
Obwieszczenie o zbliżającym się wygaśnięciu pewnych środków antydumpingowych

(2005/C 139/02)

1. Komisja zawiadamia, iż o ile nie zostanie wszczęty przegląd zgodnie z przedstawioną poniżej
procedurą, środki antydumpingowe określone poniżej wygasną w dniu wskazanym w poniższej tabeli,
zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 311/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. nakładającym ostateczne
cło antydumpingowe na przywóz niektórych dysków magnetycznych (dyskietek 3,5-calowych) pochodzą-
cych z Hongkongu i Republiki Korei (1) oraz art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 312/2002 z dnia 18
lutego 2002 r. nakładającym ostateczne cło antydumpingowe na przywóz dysków magnetycznych
(dyskietek 3,5- calowych) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Japonii (2).

2. Procedura

Producenci ze Wspólnoty mogą złożyć pisemny wniosek o wszczęcie postępowania przeglądowego.
Wniosek taki musi zawierać wystarczające dowody na to, iż zniesienie takich środków mogłoby doprowa-
dzić do utrzymywania się lub ponownego wystąpienia dumpingu oraz szkody.

W razie podjęcia przez Komisję decyzji o dokonaniu przeglądu rzeczonych środków, importerzy, ekspor-
terzy, przedstawiciele kraju wywozu oraz producenci ze Wspólnoty będą następnie mieli możliwość
poparcia, odrzucenia lub zgłoszenia uwag do kwestii zawartych we wniosku o wszczęcie postępowania
przeglądowego.

3. Limit czasowy

Producenci ze Wspólnoty mogą składać pisemne wnioski o wszczęcie postępowania przeglądowego na
powyższych zasadach, w takim terminie, by dotarły one do Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Euro-
pejskiej (Dział B-1), J-79 5/17, B-1049 Bruksela (3) w dowolnym dniu od daty opublikowania niniejszego
obwieszczenia, jednakże nie później niż trzy miesiące przed datą podaną w poniższej tabeli.

4. Niniejsze obwieszczenie zostaje opublikowane zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE)
nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. (4)

Produkt Kraj(-e) pochodzenia i
wywozu Środki Odniesienia Data

wygaśnięcia

Dyski magnetyczne
(dyskietki 3.5'')

Hong Kong
Republika Korei

Cło antydumpin-
gowe

Rozporządzenie Rady (WE)
nr 311/2002 (Dz.U. L 50 z
21.2.2002, str. 13)

22.2.2006

Dyski magnetyczne
(dyskietki 3.5'')

Chińska Republika
Ludowa
Japonia

Cło antydumpin-
gowe

Rozporządzenie Rady (WE)
nr 312/2002 (Dz.U. L 50 z
21.2.2002, str. 24)

22.2.2006
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(1) Dz.U. L 50 z 21.2.2002, str. 13.
(2) Dz.U. L 50 z 21.2.2002, str. 24.
(3) Faks: (32-2) 295 65 05.
(4) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1, rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 461/2004 (Dz.U.

L 77 z 13.3.2004, str. 12).


