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BIZOTTSÁG

Értesítés egyes Thaiföldről származó gyűrűs iratgyűjtő szerkezetek behozatalára vonatkozó
dömpingellenes eljárás megindításáról

(2008/C 322/08)

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) 5. cikke alapján a Bizottsághoz panaszt
nyújtottak be, amely szerint egyes, Thaiföldről (a továbbiakban:
érintett ország) származó gyűrűs iratgyűjtő szerkezetek behoza-
tala dömpingelt formában történik, s ezáltal jelentős kárt okoz a
közösségi gazdasági ágazatnak.

1. A panasz

A panaszt 2008. november 11-én nyújtotta be a Ring Alliance
Ringbuchtechnik GmbH (a továbbiakban: panaszos), amelynek
termelése egyes gyűrűs iratgyűjtő szerkezetek teljes közösségi
gyártásának jelentős részét, ebben az esetben több mint 50 %-át
teszi ki.

2. A termék

Az állítások szerint dömpingelt terméket a rendszerint
ex 8305 10 00 KN-kóddal bejelentett, Thaiföldről származó
egyes gyűrűs iratgyűjtő rendszerek (a továbbiakban: érintett
termék) alkotják. Ez a KN-kód csak tájékoztató jellegű. Ennek az
értesítésnek az alkalmazásában a gyűrűs iratgyűjtő szerkezet két
acéllapból vagy -huzalból áll, amelyekre legalább négy, acélhu-
zalból készült félgyűrűt rögzítettek, és amelyeket acél bevonat
tart össze. A szerkezetek a félgyűrűk szétnyitásával vagy a
gyűrűs iratgyűjtő szerkezethez rögzített, kisméretű acél nyitó-
szerkezettel nyithatók.

3. A dömpingre vonatkozó állítás

A thaiföldi dömpingre vonatkozó állítás az érintett termék
számtanilag képzett rendes értékének és a Közösségbe irányuló
exportárainak összehasonlításán alapul.

Ennek alapján a kiszámított dömpingkülönbözet jelentős.

4. A kárra vonatkozó állítás

A panaszos bizonyítékokkal szolgált arról, hogy az érintett
termék Thaiföldről történő behozatala mind abszolút értékben,
mind a piaci részesedést tekintve összességében megnövekedett.

A panaszos állítása szerint az érintett termék behozatali mennyi-
sége és árai – egyéb következmények mellett – kedvezőtlenül
hatnak a közösségi gazdasági ágazat piaci részesedésére, az általa
értékesített termékek mennyiségére és árszintjére, s ezáltal
jelentős mértékben rontja a közösségi gazdasági ágazat össztelje-
sítményét, valamint pénzügyi helyzetét és foglalkoztatási
helyzetét.

5. Az eljárás

Minthogy a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt köve-
tően megállapítást nyert, hogy a panaszt a közösségi gazdasági
ágazat részéről vagy nevében nyújtották be, és hogy elegendő
bizonyíték áll rendelkezésre az eljárás megindításához, a
Bizottság az alaprendelet 5. cikke alapján vizsgálatot indít.

5.1. A dömping és a kár megállapítására irányuló eljárás

A vizsgálat azt hivatott megállapítani, hogy a Thaiföldről
származó érintett termék behozatala dömpingelt formában tör-
ténik-e, és ha igen, a dömping okoz-e kárt.

a) Kérdőívek

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszerzése
érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a következő felek
részére: közösségi gazdasági ágazat, a Közösségben működő
gyártói szövetségek, a thaiföldi exportőrök/gyártók, az
exportőrök/gyártók szövetségei, az importőrök, az ismert
importőrszövetségek, valamint az érintett exportőr országok
hatóságai.

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 a 6. pont b) alpontjában megállapított határidőn
belül kell beérkezniük a Bizottsághoz.
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(1) HL L 56., 1996.3.6., 1. o.



A Bizottság meghallgathatja továbbá az érdekelt feleket,
amennyiben olyan kérelmet nyújtanak be, amelyből kitűnik,
hogy meghallgatásukat különleges okok indokolják. E
kérelmet a 6. pont c) alpontjában megállapított határidőn
belül kell benyújtani.

