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Εγκύκλιος ΕΕ – «ΑΝΤ» (24) 
 
 
΄Ολο το προσωπικό του Τµήµατος Τελωνείων 
 

 
Επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές ορισµένων προϊόντων 

χύτευσης, καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας 
 
Σας πληροφορώ ότι έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
µε αριθµό L 199 ηµεροµηνίας 29 Ιουλίου 2005 ο Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 1212/2005 του 
Συµβουλίου για την επιβολή οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ  στις εισαγωγές ορισµένων 
προϊόντων χύτευσης καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας. 
 

Υπό εξέταση προϊόν 
Τα υπό εξέταση προϊόντα είναι ορισµένα τεχνουργήµατα από µη ελατό χυτοσίδηρο του 
τύπου που χρησιµοποιούνται για την κάλυψη ή/και την πρόσβαση σε επιφανειακά ή 
υπόγεια αποχετευτικά δίκτυα και τα µέρη τους, είτε µηχανικά επεξεργασµένα, 
επικαλυµµένα ή βαµµένα ή συνδυασµένα  µε άλλα υλικά είτε όχι, καταγωγής Λαϊκής 
∆ηµοκρατίας της Κίνας. Υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 7325 10 50, 7325 10 92 και ex 
7325 10 99 (κωδικός Taric 7325 10 99 10). Οι κωδικοί αυτοί αντιστοιχούν στις διάφορες 
µορφές παρουσίασης του προϊόντος συµπεριλαµβανοµένων τωνκαλυµµάτων φρεατίων, 
οχετών και υπονόµων. 

Εξαιρούνται οι υπόγειοι πυροσβεστικοί κρουνοί. 

 

Ύψος του οριστικού δασµού αντιντάµπινγκ 
Εφαρµόζεται χαµηλότερος προσωπικός συντελεστής  δασµού αντιντάµπινγκ στις 
εισαγωγές των προϊόντων  διαφόρων κατασκευαστών οι οποίοι κατονοµάζονται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 1 του πιο πάνω κανονισµού, µε χρήση των πρόσθετων 
κωδικών Taric Α675 έως Α684. Οι εισαγωγές όλων των άλλων κατασκευαστών 
επιβαρύνονται µε πιο ψηλό συντελεστή µε χρήση του  πρόσθετου κωδικού Taric Α999. 

Επισυνάπτονται αντίγραφα των κυριοτέρων σελίδων του κανονισµού ο οποίος ισχύει από 
τις 30 Ιουλίου 2005. 

 

 

 (Α. Θεοφίλου) 
 για ∆ιευθύντρια 
 Τµήµατος Τελωνείων  
ΡΠ/ 

Κοιν. : Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

Ταχυδροµική διεύθυνση: Αρχιτελωνείο, 1440, Λευκωσία E-mail:   headquarters@customs.mof.gov.cy  

 

   



 

         :  Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 

            Ταχ. Θυρίδα 21455, 1509 Λευκωσία. 

 

          : Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λευκωσίας 

            Ταχ. Θυρίδα 21455, 1509 Λευκωσία. 

 

          : Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λεµεσού 

            Ταχ. Θυρίδα 50347, 3603 Λεµεσός. 

 

          : Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αµµοχώστου 

            Ταχ. Θυρίδα 53124, 3300 Λεµεσός. 

 

          : Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λάρνακας 

            Ταχ. Θυρίδα 40287, 6302 Λάρνακα. 

 

          : Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πάφου 

            Ταχ. Θυρίδα 60082, 8100 Πάφος. 

 

          : Οµοσπονδία Εργοδοτών & Βιοµηχάνων Κύπρου 

            Ταχ. Θυρίδα 21657, 1511 Λευκωσία. 

 

          : Σύνδεσµο Γενικών Αποθηκών Αποταµίευσης και Αποθηκών      ∆ιαµετακοµίσεως 
Εµπορευµάτων 

            Ταχ. Θυρίδα 56242, 3305 Λεµεσός. 

 

          : Παγκύπριο Σύνδεσµο Τελωνειακών Πρακτόρων 

            Ταχ. Θυρίδα 53124, 3300 Λεµεσός. 

 

          : Σύνδεσµο Τελωνειακών Πρακτόρων Λευκωσίας 

            Ταχ. Θυρίδα 25335, 1308 Λευκωσία. 

            Φαξ:  22753938 

 

          : Σύνδεσµο Τελωνειακών Πρακτόρων Λάρνακας και Αµµοχώστου 

            Ταχ. Θυρίδα 40017, 6300 Λάρνακα. 

 

          : Σύνδεσµο Ναυτικών Πρακτόρων 

            Ταχ. Θυρίδα 50529, 3606 Λεµεσός. 



Ι

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1212/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης Ιουλίου 2005

για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χύτευσης
καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των
εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (ο
«βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 9,

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1) Στις 30 Απριλίου 2004, η Επιτροπή, με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2), ανήγγειλε την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές στην
Κοινότητα ορισμένων προϊόντων χύτευσης καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («ΛΔΚ»).

(2) Η διαδικασία κινήθηκε ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε το Μάρτιο του 2004 από τη Eurofonte
(«ο καταγγέλων») για λογαριασμό των παραγωγών που αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος, στην περίπτωση
αυτή περισσότερο από 50 %, επί του συνόλου της κοινοτικής παραγωγής προϊόντων χύτευσης. Η καταγ-
γελία περιείχε εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία ως προς την ύπαρξη πρακτικής ντάμπινγκ όσον
αφορά το εν λόγω προϊόν και τη σημαντική ζημία που προέκυψε από την πρακτική αυτή, τα οποία
θεωρήθηκαν επαρκή για να δικαιολογήσουν την έναρξη διαδικασίας.

