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BIZOTTSÁG

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó kézi emelőkocsik és alapvető részegységeik behozata-
lára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megindításáról

(2007/C 184/07)

A Bizottság saját kezdeményezésére úgy döntött, hogy az
Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból
érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló,
1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendelet (1) (a továb-
biakban: alaprendelet) 11. cikkének (3) bekezdésével össz-
hangban részleges időközi felülvizsgálatot indít. A felülvizsgálat
a termékkör vizsgálatára korlátozódik annak tisztázása érde-
kében, hogy egyes termékfajták a kézi emelőkocsikra vonatkozó
intézkedések hatálya alá tartoznak-e.

1. Termék

A felülvizsgálat tárgyát képező termék a jelenleg az
ex 8427 90 00 és ex 8431 20 00 KN-kód alá sorolható, a Kínai
Népköztársaságból származó kézi emelőkocsi és alapvető
részegységei, vagyis alváz és hidraulika (a továbbiakban: érintett
termék). Ezek a KN-kódok csak tájékoztató jellegűek.

2. Meglévő intézkedések

A jelenleg hatályos intézkedések az 1174/2005/EK tanácsi
rendelettel (2) a Kínai Népköztársaságból származó kézi emelő-
kocsik és alapvető részegységeik behozatalára kivetett végleges
dömpingellenes vámok.

3. A felülvizsgálat indokolása

A Bizottság rendelkezésére álló információk azt mutatják, hogy
egyes termékek (az úgynevezett nagy emelésű emelőkocsik,
emelőtargoncák, ollós munkapadok és mérlegelőkocsik), melyek
az állítások szerint a termékkörbe tartoznak, különböznek a
kézi emelőkocsiktól, többek között különleges funkcióik
(emelés, kazalozás vagy mérlegelés) és végfelhasználóik miatt. E
funkciók teljesítése érdekében úgy tűnik, eltérő az emelővillák, a
hidraulika, az alvázak, a kerekek stb. erőssége és kialakítása. Az
említett jellemzők kiemelik a felhasználásbeli különbségeket és
úgy tűnik, e termékek és a kézi emelőkocsik nem cserélhetők fel
egymással. Emiatt helyénvaló felülvizsgálni az ügyet a termékkör

tisztázása céljából; a felülvizsgálat következtetései pedig lehe-
tőség szerint a vonatkozó intézkedések elrendelésének napjától
visszamenőleges hatállyal lesznek érvényesek.

4. A dömping megállapítására irányuló eljárás

Minthogy a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt köve-
tően megállapítást nyert, hogy elegendő bizonyíték áll rendelke-
zésre a részleges időközi felülvizsgálat megindításához, a
Bizottság az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése alapján
felülvizsgálatot indít, mely a termékkör vizsgálatára korláto-
zódik.

a) Kérdőívek

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszerzése
érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a következő felek
részére: közösségi gazdasági ágazat, az ismert importőrök, az
érintett ország ismert exportáló gyártói, valamint az érintett
exportőr ország hatóságai. Ezen információknak és az ezeket
alátámasztó bizonyítékoknak az 5. pont a) alpontjában
megállapított határidőn belül kell beérkezniük a Bizott-
sághoz.

b) Információgyűjtés és meghallgatások

A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy ismertessék állás-
pontjukat, a kérdőívre adott válaszokon kívül szolgáltassanak
további információkat, és állításaikat támasszák alá bizonyíté-
kokkal. Ezen információknak és az ezeket alátámasztó bizo-
nyítékoknak az 5. pont a) alpontjában megállapított határ-
időn belül kell beérkezniük a Bizottsághoz.

A Bizottság meghallgathatja továbbá az érdekelt feleket,
amennyiben olyan kérelmet nyújtanak be, amelyből kitűnik,
hogy meghallgatásukat különleges okok indokolják. E
kérelmet az 5. pont b) alpontjában megállapított határidőn
belül kell benyújtani.
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(1) HL L 56., 1996.3.6., 1. o. A legutóbb a 2117/2005/EK rendelettel
módosított (HL L 340., 2005.12.23., 17. o.) rendelet.

