
Az Indiából és Malajziából származó egyes rozsdamentes acélból készült kötőelemek és részeik 
behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megindításáról 

(2009/C 190/08) 

Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból 
érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 
2009. június 11-i 597/2009/EK tanácsi rendelet (a további
akban: alaprendelet) ( 1 ) 10. cikkének megfelelően a Bizottsághoz 
panasz érkezett, amely szerint az Indiából és Malajziából (a 
továbbiakban: érintett országok) származó, egyes rozsdamentes 
acélból készült kötőelemek és részeik behozatala támogatásban 
részesül, és ezáltal jelentős kárt okoz a közösségi gazdasági 
ágazatnak. 

1. A panasz 

A panaszt 2009. június 30-án nyújtotta be az Európai Iparikö
tőelem-intézet (a továbbiakban: panaszos) olyan gyártók 
nevében, amelyek termelése egyes rozsdamentes acélból készült 
kötőelemek és részeik teljes közösségi gyártásának jelentős 
részét, ebben az esetben több mint 25 %-át teszi ki. 

2. A termék 

A termék, melynek behozatala állítólag támogatásban részesül, 
az Indiából és Malajziából származó, jelenleg a 7318 12 10, 
7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 és a 
7318 15 70 KN-kód alá besorolt, rozsdamentes acélból készült 
kötőelemek és részeik csoportjába tartozik (a továbbiakban: 
érintett termék). A fenti KN-kódok csupán tájékoztatás célját 
szolgálják. 

3. A támogatásra vonatkozó állítás 

Az állítás szerint az érintett termék indiai gyártói az indiai 
kormány részéről többféle támogatásban, valamint regionális 
támogatásban részesültek. Ezek a támogatások a következők: 
az előzetes engedélyezési rendszer (Advance Authorisation 
Scheme), a vámmentes behozatal engedélyezésének rendszere 
(Duty Free Imports Authorisation), a vámhitel-szabályozási rend
szer (Duty Entitlement Passbook Scheme), a vám-visszatérítési rend
szer (Duty Drawback Scheme), az exportösztönző tőkejavak rend
szere (Export Promotion Capital Goods Scheme), az exporthitelrend
szer (Export Credit Scheme), a jövedelemadó-mentességi rendszer 
(Income Tax Exemption Scheme), különleges gazdasági övezetek 
iparágaira/exportorientált egységekre vonatkozó kedvezmény
rendszerek (Export Processing Zones/Export Oriented Units), a 
piacorientált rendszer (Focus Market Scheme) és a maharashtrai 
kormány ösztönzési csomagja (Package Scheme of Incentives). 

Az állítás szerint a fent felsorolt rendszerek támogatások, mivel 
az indiai kormány vagy más, regionális önkormányzat részéről 
történő pénzügyi hozzájárulást jelentenek, valamint a kedvez
ményezettek, pl. az rozsdamentes acélból készült kötőelemek és 
részeik exportőrei/gyártói számára előnyt biztosítanak. Ezek állí
tólag az exportteljesítménytől függenek, és/vagy konkrét vállala
tokra és/vagy termékekre és/vagy régiókra korlátozódnak, és 
ezért egyediek és kiegyenlíthetők. 

Az állítás szerint Malajziában az érintett termék gyártói a malaj
ziai kormánytól többféle támogatásban részesültek. Ezek a 
támogatások a következők: az exportösztönzés költségeinek 
kétszeres elszámolása, az exportösztönzés egyszeri elszámolása, 
az exporthitel-biztosítási díj kétszeres elszámolása, az exportnö
velés után járó támogatás, az exportnövekedés értékére vonat
kozó adómentesség, adókedvezmény külföldi vállalat felvásárlá
sáért, kiemelt státusz („pioneer status”), rendkívüli kiemelt státusz 
(„enhanced pioneer status”), beruházásiadó-kedvezmény, az enge
déllyel rendelkező gyártókra („licensed manufacturing warehouse”), 
a vámszabad területekre és a fő vámterületre („Principal customs 
area”) vonatkozó támogatások, valamint az exporthitel-refinan
szírozási rendszer. 

