
Oznámenie o začatí ochranného prešetrovania týkajúceho sa dovozov určitých textilných
výrobkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

(2005/C 104/07)

Komisia zhromaždila informácie o vývoji dovozov určitých
textilných výrobkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike
(„ČĽR“), ktoré si zrejme vyžiadajú začatie prešetrovania
možného uplatnenia osobitných ochranných ustanovení
v oblasti textilu týkajúcich sa výrobkov s pôvodom v ČĽR
podľa článku 10a nariadenia Rady (EHS) č. 3030/93 (1).

1. Informácie zhromaždené Komisiou

Informácie o dovozoch zhromaždené Komisiou prostredníc-
tvom systému monitorovania dovozov podľa nariadenia Rady
(ES) č. 2200/2004 (2) naznačujú, že dovozy kategórií výrobkov
uvedených v prílohe k oznámeniu môžu predstavovať prekážku
riadneho rozvoja obchodu. Konkrétne dovozy týchto kategórií
výrobkov jednoznačne prekročili indikatívne medzné hodnoty
stanovené v Oznámení o uplatňovaní článku 10a nariadenia
Rady (EHS) č. 3030/93 (3) počas prvého štvrťroka 2005.

2. Výrobky

Príslušné výrobky sú určité kategórie textilných výrobkov, ako
sú uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.

3. Vývoj dovozov s pôvodom v ČĽR

V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2004 bol počas
prvého štvrťroku 2005 zaznamenaný nasledujúci rast dovozu:

— Kategória výrobkov č. 4: 164 %

— Kategória výrobkov č. 5: 534 %

— Kategória výrobkov č. 6: 413 %

— Kategória výrobkov č. 7: 186 %

— Kategória výrobkov č. 12: 183 %

— Kategória výrobkov č. 15: 139 %

— Kategória výrobkov č. 31: 63 %

— Kategória výrobkov č. 115: 51 %

— Kategória výrobkov č. 117: 257 %

4. Postup

Komisia dospela k záveru, že existuje dostatok dôkazov opod-
statňujúcich začatie prešetrovania týkajúceho sa príslušných
kategórií výrobkov. Z tohto dôvodu sa Komisia rozhodla začať
prešetrovanie s cieľom stanoviť, či je uplatňovanie osobitných
ochranných opatrení v oblasti textilu v súvislosti s týmito kate-
góriami výrobkov oprávnené.

4.1. Písomné podania, vyplnené dotazníky a korešpondencia

Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby písomne ozná-
mili svoje stanoviská a predložili informácie. Každá zaintereso-
vaná strana, ktorá tak chce urobiť, musí predložiť svoje stano-
visko a informácie do 21 kalendárnych dní od dátumu uverej-
nenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Ak tak
neurobí, jej stanovisko a informácie sa nemusia počas prešetro-
vania zobrať do úvahy.

Okrem toho, Komisia vyžiada informácie od združení výrobcov
v Spoločenstve kategórií výrobkov, uvedených v prílohe
k oznámeniu. Komisia taktiež vyžiada informácie od výrobcov
týchto kategórií výrobkov v Spoločenstve. Po náležitom zohľad-
není lehôt na uzatvorenie prešetrovania a fragmentáciu odvet-
via budú títo výrobcovia vybratí na základe dostupných infor-
mácií, inter alia, v príslušných združeniach výrobcov
v Spoločenstve. Zainteresované strany v tretích krajinách alebo
v Spoločenstve môžu byť vyzvané, aby predložili, alebo môžu
priamo predložiť, informácie o dopade akýchkoľvek zmien
vo vývoji vývozu do Spoločenstva na ich vlastné odvetvia.
Podobne sa týmto vyzývajú združenia spotrebiteľov
a distribútori v Spoločenstve, aby oznámili svoje stanoviská
a predložili akékoľvek relevantné dôkazy.

Vyžiadané informácie by mala Komisia dostať do uvedenej
lehoty 21 kalendárnych dní. Komisii sa majú oznámiť všetky
relevantné informácie. Všetky podania a žiadosti predložené
zainteresovanými stranami musia byť vypracované písomne
(nie v elektronickej forme, ak nie je uvedené inak) a musia
uvádzať názov, adresu, e-mailovú adresu, číslo telefónu a faxu
a/alebo telexové čísla zainteresovanej strany. Všetky písomné
podania, vrátane informácií vyžadovaných v tomto oznámení,
vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované
strany poskytli ako dôverné, by mali mať označenie „Len pre
služobnú potrebu“ a mala by sa k nim pripojiť verzia, ktorá
nemá dôverný charakter s označením „Na nahliadnutie pre
zainteresované strany“.

Adresa Komisie na korešpondenciu:

European Commission
Directorate-General for Trade
Directorate B
J-79 5/16
B-1049 Brussels.
Fax: (32-2) 295 65 05
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(1) Ú. v. ES L 275, 8.11.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením Rady (ES) č. 2200/2004 (Ú. v. EÚ L 374,
22.12.2004, s. 1).

(2) Ú. v. ES L 374, 22.12.2004, s. 1.
(3) Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.



