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1. BEVEZETÉS

A Bizottság 2005. április 29-én saját kezdeményezésére az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítéssel (1) védin-
tézkedési vizsgálatot indított a Kínai Népköztársaságból szár-
mazó kilenc termékkategória a Közösségbe történő behozata-
láról a 3030/93/EGK tanácsi rendelet 10a. cikkének (2) megfe-
lelően.

2005. május 27-én a Bizottság hivatalos konzultációt kezdemé-
nyezett a Kínai Népköztársasággal a Kínai Népköztársaság a
WTO-hoz való csatlakozásáról szóló munkacsoporti jelentés
242. bekezdésével és – a 4. kategória (pólók) és a 115. kate-
gória (lenfonál) vonatkozásában – a 3030/93/EGK tanácsi ren-
delet 10a. cikkével összhangban. A Bizottság rendelkezésére
álló korai előjelek azt mutatják, hogy e termékek kereskedelme
a piaci zavarok miatt rendezetlenül alakul.

2. A VÉDINTÉZKEDÉSI VIZSGÁLAT LEZÁRÁSA

A Kínai Népköztársaság a WTO-hoz való csatlakozásáról szóló
munkacsoporti jelentés 242. bekezdésével összhangban tartott
konzultációk alapján 2005. június 10-én a Bizottság és a Kínai
Népköztársaság hatóságai tíz termékkategória tekintetében
megállapodtak egy, a Kínai Népköztársaságból a Közösségbe
irányuló behozatal mennyiségi korlátairól szóló egyetértési
megállapodás megkötéséről. A tíz kategóriából hat – 4. kate-
gória (pólók), 5. kategória (pulóverek), 6. kategória (nadrágok),
7. kategória (blúzok), 31. kategória (melltartó) és 115. kategória
(len- vagy ramifonal) – e vizsgálat tárgyát képezi. Ezen egyetér-
tési megállapodás eredményeképpen a 3030/93/EGK tanácsi
rendeletet a(z) 1084/2005/EK (3) bizottsági rendelettel módosí-
tották, az e rendelet által érintett termékek tekintetében folya-
matban lévő védintézkedési vizsgálatot pedig le kell zárni.

A vizsgálat tárgyát képező fennmaradó három termékkategória
– nevezetesen a 12. (harisnya és zokni), 15. (női felsőkabát) és
117. kategória (lenszövet) – tekintetében, amelyek nem képezik
részét a Kínai Népköztársasággal létrejövő egyetértési megálla-
podásnak, a Bizottság úgy vélekedik, hogy a Kínai Népköztársa-
ságból származó behozatal növekedése ellenére a közösségi
gyártók általános helyzete – az alább felsorolt okok miatt –
nem teszi szükségessé a Kínai Népköztársaság a WTO-hoz való
csatlakozásáról szóló munkacsoporti jelentés 242. bekezdé-
sének (4) és a 3030/93/EGK tanácsi rendelet 10a. cikkének értel-
mében vett intézkedések bevezetését.

12. kategória (harisnya és zokni)

Míg a 12. kategóriába tartozó termékek a Kínai Népköztársa-
ságból származó behozatala 2005 első negyedévében 2004

azonos időszakához képest jelentősen emelkedett, a Kínai
Népköztársaságból származó behozatalok növekedési rátája
csökken. A 2005 első negyedévében tapasztalt 305 %-os növe-
kedés a 2005. január-április közötti időszakban 246 %-ra csök-
kent.

Az e termékeket előállító közösségi gyártók tekintetében úgy
tűnik, hogy mind a gyártás, mind a foglalkoztatottság 2005
első negyedévében 2004 azonos időszakához képest többé-
kevésbé stabil volt, még akkor is, ha a megrendelésekben
visszaesés mutatkozott.

15. kategória (női felsőkabát)

Míg a 15. kategóriába tartozó termékek a Kínai Népköztársa-
ságból származó behozatala 2005 első negyedévében 2004
azonos időszakához képest jelentősen emelkedett, a
3030/93/EGK tanácsi rendelet 10a. cikke alkalmazásáról szóló
iránymutatásokban rögzített riasztási szintet 2005 első négy
hónapjának végére nem érte el. Ezenkívül a Kínai Népköztársa-
ságból származó behozatalok növekedési rátája csökken. A
2005 első negyedévében tapasztalt 181 %-os növekedés a
2005. január-április közötti időszakban 158 %-ra csökkent.

A Kínai Népköztársaságból származó behozatal növekedését,
bár százalékos arányban nagy volt, a Közösségben tapasztalható
fogyasztás növekedése teljes egészében elvonta. A Kínai
Népköztársaságból származó behozatal 2005 első negyed-
évében 2004 azonos időszakához képest abszolút értékben 9
millió, míg a Közösségben tapasztalható fogyasztás több mint
10 millió egységgel nőtt az azonos időszakban.

Az e termékeket előállító közösségi gyártók tekintetében úgy
tűnik, hogy míg 2005 első negyedévében 2004 azonos idősza-
kához képest a gyártás enyhén visszaesett, az e termékeket
előállító közösségi gyártók nyereségszintje stabil és pozitív
maradt, és a foglalkoztatottság terén sem volt tapasztalható
kiugró visszaesés.

117. kategória (lenszövet)

Míg a 117. kategóriába tartozó termékek a Kínai Népköztársa-
ságból származó behozatala 2005 első negyedévében 2004
azonos időszakához képest jelentősen emelkedett, ez a (mintegy
2 300 tonnás) emelkedés nagyrészt más harmadik országbeli
exportőrök rovására történt. A Közösségbe irányuló behozatal
összes növekedése valójában csak mintegy 700 tonnát tesz ki.
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Míg a kínai átlagos egységárak alacsonyabbak az egyéb fő szál-
lítók árainál, 2005 első negyedévében 2004 azonos idősza-
kához képest stabilak maradtak.

Az e termékeket előállító közösségi gyártók helyzetének tekin-
tetében úgy tűnik, hogy míg 2005 első negyedévében 2004
azonos időszakához képest a gyártás jelentős mértékben
(mintegy 4 000 tonnával) visszaesett, nem egyértelmű, hogy ez
a visszaesés kizárólag a Kínai Népköztársaságból származó
behozatal növekedésének következménye lenne.

3. KÖVETKEZTETÉS

A fentiekben felsorolt okok miatt a Kínai Népköztársaságból
származó meghatározott textiltermékek behozatalára vonat-
kozó, 2005. április 29-én megkezdett védintézkedési vizsgálat
lezárul.
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