(2) HL L 189., 2005.7.21., 1. o.



5. Határidők

a) Jelentkezés, kitöltött kérdőívek benyújtása, egyéb információk közlése

Ahhoz, hogy az érdekelt felek előterjesztéseit a vizsgálat
során figyelembe lehessen venni, a feleknek – eltérő rendel-
kezés hiányában – az ezen értesítésnek az Európai Unió Hiva-
talos Lapjában való közzétételét követő 40 napon belül jelent-
kezniük kell a Bizottságnál, ki kell fejteniük álláspontjukat,
be kell nyújtaniuk kitöltött kérdőíveiket, illetve a Bizottság
rendelkezésére kell bocsátaniuk a birtokukban lévő egyéb
információkat. A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy az
alaprendeletben megállapított eljárási jogok többsége csak
akkor gyakorolható, ha a felek a fent említett határidőn belül
jelentkeznek a Bizottságnál.

b) Meghallgatások

Az érdekelt felek ugyanezen 40 napos határidőn belül
kérhetik a Bizottság előtti meghallgatásukat is.

6. Írásbeli beadványok, kitöltött kérdőívek, levelek

Az érdekelt feleknek minden beadványukat és kérelmüket
írásban kell benyújtaniuk (eltérő rendelkezés hiányában nem
elektronikus formában), melyen fel kell tüntetniük nevüket,
címüket, e-mail címüket, telefon- és faxszámukat. Az érdekelt
felek valamennyi bizalmas írásos beadványát, az ezen értesí-
tésben kért információkat is beleértve, kérdőívekre adott válaszát
és leveleit „Limited” (1) („Korlátozott hozzáférés”) felirattal jelölik
meg; ezeket az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdésének megfe-
lelően egy nem titkos változat is kíséri, melyet a „FOR INSPEC-
TION BY INTERESTED PARTIES” („AZ ÉRDEKELT FELEK
ÁLTALI BETEKINTÉSRE”) felirattal látnak el.

A Bizottság levelezési címe:
European Commission
Directorate General for Trade
Directorate H
Office: J-79 5/16
B-1049 Brussels
Fax: (32-2) 295 65 05

7. Az együttműködés hiánya

Abban az esetben, ha az érdekelt felek valamelyike megtagadja a
szükséges információkhoz való hozzáférést, vagy nem szolgáltat
információkat határidőn belül, illetve ha a vizsgálatot jelentősen
hátráltatja, az alaprendelet 18. cikkével összhangban megerősítő
vagy nemleges megállapítások tehetők a rendelkezésre álló
tények alapján.

Ha megállapítást nyer, hogy az érdekelt felek valamelyike hamis
vagy félrevezető adatokat szolgáltatott, ezeket az információkat
figyelmen kívül kell hagyni, és a rendelkezésre álló tényekre
lehet támaszkodni az alaprendelet 18. cikkével összhangban. Ha
valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak részben működik együtt,
és a rendelkezésre álló tényeket használják fel, előfordulhat,
hogy számára az eredmény kevésbé lesz kedvező, mintha
együttműködött volna.

8. A vizsgálat ütemterve

A vizsgálat az alaprendelet 11. cikke (5) bekezdésének megfe-
lelően ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való
közzétételétől számított 15 hónapon belül lezárul.

9. Személyes adatok feldolgozása

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a vizsgálat során gyűj-
tött valamennyi személyes adatot a személyes adatok közösségi
intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében
az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlá-
sáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parla-
menti és tanácsi rendeletnek (2) megfelelően fogja kezelni.
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(1) Ez azt jelenti, hogy a dokumentum csak belső használatra szól. Az
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való
nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.)
4. cikke értelmében védelem alatt áll. Az alaprendelet 19. cikke és az
1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szólóWTO-megállapodás
(dömpingellenes megállapodás) 6. cikke értelmében bizalmas jellegű
dokumentumnak minősül. (2) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


