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BIZOTTSÁG

Értesítés a Kínai Népköztársaságból származó egyes rakományátvilágító berendezések behozatalára
vonatkozó dömpingellenes eljárás kezdeményezéséről

(2009/C 63/09)

Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból
érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló
384/96/EK tanácsi rendelet (1) (a továbbiakban: alaprendelet)
5. cikke alapján a Bizottsághoz panaszt nyújtottak be, amely
szerint a Kínai Népköztársaságból (a továbbiakban: érintett
ország) származó egyes, rakományátvilágító berendezések beho-
zatala dömpingelt formában történik, s ezáltal anyagi kárt okoz
a közösségi gazdasági ágazatnak.

1. A panasz

A panaszt 2009. február 2-án nyújtotta be a Smiths Detection
Group Limited (a továbbiakban: panaszos), amelynek termelése
az egyes rakományátvilágító berendezések teljes közösségi gyár-
tásának jelentős részét, ebben az esetben több mint 80 %-át
teszi ki.

2. A termék

Az állítások szerint dömpingelt terméket a Kínai Népköztársa-
ságból származó, az ex 9022 19 00, ex 9022 29 00,
ex 9027 80 17 és ex 9030 10 00 KN-kód alá tartozó, neutron-
technológiát, legalább 250 keV-os röntgensugarakat, vagy alfa-,
béta- vagy gamma-sugárzást használó rakományátvilágító beren-
dezések, valamint az ex 8705 90 90 KN-kód alá tartozó, és
ilyen berendezésekkel ellátott gépjárművek alkotják (a továb-
biakban: érintett termék). Ezek a KN-kódok csak tájékoztató
jellegűek.

3. A dömpingre vonatkozó állítás

Az alaprendelet 2. cikkének (7) bekezdésével összhangban a
panaszos a Kínai Népköztársaság vonatkozásában a rendes
értéket az 5.1. pont c) alpontjában említett piacgazdasági beren-
dezkedésű ország árai alapján állapította meg. A dömpingre
vonatkozó állítás az így kiszámított rendes értéknek és az érin-
tett termék Közösségbe irányuló exportja során alkalmazott
exportáraknak az összehasonlításán alapul.

Ennek alapján a kiszámított dömpingkülönbözet jelentős.

4. A kárra vonatkozó állítás

A panaszos bizonyítékokkal szolgált arról, hogy az érintett
termék Kínai Népköztársaságból történő behozatala a piaci
részesedést tekintve összességében megnövekedett.

Állítása szerint az érintett termék behozatali mennyisége és ára
– egyéb következmények mellett – kedvezőtlenül hatnak a
közösségi gazdasági ágazat piaci részesedésére, az általa értékesí-
tett termékek mennyiségére és árszintjére, és ezáltal jelentős
mértékben rontják a közösségi gazdasági ágazat összteljesítmé-
nyét, különösen nyereségességét.

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 szerint vizsgálatot indít.

5.1. A dömping és a kár megállapítására irányuló eljárás

A vizsgálat azt hivatott megállapítani, hogy a Kínai Népköztársa-
ságból származó érintett termék behozatala dömpingelt
formában történik-e, és ha igen, a dömping okoz-e kárt.

a) Kérdőívek

A vizsgálathoz szükségesnek tartott információk beszer-
zése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld a következő
felek részére: a közösségi gazdasági ágazat szereplői, más
ismert közösségi gyártók, a kínai népköztársaságbeli
exportőrök/gyártók, valamint az érintett exportáló ország
más, a Bizottság számára ismert importőrei/felhasználói és
hatóságai.
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(1) HL L 56., 1996.3.6., 1. o.