4.2 Vypočutia

Komisia môže zainteresované strany vypočuť. Každá zaintereso-
vaná strana môže požiadať o vypočutie Komisiou. Komisia
vypočuje každú zainteresovanú stranu, ktorá o to písomne
požiada do 21 dní od dátumu uverejnenia oznámenia
v Úradnom vestníku Európskej únie, pri čom táto strana preukáže,
že výsledok prešetrovania bude mať na ňu pravdepodobne
vplyv a že existujú osobitné dôvody, aby bola vypočutá.

5. Kontrola informácií

Zainteresované strany, ktoré oznámili svoje stanovisko alebo
predložili informácie, môžu na základe písomnej žiadosti skon-
trolovať všetky informácie, ktoré má Komisia k dispozícii
v súvislosti s prešetrovaním, okrem interných dokumentov
vypracovaných orgánmi Spoločenstva alebo jeho členskými
štátmi, za predpokladu, že takéto informácie sú relevantné
pokiaľ ide o prezentáciu ich prípadu, nie sú dôverné a Komisia
ich využíva v rámci prešetrovania. Zainteresované strany, ktoré

sa prihlásili môžu oznámiť svoje stanovisko týkajúce sa daných
informácií Komisii a toto stanovisko sa môže zobrať do úvahy,
ak je podložené dostatočnými dôkazmi.

6. Program prešetrovania

Toto prešetrovanie sa musí ukončiť najneskôr do 60 dní od
dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európ-
skej únie. Za výnimočných okolností sa toto obdobie môže
predĺžiť o 10 pracovných dní. V prípade, že Komisia na konci
prešetrovania usúdi, že podmienky zavedenia osobitných
ochranných opatrení v oblasti textilu týkajúcich sa príslušného
výrobku boli splnené, po konzultácii s Výborom pre textil sa
Komisia v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 3030/93
rozhodne, najmä pokiaľ ide o to, či má žiadať o formálne
konzultácie s ČĽR podľa článku 10a ods. 1 písm. a) nariadenia
Rady (EHS) č. 3030/93. Komisia uverejní rozhodnutie a jeho
dôvody v Úradnom vestníku Európskej únie.
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PRÍLOHA

PRÍSLUŠNÉ KATEGÓRIE VÝROBKOV

Kategórie
výrobkov: Opis kódy KN

4 Košele, vrchné tričká ľahké svetre ku krku („roláky“)
v rôznom vyhotovení a pulóvre (okrem vlnených alebo
vyrobených z jemných chlpov zvierat), tielka a podobné,
pletené alebo háčkované

6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90,
6105 90 10, 6109 10 00, 6109 90 10,
6109 90 30, 6110 20 10, 6110 30 10

5 Svetre, pulóvre, svetre obliekané cez hlavu, vesty, sada
twinset (vesta/svetrík), vlnené vesty, pyžamové kabátiky
a svetríky (okrem sák a blejzrov), bundy, vetrovky, krátke
bundy a podobne, pletené alebo háčkované

6101 10 90, 6101 20 90, 6101 30 90,
6102 10 90, 6102 20 90, 6102 30 90,
6110 11 10, 6110 11 30, 6110 11 90,
6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10,
6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99,
6110 30 91, 6110 30 99

6 Pánske a chlapčenské tkané lýtkové nohavice, krátke
nohavice okrem plaviek a dlhé nohavice (vrátane voľných
nohavíc); dámske a dievčenské tkané nohavice a voľné
nohavice, vyrobené z vlny, bavlny alebo syntetických
vlákien; spodné časti teplákových súprav s podšívkou,
ktoré nepatria do kategórií 16 a 29, vyrobené z bavlny
alebo syntetických vlákien.

6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31,
6203 42 33, 6203 42 35, 6203 42 90,
6203 43 19, 6203 43 90, 6203 49 19,
6203 49 50, 6204 61 10, 6204 62 31,
6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18,
6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42,
6211 42 42, 6211 43 42

7 Dámske a dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky,
pletené i nepletené, háčkované i neháčkované, vyrobené
z vlny, bavlny alebo syntetických vlákien

6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10,
6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00

12 Pančuchové nohavice a pančuchy, podkolienky, ponožky,
členkové ponožky a iné výrobky tohto druhu, pletené
alebo háčkované, okrem výrobkov pre dojčence, vrátane
pančúch na kŕčové žily, okrem výrobkov kategórie 70

6115 12 00, 6115 19 00, 6115 20 11,
6115 20 90, 6115 91 00, 6115 92 00,
6115 93 10, 6115 93 30, 6115 93 99,
6115 99 00

15 Dámske a dievčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa
a ostatné kabáty, plášte a peleríny; saká a blejzre, vyro-
bené z vlny, bavlny alebo syntetických textilných vlákien
(okrem búnd s kapucňou) (kategória 21)

6202 11 00, ex 6202 12 10, ex
6202 12 90, ex 6202 13 10, ex
6202 13 90, 6204 31 00, 6204 32 90,
6204 33 90, 6204 39 19, 6210 30 00

31 Podprsenky, tkané, pletené alebo háčkované ex 6212 10 10, 6212 10 90

115 Ľanová alebo rámiová priadza 5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50,
5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90,
5308 90 12, 5308 90 19

117 Ľanové alebo rámiové tkaniny 5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00,
5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00,
5311 00 10, 5803 90 90, 5905 00 30
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