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BIZOTTSÁG

Értesítés a Norvégiából származó tenyésztett lazac behozatalára alkalmazandó dömpingellenes
intézkedésről szóló, a WTO Vitarendezési Testülete által elfogadott vizsgálóbizottsági jelentés végre-

hajtására irányuló folyamat lezárásáról

(2008/C 298/04)

1. Előzmények

A Tanács 2006. januárjában 85/2006/EK rendeletével (1) végleges dömpingellenes vámot vetett ki a
Norvégiából származó tenyésztett lazac behozatalára, és véglegesen beszedte a kivetett ideiglenes vámot (a
továbbiakban: eredeti intézkedés). Ezt követően Norvégia vitarendezési eljárást indított a Kereskedelmi
Világszervezetnél (WTO), melynek keretében kifogásolta a rendelet (a továbbiakban: az intézkedés) egyes
aspektusait. A WTO Vitarendezési Testülete által létrehozott WTO-vizsgálóbizottság jelentését 2007.
november 16-án küldték el a WTO-tagoknak. A WTO Vitarendezési Testülete 2008. január 15-i ülésén elfo-
gadta a vizsgálóbizottsági jelentést (a továbbiakban: a jelentés). Végrehajtási folyamat indult annak érdekében,
hogy az eredeti intézkedést összhangba hozzák a jelentésben szereplő ajánlásokkal és döntésekkel (a továb-
biakban: a végrehajtás).

2. A végrehajtás lezárása

2008. májusában a Bizottság értesítést (2) tett közzé (a továbbiakban: az értesítés) a Hivatalos Lapban, mely
tartalmazza a jelentésben szereplő ajánlások és döntések végrehajtásának valamennyi részletét. Kérdőívet
küldtek valamennyi érintett félnek és az értesítés 5. pontjának b) alpontjában meghatározott határidőn belül
jelentkező feleknek (a továbbiakban: az érdekelt felek).

2007. áprilisában (3) azonban az Európai Unió egyes tagállamai (a továbbiakban: a kérelmezők) prima facie
bizonyítékot nyújtottak be arról, hogy az intézkedések alapjául szolgáló körülmények megváltoztak. A kérel-
mezők azt állították és erről prima facie bizonyítékot is benyújtottak, hogy a norvég exportőrök általi
dömping jelentősen csökkent, és ezért nem indokolt az intézkedések további fenntartása. A Bizottság ezért
részleges időközi felülvizsgálatot (a továbbiakban: a felülvizsgálat) indított az alaprendelet (4) 11. cikke
(3) bekezdésének megfelelően.

A felülvizsgálat megállapította, hogy a norvég exportőrök nem dömpingelték termékeiket a Közösség piacán.
Ennek megfelelően a Tanács a 685/2008/EK rendelettel (5) hatályon kívül helyezte a Norvégiából származó
tenyésztett lazacra vonatkozó, hatályban lévő eredeti intézkedéseket.

Következésképpen az értesítésben említett folyamat lezárult.
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Valamennyi érdekelt fél lehetőséget kapott a folyamat lezárásával kapcsolatos észrevételei megtételére és/vagy
arra, hogy védelemhez való jogát illetően panaszt nyújtson be a meghallgató tisztviselőhöz (1). Egyetlen fél
sem tett észrevételeket és nem fordult a meghallgató tisztviselőhöz.
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(1) Ha az érdekelt felek úgy ítélik meg, hogy védelemhez való joguk gyakorlása során nehézségekbe ütköznek, kérhetik a Keres-
kedelmi Főigazgatóság meghallgató tisztviselőjének közbenjárását. A meghallgató tisztviselő összekötő szerepet tölt be az
érdekelt felek és a Bizottság szolgálatai között: az eljárás során szükség esetén közvetít az érdekeik védelmét érintő eljárási
kérdésekben, különös tekintettel az aktához való hozzáférésre, az adatok bizalmas kezelésére, a határidők meghosszabbítá-
sára, valamint az írásban és/vagy szóban kifejtett álláspontok kezelésére. További információk, valamint a meghallgató
tisztviselő elérhetősége és weboldala a Kereskedelmi Főigazgatóság internetes oldalán találhatók (http://ec.europa.eu/trade).