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. a) pont ii. 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 a 6. a) pont iii. alpontjában megállapított határidőn
belül kell benyújtani.

c) A piacgazdasági berendezkedésű ország kiválasztása

A Kínai Népköztársaságra érvényes rendes érték megálla-
pításának céljából a Bizottság az alaprendelet 2. cikke
(7) bekezdésének a) pontjával összhangban az Amerikai
Egyesült Államokat tervezi kiválasztani megfelelő piacgazda-
sági berendezkedésű országnak. A Bizottság felkéri az érde-
kelt feleket, hogy a 6. c) pontban megállapított külön határ-
időn belül jelezzék, alkalmasnak találják-e az említett
országot e célra.

d) Piacgazdasági elbánás vagy egyéni elbánás iránti kérelem

A Kínai Népköztársaság azon exportőreinek/gyártóinak
esetében, akik azt állítják és bizonyítani is tudják, hogy piac-
gazdasági feltételek között működnek – azaz megfelelnek az
alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pontjában ismerte-
tett követelményeknek –, a rendes érték megállapítására az
alaprendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) pontja szerint kerül
sor. Az exportőröknek/gyártóknak kellően megalapozott
kérelmüket a 6. c) pontban megállapított határidőn belül kell
benyújtaniuk. A Bizottság igénylőlapokat küld ki a
panaszban megnevezett valamennyi kínai népköztársaságbeli
exportőrnek/gyártónak, valamint a Kínai Népköztársaság
hatóságainak. Ezt az igénylőlapot a kérelmező az egyéni
elbánás iránti kérelem benyújtásához is használhatja, ameny-
nyiben teljesíti az alaprendelet 9. cikkének (5) bekezdésében
meghatározott feltételeket.

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, amelyeket a Bizottság nem ismer – a 6. a) pont
ii. alpontjában megállapított általános határidőn belül jelentkez-
hetnek a Bizottságnál és információkat szolgáltathatnak, ameny-
nyiben bizonyítani tudják, hogy tevékenységük és az érintett
termék között objektív kapcsolat áll fenn. Az előző mondattal

összhangban cselekvő felek a 6. a) pont iii. alpontjában megálla-
pított határidőn belül meghallgatást kérhetnek, ismertetve
azokat a különleges okokat, amelyek ezt indokolják. Meg kell je-
gyezni, hogy az alaprendelet 21. cikke alapján közölt informá-
ciók csak akkor vehetők figyelembe, ha azokat benyújtásukkor
tényszerű bizonyítékokkal támasztják alá.

6. Határidők

a) Általános határidők

i. Kérdő ív vagy egyéb igénylő l apok igénylése

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

ii. J e lentkezés , k i töl töt t kérdő ívek benyúj tása ,
egyéb információk közlése

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

iii. Meghal lgatások

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

b) A piacgazdasági berendezkedésű ország kiválasztására vonatkozó
külön határidő

A vizsgálatban érintett feleknek észrevételeik lehetnek azzal
kapcsolatban, hogy megfelelő piacgazdasági berendezkedésű
országnak tartják-e az Amerikai Egyesült Államokat, amelyet
a Bizottság az 5.1. pont c) alpontjában ismertetettek szerint
a Kínai Népköztársaságra érvényes rendes érték megállapítá-
sához kiválasztani tervez. Az észrevételeknek az ezen értesí-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét
követő 10 napon belül kell beérkezniük a Bizottsághoz.

c) A piacgazdasági státusz és/vagy az egyéni elbánás iránti kérelmek
benyújtására vonatkozó külön határidő

Az 5.1. pont d) alpontjában említett, kellően megalapozott,
piacgazdasági státusz iránti kérelmeknek és/vagy az alapren-
delet 9. cikkének (5) bekezdése szerinti, kellően megalapo-
zott, egyéni elbánás iránti kérelmeknek az ezen értesítésnek
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő
15 napon belül kell beérkezniük a Bizottsághoz.
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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” (1) (Korlátozott hozzáférés) jelöléssel kell
ellátni; az alaprendelet 19. cikke (2) bekezdésének megfelelően
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
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax: +32 22956505

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. cikke (1) bekezdésének értelmében ideiglenes intézkedé-
seket ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való
közzétételétől számított 9 hónapon belül lehet elrendelni.

10. A 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 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rende-
letnek (2) megfelelően fogja kezelni.

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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(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.