Az állítás szerint a fent felsorolt rendszerek támogatások, mivel 
a malajziai kormány vagy más, regionális önkormányzat 
részéről történő pénzügyi hozzájárulást jelentenek, valamint a 
kedvezményezettek, pl. az rozsdamentes acélból készült kötőe
lemek és részeik exportőrei/gyártói számára előnyt biztosítanak. 
Ezek állítólag az exportteljesítménytől függenek, és/vagy konkrét 
vállalatokra és/vagy termékekre és/vagy régiókra korlátozódnak, 
és ezért egyediek és kiegyenlíthetők. 

4. A kárra vonatkozó állítás 

A panaszos bizonyítékokkal szolgált arról, hogy az érintett 
termék Indiából és Malajziából történő behozatala abszolút 
értékben és a piaci részesedés tekintetében általánosan megemel
kedett. 

A panaszos állítása szerint az érintett termék behozatali meny- 
nyisége és ára – egyéb következmények mellett – kedvezőtlenül 
hat a közösségi gazdasági ágazat piaci részesedésére, valamint az 
általa értékesített termékek mennyiségére és árszintjére, és 
ezáltal jelentős mértékben rontja a közösségi gazdasági ágazat 
összteljesítményét, 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 10. cikke alapján vizsgálatot indít. 

5.1. A támogatás és a kár meghatározásának eljárása 

A vizsgálat meg fogja állapítani, hogy az Indiából és Malajziából 
származó érintett termék részesül-e támogatásban, illetve hogy 
ez a támogatás okozott-e kárt. 

a) Mintavétel 

Tekintettel az eljárásban érintett felek nyilvánvalóan nagy 
számára, a Bizottság határozhat úgy, hogy az alaprendelet 
27. cikkével összhangban mintavételt alkalmaz.
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( 1 ) HL L 188., 2009.7.18., 93. o.



i. A z i n d i a i é s m a l a j z i a i e x p o r t ő r ö k / 
g y á r t ó k k ö r é b e n v é g z e t t m i n t a v é t e l 

Annak érdekében, hogy a Bizottság eldönthesse, szük
séges-e a mintavétel, és ha igen, kiválaszthassa a mintát, 
felkéri az Indiában és Malajziában működő valamennyi 
exportőrt/gyártót, illetve a nevükben eljáró képviselő
iket, hogy jelentkezzenek nála, és vállalatukról vagy 
vállalataikról a 6. b) pont i. alpontjában megállapított 
határidőn belül és a 7. pontban ismertetett formában 
bocsássák rendelkezésére az alábbi adatokat: 

— név, cím, e-mail cím, telefon- és faxszám és a 
kapcsolattartó személy, 

— a 2008. július 1. és 2009. június 30. közötti időszak 
során a Közösségbe irányuló exportra értékesített 
érintett termék helyi pénznemben kifejezett 
forgalma és tonnában kifejezett mennyisége, 

— a 2008. július 1. és 2009. június 30. közötti időszak 
során a belföldi piacon értékesített érintett termék 
helyi pénznemben kifejezett forgalma és tonnában 
kifejezett mennyisége, 

— a vállalat pontos nemzetközi tevékenysége az érin
tett termék vonatkozásában, 

— az érintett termék előállításában és/vagy (exportra 
történő és/vagy belföldi) értékesítésében részt vevő, 
a vállalattal kapcsolatban álló valamennyi vállalat ( 2 ) 
neve és tevékenységének pontos leírása, 

— bármely olyan egyéb információ, amely segítheti a 
Bizottságot a minta kiválasztásában. 

A fenti információk megadásával a vállalat hozzájárul a 
mintába való esetleges felvételéhez. A mintába való 
felvétel esetén a vállalatnak kérdőívet kell kitöltenie, és 
hozzá kell járulnia ahhoz, hogy válaszának hitelességét 
helyszíni vizsgálat keretében ellenőrizzék. Ha a vállalat 
úgy nyilatkozik, hogy nem járul hozzá a mintába való 
esetleges felvételéhez, akkor a vizsgálat során együtt 
nem működő vállalatnak kell tekinteni. Az együtt
működés hiányának következményeit az alábbiakban a 
8. pont ismerteti. 

Az exportőrök/gyártók mintájának kiválasztásához 
szükségesnek tartott információk beszerzése érdekében 
a Bizottság emellett kapcsolatba lép az exportáló ország 
hatóságaival és az exportőrök/gyártók ismert szövetsé
geivel. 

