LV

L 180/28

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

15.7.2010.

KOMISIJAS LĒMUMS
(2010. gada 14. jūlijs),
ar ko izbeidz antisubsidēšanas procedūru attiecībā uz konkrētu Indijas un Malaizijas izcelsmes
nerūsējošā tērauda savienotājelementu un to daļu importu
(2010/393/ES)
imports rada būtisku kaitējumu Savienības ražošanas
nozarei. Attiecīgo valstu valdību uzaicināja apspriesties,
lai noskaidrotu situāciju sakarā ar sūdzības saturu un
panāktu abpusēji saskaņotu risinājumu. Apspriežu laikā
neizdevās panākt abpusēji saskaņotu risinājumu.

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 11. jūnija Regulu (EK)
Nr. 597/2009 par aizsardzību pret subsidētu importu no
valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”),
un jo īpaši tās 14. pantu,

(5)

Apspriedusies ar Padomdevēju komiteju, Komisija ar
paziņojumu, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī (2), sāka antisubsidēšanas procedūru attiecībā uz
attiecīgo valstu izcelsmes tādu nerūsējošā tērauda savie
notājelementu un to daļu importu Savienībā, ko pašlaik
klasificē ar KN kodiem 7318 12 10, 7318 14 10,
7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 un 7318 15 70.

(6)

Tajā pašā dienā Komisija uzsāka antidempinga procedūru
attiecībā uz konkrētu attiecīgo valstu izcelsmes nerūsējošā
tērauda savienotājelementu un to daļu importu Savie
nībā (3).

(7)

Komisija nosūtīja anketas Savienības ražošanas nozarei
un visām zināmajām ražotāju apvienībām Savienībā,
eksportētājiem/ražotājiem attiecīgajās valstīs, visām
eksportētāju/ražotāju apvienībām, importētājiem, visām
zināmajām importētāju apvienībām, kā arī attiecīgo
valstu iestādēm. Ieinteresētajām personām bija dota
iespēja paziņojumā par procedūras uzsākšanu noteiktajā
termiņā rakstiski darīt zināmu savu viedokli un lūgt, lai
tās uzklausītu.

pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

A. PROCEDŪRA
(1)

Eiropas Komisija (“Komisija”) 2009. gada 30. jūnijā
saņēma sūdzību par konkrētu Indijas un Malaizijas (“attie
cīgās valstis”) izcelsmes nerūsējošā tērauda savienotājele
mentu un to daļu importa subsidēšanu, kas, iespējams,
rada kaitējumu.

(2)

Saskaņā ar pamatregulas 9. panta 1. punktu un 10. panta
6. punktu Eiropas Rūpniecisko savienotājelementu insti
tūts (EIFI) iesniedza sūdzību to ražotāju vārdā, kas pārstāv
lielu daļu – šajā gadījumā vairāk nekā 25 % – no
konkrētu nerūsējošā tērauda savienotājelementu un to
daļu ražošanas apjoma Savienībā.

(3)

Sūdzībā bija sākotnēji šķietami ticami pierādījumi par
subsidēšanas esamību un tās radīto kaitējumu, kas tika
atzīts par pietiekamu, lai attaisnotu antisubsidēšanas
procedūras uzsākšanu.

(4)

Pirms procedūras sākšanas un saskaņā ar pamatregulas
10. panta 7. punktu Komisija paziņoja attiecīgo valstu
valdībai, ka ir saņēmusi pienācīgi dokumentētu sūdzību,
kurā apgalvots, ka konkrētu šo valstu izcelsmes nerūsē
jošā tērauda savienotājelementu un to daļu subsidētais

(1) OV L 188, 18.7.2009., 93. lpp.

B. SŪDZĪBAS ATSAUKŠANA UN PROCEDŪRAS IZBEIG
ŠANA
(8)

Ar 2010. gada 1.aprīļa vēstuli Komisijai EIFI formāli
atsauca savu sūdzību.

(9)

Saskaņā ar pamatregulas 14. panta 1. punktu procedūru
var izbeigt, ja sūdzība ir atsaukta, izņemot gadījumus,
kad šāda izbeigšana nav Savienības interesēs.

(2) OV C 190, 13.8.2009., 32. lpp.
(3) OV C 190, 13.8.2009., 27. lpp.

15.7.2010.

(10)

(11)
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Komisija uzskatīja, ka šī procedūra jāizbeidz, jo izmek
lēšanā netika atklāti apsvērumi, kas liecinātu, ka izbeig
šana nav Savienības interesēs. Par to attiecīgi informēja
ieinteresētās personas, un tām bija iespēja izteikt
piezīmes. Piezīmes par to, ka šāda izbeigšana nav Savie
nības interesēs, netika saņemtas.
Tāpēc Komisija secina, ka antisubsidēšanas procedūra
attiecībā uz konkrētu attiecīgo valstu izcelsmes nerūsējošā
tērauda savienotājelementu un to daļu importu Savienībā
jāizbeidz,
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tājelementu un to daļu importu, ko pašlaik klasificē ar KN
kodiem 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51,
7318 15 61 un 7318 15 70.
2. pants
Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2010. gada 14. jūlijā

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Ar šo izbeidz antisubsidēšanas procedūru attiecībā uz konkrētu
Indijas un Malaizijas izcelsmes tādu nerūsējošā tērauda savieno

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
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