5.2. A közösségi érdek vizsgálatára irányuló eljárás

Az alaprendelet 21. cikkével összhangban és abban az esetben,
ha a dömpingre és az általa okozott kárra vonatkozó állítások
bizonyítást nyernek, határozni kell arról, hogy nem ellentétes-e
a közösségi érdekkel, ha dömpingellenes intézkedések elfoga-
dására kerül sor. A Bizottság ezért az ismert közösségi gazdasági
ágazatnak, az importőröknek és képviseleti szövetségeiknek,
továbbá a reprezentatív felhasználóknak és a reprezentatív
fogyasztói szervezeteknek kérdőíveket küldhet. A felek – köztük
azok is, melyeket a Bizottság nem ismer – a 6. pont
b) alpontjában megállapított határidőn belül jelentkezhetnek a
Bizottságnál és információkat szolgáltathatnak, amennyiben
bizonyítani tudják, hogy tevékenységük és az érintett termék
között objektív kapcsolat áll fenn. Az előző mondattal össz-
hangban cselekvő felek a 6. pont c) alpontjában megállapított
határidőn belül meghallgatást kérhetnek, ismertetve azokat a
különleges okokat, amelyek ezt indokolják. Meg kell jegyezni,
hogy a 21. cikk alapján közölt információk csak akkor vehetők
figyelembe, ha azokat benyújtásukkor tényszerű bizonyítékokkal
támasztják alá.

6. Határidők

a) Kérdőív igénylése

Minden érdekelt félnek a lehető leghamarabb, de legkésőbb
ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való
közzétételét követő 10 napon belül be kell nyújtania kérdőív
vagy egyéb igénylőlap iránti kérelmét.

b) 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 kérdőíveiket, illetve a Bizottság rendelkezé-
sére kell bocsátaniuk a birtokukban lévő egyéb informá-
ciókat. A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy az alapren-
deletben megállapított eljárási jogok többsége csak akkor
gyakorolható, ha a felek a fent említett határidőn belül jelent-
keznek a Bizottságnál.

c) Meghallgatások

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

7. 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 – beleértve az ezen
értesítésben kért információkat, a kérdőívekre adott válaszokat
és a leveleket – „Limited” (Korlátozott hozzáférés) (1) jelöléssel
kell ellátni; az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdésének megfe-
lelően ezekhez nem bizalmas jellegű változatot is rendelkezésre
kell bocsátani, amelyet „For inspection by interested parties” (Az
érdekelt felek számára, betekintésre) jelöléssel kell ellátni.

A Bizottság levelezési címe:

European Commission
Directorate General for Trade
Directorate H
Office: N-105 04/092
B-1049 Brussels
Fax: (32-2) 295 65 05

8. 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 átmeneti
vagy végleges, 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. Ha valamelyik érdekelt fél nem, vagy csak
részben működik együtt, és ezért a megállapítások alapjául az
alaprendelet 18. cikkével összhangban a rendelkezésre álló
tények szolgálnak, az eredmény kedvezőtlenebb lehet e fél
számára, mintha együttműködött volna.

9. A vizsgálat ütemterve

A vizsgálat az alaprendelet 6. cikke (9) bekezdésének megfe-
lelően ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való
közzétételétől számított 15 hónapon belül lezárul. Az alapren-
delet 7. cikkének (1) bekezdése értelmében ideiglenes intézkedé-
seket ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való
közzétételétől számított 9 hónapon belül lehet elrendelni.

10. 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 szolgál. A
dokumentumnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság doku-
mentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.)
4. cikke értelmében védelmet kell biztosítani. Az alaprendelet 19. cikke
és az 1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megál-
lapodás (dömpingellenes megállapodás) VI. cikke szerint bizalmas
dokumentumnak minősül.

(2) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.



11. Meghallgató tisztviselő

A Bizottság felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy ha az érde-
kelt felek úgy ítélik meg, hogy védelemhez való joguk gyakorlása
során nehézségekbe ütköznek, kérhetik a Kereskedelmi Főigazga-
tóság 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 meghosszabbítására, valamint
az írásban és/vagy szóban kifejtett álláspontok kezelésére.
További információk, valamint a meghallgató tisztviselő elérhe-
tősége és weboldala a Kereskedelmi Főigazgatóság webhelyén
található (http://ec.europa.eu/trade).
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