Mivel a vállalatok nem lehetnek biztosak abban, hogy a 
mintavétel rájuk is kiterjed majd, az alaprendelet 

27. cikke (3) bekezdése értelmében az egyedi összegű 
kiegyenlíthető támogatást igényelni kívánó exportőrök/ 
gyártók számára ajánlatos az ezen értesítés 6.a) pont
jának i. alpontjában megállapított határidőn belül kérdő
ívet kérni, amelyet az ezen értesítés 6. a) pontja ii. 
alpontjának első bekezdésében előírt határidőn belül 
be kell nyújtaniuk. A Bizottság felhívja azonban a 
figyelmet ezen értesítés 5.1. pontja b) alpontjának 
utolsó mondatára. 

ii. M i n t a v é t e l a z i m p o r t ő r ö k e s e t é b e n 

Annak érdekében, hogy a Bizottság eldönthesse, szük
séges-e a mintavétel, és ha igen, kiválaszthassa a mintát, 
felkéri valamennyi importőrt, illetve a nevükben eljáró 
képviselőiket, hogy jelentkezzenek nála, és vállalatukról 
vagy vállalataikról a 6. b) pont i. alpontjában megálla
pított határidőn belül és a 7. pontban ismertetett 
formában bocsássák rendelkezésére az alábbi adatokat: 

— név, cím, e-mail cím, telefon- és faxszám és a 
kapcsolattartó személy, 

— a társaság euróban kifejezett teljes forgalma a 2008. 
július 1. és 2009. június 30. közötti időszakban, 

— az alkalmazottak összlétszáma, 

— a vállalat pontos tevékenysége az érintett termék 
vonatkozásában, 

— az Indiából és Malajziából a közösségi piacra a 
2008. július 1. és 2009. június 30. közötti 
időszakban behozott, illetve ott továbbértékesített 
importált érintett termék tonnában kifejezett meny- 
nyisége és euróban kifejezett értéke, 

— az érintett termék előállításában és/vagy értékesíté
sében részt vevő, a vállalattal kapcsolatban álló vala
mennyi vállalat ( 3 ) neve és tevékenységének pontos 
leírása, 

— bármely olyan egyéb információ, amely segítheti a 
Bizottságot a minta kiválasztásában. 

A fenti információk megadásával a vállalat hozzájárul a 
mintába való esetleges felvételéhez. A mintába való 
felvétel esetén a vállalatnak kérdőívet kell kitöltenie, és 
hozzá kell járulnia ahhoz, hogy válaszának hitelességét 
helyszíni vizsgálat keretében ellenőrizzék. Ha a vállalat 
úgy nyilatkozik, hogy nem járul hozzá a mintába való 
esetleges felvételéhez, akkor a vizsgálat során együtt 
nem működő vállalatnak kell tekinteni. Az együtt
működés hiányának következményeit az alábbiakban a 
8. pont ismerteti.
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( 2 ) A „kapcsolatban álló vállalat” kifejezés jelentésének tekintetében a 
Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról 
szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet (HL L 253., 1993.10.11., 
1. o.) 143. cikke az irányadó. ( 3 ) Lásd a 2. lábjegyzetet.



Az importőrök mintájának kiválasztásához szük
ségesnek tartott információk beszerzése érdekében a 
Bizottság emellett kapcsolatba lép az importőrök ismert 
szövetségeivel. 

iii. M i n t a v é t e l a k ö z ö s s é g i g y á r t ó k 
e s e t é b e n 

Annak érdekében, hogy a Bizottság eldönthesse, szük
séges-e a mintavétel, és ha igen, kiválaszthassa a mintát, 
felkéri valamennyi importőrt, illetve a nevükben eljáró 
képviselőiket, hogy vállalatukról vagy vállalataikról a 6. 
b) pont i. alpontjában megállapított határidőn belül és a 
7. pontban ismertetett formában bocsássák rendelkezé
sére az alábbi adatokat: 

— név, cím, e-mail cím, telefon- és faxszám és a 
kapcsolattartó személy, 

— a társaság euróban kifejezett teljes forgalma a 2008. 
július 1. és 2009. június 30. közötti időszakban, 

— a vállalat pontos nemzetközi tevékenysége az érin
tett termék vonatkozásában, 

— az érintett termék közösségi piacon történő értéke
sítésének euróban kifejezett értéke a 2008. július 1. 
és 2009. június 30. közötti időszakban, 

— a közösségi piacon értékesített érintett termék 
tonnában kifejezett mennyisége a 2008. július 1. 
és 2009. június 30. közötti időszakban, 

— az érintett terméknek a 2008. július 1. és 2009. 
június 30. közötti időszak során előállított meny- 
nyisége, 

— az érintett termék előállításában és/vagy értékesíté
sében részt vevő, a vállalattal kapcsolatban álló vala
mennyi vállalat ( 4 ) neve és tevékenységének pontos 
leírása, 

— bármely olyan egyéb információ, amely segítheti a 
Bizottságot a minta kiválasztásában. 

