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1. A Bizottság értesítése szerint, hacsak nem kezdeményeznek felülvizsgálatot az alábbiakban ismertetett
eljárásnak megfelelően, az alábbi dömpingellenes intézkedések határideje az itt közölt táblázatban feltünte-
tett időpontban lejár (1), az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt
behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2)
bekezdésében előírtak szerint.

2. Eljárás
A közösségi termelők írásban kérhetnek felülvizsgálatot. A kérelemben megfelelően bizonyítani kell, hogy
az intézkedések megszűnése valószínűleg a dömping, illetve a kár folytatódásához vagy megismétlődéséhez
vezet.

Amennyiben a Bizottság az érintett intézkedések felülvizsgálata mellett dönt, az importőrök, az exportőrök,
az exportáló ország képviselői és a közösségi termelők lehetőséget fognak kapni, hogy alátámasszák, eluta-
sítsák, illetve véleményezzék a felülvizsgálati kérelemben kifejtetteket.

3. Határidő
A közösségi termelők – a fentiek alapján – írásban, az értesítés közzététele után bármikor, de legkésőbb
három hónappal az alábbi táblázatban szereplő időpontot megelőzően, felülvizsgálati kérelemmel fordul-
hatnak az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatóságához (B-1 divízió), J-79 5/17, B-1049 Brussels (2).

4. Az értesítés közzétételére az 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikke (2) bekezdé-
sének megfelelően kerül sor.

Termék Származási vagy
exportáló ország(ok) Intézkedések Jogalap Lejárat ideje

Varrat nélküli csövek
vagy csővezetékek
vasból vagy ötvö-
zetlen acélból

Horvátország
Ukrajna

Vám A legutóbb az 1515/2002/EK
rendelettel (HL L 228., 2002.6.24.,
8. o.) módosított 348/2000/EK
rendelet (HL L 45., 2000.2.17., 1.
o.)

2005.2.18.

Horvátország Kötelezettség-
vállalás

A legutóbb a 2002/669/EK határo-
zattal (HL L 228., 2002.8.24., 20.
o.) módosított 2000/137/EK hatá-
rozat (HL L 46., 2000.2.18., 34.
o.)

Zsugorított (szinte-
relt) magnézium-
karbonát

Kínai Népköztár-
saság

Vám A legutóbb a 986/2003/EK rende-
lettel (HL L 143., 2003.6.11, 5. o.)
módosított 360/2000/EK rendelet
(HL L 46., 2000.2.18., 1. o.)

2005.2.19.
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