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Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – High Court of Justice
(Chancery Division) – Az Egyiptomból, Indiából és Pakisztánból
származó pamut ágyneműkre végleges dömpingellenes vámot
kiszabó 1997. november 28-i 2398/97/EK tanácsi rendelet
(HL L 332., 1. o.) érvényessége – A 2398/97/EK rendeletet
módosító, és az Indiából származó ágyneműk tekintetében az

alkalmazását felfüggesztő, 2001. augusztus 7-i 1644/2001/EK
tanácsi rendelet (HL L 219., 1. o.) érvényessége – A 2398/97
rendeletet módosító és a Pakisztánból származó import tekinte-
tében az eljárást megszüntető 2002. január 28-i 160/2002/EK
tanácsi rendelet (HL L 26., 1. o.) érvényessége – A 2398/97/EK
rendelet által az Indiából származó pamut ágyneműkre kiszabott
végleges dömpingellenes vámot megerősítő, 2002. április 22-i
696/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 109., 3. o.) érvényessége.

Rendelkező rész

1) Az Egyiptomból, Indiából és Pakisztánból származó pamut-
ágyneműk behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám
kivetéséről szóló, 1997. november 28-i 2398/97 tanácsi rendelet
első cikke érvénytelen, amennyiben az Európai Unió Tanácsa a vizs-
gálat tárgyát képező termékre vonatkozóan a dömpingkülönbözet
meghatározásához mindegyik érintett terméktípus esetében a
negatív dömpingkülönbözetre a „zeroing” módszert alkalmazta.

2) Az alapeljárásbeli ügyben érintetthez hasonló olyan importőröknek,
akik a nemzeti bírósághoz keresetet nyújtottak be az olyan határo-
zatok ellen, amelyek alapján – az ezen ítélet értelmében érvényte-
lennek nyilvánított 2398/97 rendelet alkalmazásában – tőlük
dömpingellenes vámokat szedtek be, az alapeljárás keretében fősza-
bály szerint jogukban áll ezen érvénytelenségre hivatkozni, a szóban
forgó vámoknak a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló,
1992. október 12-i 2913/92/EK rendelet 236. cikkének
(1) bekezdése szerinti visszatérítése érdekében.

(1) HL C 262., 2004.10.23.
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