A fenti információk megadásával a vállalat hozzájárul a 
mintába való esetleges felvételéhez. A mintába való 
felvétel esetén a vállalatnak kérdőívet kell kitöltenie, és 
hozzá kell járulnia ahhoz, hogy válaszának hitelességét 
helyszíni vizsgálat keretében ellenőrizzék. Ha a vállalat 
úgy nyilatkozik, hogy nem járul hozzá a mintába való 
esetleges felvételéhez, akkor a vizsgálat során együtt 
nem működő vállalatnak kell tekinteni. Az együtt
működés hiányának következményeit az alábbiakban a 
8. pont ismerteti. 

iv. A m i n t á k v é g l e g e s k i v á l a s z t á s a 

Amennyiben az érdekelt felek a minta kiválasztásával 
kapcsolatban releváns információt kívánnak benyújtani, 
azt a 6. b) pont ii. alpontjában megállapított határidőn 
belül kell megtenniük. 

A Bizottság a mintákat a mintavételi eljárásban részt 
venni szándékozó érintett felekkel folytatott konzultá
ciót követően kívánja véglegesen kiválasztani. 

A mintába felvett vállalatoknak a 6. b) pont iii. alpont
jában meghatározott határidőn belül kérdőívet kell 
kitölteniük, és a vizsgálat során együtt kell működniük. 

Kellő együttműködés hiányában a Bizottságnak lehető
sége van arra, hogy megállapításait – az alaprendelet 
27. cikkének (4) bekezdésével és 28. cikkével össz
hangban – a rendelkezésre álló tényekre alapozza. A 
rendelkezésre álló tények alapján tett megállapítások a 
8. pontban ismertetett okoknál fogva kedvezőtle
nebbnek bizonyulhatnak az érintett fél számára. 

b) Kérdőívek 

A vizsgálat elvégzéséhez szükségesnek ítélt információk 
megszerzése érdekében a Bizottság kérdőíveket küld ki a 
következő felek részére: a közösségi gazdasági ágazat, a 
közösségi gyártók valamennyi ismert szövetsége, a mintában 
szereplő indiai és malajziai exportőrök/gyártók, az érintett 
országokban az exportőrök/gyártók ismert szövetségei, a 
mintában szereplő importőrök, az importőrök valamennyi 
ismert szövetsége, továbbá az érintett exportáló országok 
hatóságai. 

Az egyedi összegű kiegyenlíthető támogatást igénylő indiai 
és malajziai exportőrök/gyártók, az alaprendelet 27. cikke 
(3) bekezdésére és 15. cikke (3) bekezdésére tekintettel, a 
kitöltött kérdőívet az ezen értesítés 6. a) pontjának ii. 
alpontjában meghatározott határidőn belül kötelesek benyúj
tani. Ehhez a 6. a) pont i. alpontjában megállapított határ
időn belül kérdőívet kell igényelniük. Ugyanakkor e feleknek 
tisztában kell lenniük azzal, hogy az exportőrökre/gyártókra 
alkalmazott mintavétel esetén, amennyiben az exportőrök/ 
gyártók magas száma miatt az egyedi vizsgálatok lefolytatása 
indokolatlanul nagy terhet jelentene, és késleltetné a vizs
gálat lezárását, a Bizottság dönthet úgy, hogy nem számítja 
ki számukra a kiegyenlíthető támogatás egyedi összegét. 

c) Információgyűjtés és meghallgatások 

A Bizottság felkéri az érdekelt feleket, hogy ismertessék 
álláspontjukat, a kérdőívre adott válaszokon kívül szolgáltas
sanak további információkat, és állításaikat támasszák alá 
bizonyítékokkal. Ezen információknak és az ezeket alátá
masztó bizonyítékoknak a 6. a) pont ii. alpontjában megál
lapított határidőn belül kell beérkezniük a Bizottsághoz.
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( 4 ) Lásd a 2. lábjegyzetet.



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. 

