogy megkérdőjelezik a meglévő intézkedések
helyénvalóságát, továbbá egyes változások tartósnak
tűntek.
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B. INDOKOK

(7) Az alaprendelet 14. cikkének (4) bekezdése kimondja,
hogy a dömpingellenes intézkedések a Közösség érde-
kében kilenc hónapos időtartamra felfüggeszthetőek, de
a felfüggesztés újabb, egy évet meg nem haladó időre
meg is hosszabbítható, ha a Tanács a Bizottság javaslatára
így határoz.

(8) Az intézkedés felfüggesztése óta a 2006/714/EK határo-
zat (5)–(10) preambulumbekezdésében ismertetett helyzet
az érintett termék behozatala és árai tekintetében nem
változott. Csak jelentéktelen mennyiségű Kínából szár-
mazó származású ferromolibdén behozatalára került sor
az EK-ba.

(9) A hivatalból indított teljes időközi felülvizsgálat tekinte-
tében emlékeztetni kell arra, hogy a felülvizsgálatnak a
megindítástól számított 15 hónapon belül, azaz 2008.
január 31-ig le kell zárulnia.

C. KÖVETKEZTETÉS

(10) Tekintettel arra, hogy a közösségi piac helyzete a
dömpingellenes vám 2006. októberi felfüggesztését köve-
tően nem változott, és mivel az időközi felülvizsgálat
még nem zárult le, a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a
hatályos intézkedések felfüggesztésének meghosszabbí-
tása az alaprendelet 14. cikke (4) bekezdésének megfe-
lelően helyénvaló. A befelé irányuló kereskedelem
előzetes kiszámíthatóságának általános elve alapján, és a
jelenleg folyamatban lévő időközi felülvizsgálat eredmé-
nyeinek megelőlegezéseként a Bizottság arra a következ-
tetésre jutott, hogy a hatályos intézkedések felfüggesztését
2008. január 31-ig, vagyis az időközi felülvizsgálat lezá-
rásának végső határidejéig meg kell hosszabbítani. Arra
utaló jel nem merült fel, hogy a felfüggesztés meghosz-
szabbítása a közösségi érdekkel ellentétben állna.

(11) Az alaprendelet 14. cikkének (4) bekezdése alapján a
Bizottság tájékoztatta a közösségi ipart arról a szándé-
káról, hogy meghosszabbítja a hatályos dömpingellenes
intézkedéseket. A közösségi ipar lehetőséget kapott észre-
vételei benyújtására, ezek azonban nem változtatták meg
azt a megállapítást, hogy a helyzet a 2006/714/EK hatá-
rozatban foglaltakhoz képest nem változott.

(12) A Bizottság ezért úgy ítéli meg, hogy az alaprendelet 14.
cikke (4) bekezdésének megfelelően az érintett termékre
kivetett dömpingellenes vám felfüggesztésének meghosz-
szabbításával szemben támasztott valamennyi feltétel
teljesül. Ebből következően a 215/2002/EK rendelettel
kivetett dömpingellenes vám felfüggesztését 2008. január
31-ig meg kell hosszabbítani.

(13) A Bizottság nyomon fogja követni az érintett termék
behozatalának és árainak alakulását. Amennyiben
bármikor is előállna az a helyzet, hogy az érintett termék
Kínából ismételten fokozott mennyiségben és dömpingelt
áron érkezik, és ebből következően a közösségi gazdasági
ágazatnak kárt okoz, a Bizottság e felfüggesztés visszavo-
nását, és ezáltal a dömpingellenes vám újrabevezetését
fogja javasolni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kínai Népköztársaságból származó, a 7202 70 00 KN-kód alá
tartozó ferromolibdén behozatalára a 215/2002/EK tanácsi
rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vám felfüggesztését
2008. január 31-ig meg kell hosszabbítani.

2. cikk

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

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 16-án.

a Tanács részéről
az elnök
J. SILVA
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