5.2. A közösségi érdek vizsgálatára irányuló eljárás 

Az alaprendelet 31. cikkével összhangban és abban az esetben, 
ha a támogatásra és az általa okozott kárra vonatkozó állítások 
bizonyítást nyernek, döntést kell hozni arról, hogy a kiegyenlítő 
intézkedések elfogadása nem lenne-e ellentétes a közösségi 
érdekkel. 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 határidőkön 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 
jegyezni, hogy az alaprendelet 31. cikke alapján közölt infor
mációk csak akkor vehetők figyelembe, ha azokat benyújtá
sukkor tényszerű bizonyítékokkal támasztják alá. 

6. Határidők 

a) Általános határidők 

i. K é r d ő í v i g é n y l é s e 

Minden érdekelt félnek a lehető legrövidebb határidőn 
belül, de legkésőbb az ezen értesítésnek az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 10 napon 
belül kérdőívet kell igényelnie. 

ii. J e l e n t k e z é s , k i t ö l t ö t t k é r d ő í v e k 
b e n y ú j t á s a , e g y é b i n f o r m á c i ó k k ö z l é s e 

Ahhoz, hogy előterjesztéseiket a vizsgálat során figye
lembe lehessen venni, az érdekelt 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 a kitöltött 
kérdőívet, illetve a Bizottság rendelkezésére kell bocsá
taniuk a birtokukban lévő egyéb információkat. A 
Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy az alaprende
letben megállapított eljárási jogok többsége csak akkor 
gyakorolható, ha a felek a fent említett határidőn belül 
jelentkeznek a Bizottságnál. 

A mintába felvett vállalatoknak a kitöltött kérdőíveket a 
6. b) pont iii. alpontjában megállapított határidőn belül 
kell benyújtaniuk. 

iii. M e g h a l l g a t á s o k 

Az érdekelt felek ugyanezen 40 napos határidőn belül 
meghallgatást is kérhetnek a Bizottságtól. 

b) A mintavétellel kapcsolatos külön határidő 

i. Az 5.1. a) pont i., ii. és iii. alpontjában meghatározott 
információknak ezen értesítésnek az Európai Unió Hiva
talos Lapjában történő közzétételétől számított 15 napon 
belül be kell érkezniük a Bizottsághoz, mert a Bizottság 
az értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
történő közzétételét követő 21 napon belül konzultá
ciót kíván folytatni azokkal az érdekelt felekkel, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy a minta végleges kiválasztá
sakor a mintába bekerüljenek. 

ii. Az 5.1. a) pont iv. alpontjában említett minden egyéb, a 
minta kiválasztása szempontjából fontos információnak 
az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
történő közzétételét követő 21 napon belül kell beér
keznie a Bizottsághoz. 

iii. A mintába felvett felek kitöltött kérdőíveinek a mintába 
való felvételükről szóló értesítést követő 37 napon belül 
kell beérkezniük a Bizottsághoz. 

7. Írásbeli beadványok, kitöltött kérdőívek, levelek 

Az érdekelt feleknek minden beadványukat és kérelmüket 
írásban kell benyújtaniuk (eltérő rendelkezés hiányában nem 
elektronikus formátumban), és 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” ( 5 ) (Korlátozott hozzáférés) jelöléssel 
kell ellátni; az alaprendelet 29. cikke (2) bekezdésének megfele
lően 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: N105 04/92 
1049 Brussels 
BELGIUM 
Fax +32 22979665

HU 2009.8.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 190/35 

( 5 ) Ez azt jelenti, hogy a dokumentum csak belső használatra szolgál. 
Az ilyen dokumentum az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 
1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 
2001.5.31., 43. o.) 4. cikke értelmében védelem alatt áll. Az alap
rendelet 29. cikke szerint, illetve a támogatásokról és kiegyenlítő 
intézkedésekről szóló WTO-megállapodás 12. cikke értelmében az 
ilyen dokumentum bizalmas dokumentumnak minősül.



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 28. 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 28. 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 11. cikke (9) bekezdésének megfele
lően ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételétől számított 13 hónapon belül lezárul. Az alapren
delet 12. cikke (1) bekezdésének értelmében ideiglenes intézke
déseket az 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 
gyűjtött valamennyi személyes adatot a személyes adatok közös
ségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekinte
tében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek ( 6 ) 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 gyakor
lása során nehézségekbe ütköznek, kérhetik a Kereskedelmi 
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 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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( 6 ) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.
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