(3) Η Επιτροπή ενημέρωσε επισήμως τον καταγγέλλοντα, τους κοινοτικούς παραγωγούς που αναφέρονται στην
καταγγελία, τους τυχόν άλλους γνωστούς κοινοτικούς παραγωγούς, τις αρχές της ΛΔΚ, τους παραγωγούς-
εξαγωγείς, τους εισαγωγείς, καθώς και τις ενώσεις που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται σχετικά με την
έναρξη των ερευνών. Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν τη δυνατότητα να εκθέσουν γραπτώς τις απόψεις τους
και να ζητήσουν ακρόαση εντός της προθεσμίας που προβλεπόταν στην ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη
της διαδικασίας.

(4) Ορισμένοι κοινοτικοί παραγωγοί τους οποίους αντιπροσωπεύει ο αιτών, άλλοι συνεργασθέντες κοινοτικοί
παραγωγοί, παραγωγοί-εξαγωγείς, εισαγωγείς, προμηθευτές και ενώσεις χρηστών γνωστοποίησαν τις από-
ψεις τους. Δεκτά σε ακρόαση έγιναν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που το ζήτησαν εντός της καθορισθείσας
προθεσμίας, τα οποία απέδειξαν ότι η ακρόασή τους επιβάλλεται ένεκα ειδικών λόγων.

1. Δειγματοληπτική μέθοδος, καθεστώς χώρας με οικονομία της αγοράς και ατομική μεταχείριση

(5) Λόγω του μεγάλου αριθμού των παραγωγών-εξαγωγέων, κοινοτικών παραγωγών και εισαγωγέων που
συμμετέσχον στην έρευνα, εξετάστηκε το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης τεχνικών δειγματοληψίας σύμφωνα
με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.
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(1) ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 461/2004 (ΕΕ L 77
της 13.3.2004, σ. 12).

(2) ΕΕ C 104 της 30.4.2004, σ. 62.



β) Παραγωγοί-εξαγωγείς της ΛΔΚ:

— Zibo Benito Metalwork Co. Ltd.,

— Benito Tianjin Metal products Co Ltd.,

— Qingdao Benito Metal Products Co Ltd.,

— Shandong Huijin Stock Co. Ltd.,

— Shijiazhuang Transun Metal Products Co Ltd.,

— Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei,

— Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd.,

γ) Εισαγωγείς στην Κοινότητα συνδεδεμένοι με εξάγοντες παραγωγούς

— Fundicio Ductil Benito, S.L,

— Mario Cirino Pomicino S.p.A.,

δ) Μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς στην Κοινότητα

— Hydrotec, Γερμανία,

— Peter Savage, Ηνωμένο Βασίλειο.

(13) Επειδή ήταν αναγκαίο να καθοριστεί η κανονική αξία όσον αφορά τους παραγωγούς-εξαγωγείς της ΛΔΚ
στους οποίους ενδέχετο να μην χορηγηθεί το καθεστώς οικονομίας της αγοράς, πραγματοποιήθηκε επιτόπια
επαλήθευση για τον καθορισμό της κανονικής αξίας με βάση στοιχεία ανάλογης χώρας στις εγκαταστάσεις
της ακόλουθης εταιρείας:

— Carnation industries Ltd., Ινδία.

(14) Η έρευνα για την πρακτική ντάμπινγκ και τη ζημία κάλυψε την περίοδο από 1ης Απριλίου 2003 ως τις 31
Μαρτίου 2004 («περίοδος έρευνας» ή «ΠΕ»). Η ανάλυση των τάσεων που απαιτήθηκε για την αξιολόγηση
της ζημίας κάλυψε την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2000 έως το τέλος της ΠΕ (εφεξής «υπό εξέταση
περίοδος»).

B. ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

1. Γενικές παρατηρήσεις

(15) Τα προϊόντα χύτευσης αποτελούνται κατά κανόνα από ένα πλαίσιο ενσωματωμένο στο έδαφος και από ένα
κάλυμμα ή μια σχάρα, που ευθυγραμμίζεται με οποιαδήποτε επιφάνεια χρησιμοποιούν οι πεζοί ή/και τα
οχήματα και έχει αντίσταση κατευθείαν στο βάρος και στον αντίκτυπο της κυκλοφορίας των πεζών ή/και
των οχημάτων. Το πλαίσιο τοποθετείται κατευθείαν πάνω από ένα υπόγειο φρεάτιο από σκυρόδεμα ή
τούβλα. Χρησιμοποιείται ως πρόσβαση ή/και ως είσοδος σε υπόγειο φρεάτιο.

(16) Τα προϊόντα χύτευσης χρησιμοποιούνται για την κάλυψη υπόγειου φρεατίου και πρέπει να έχουν αντίσταση
στο βάρος της κυκλοφορίας μηχανοκίνητων οχημάτων ή/και πεζών. Το κάλυμμα ή η σχάρα πρέπει να
παραμένει στερεωμένο στο πλαίσιο για να αποφεύγονται η ηχορύπανση, οι τραυματισμοί των ανθρώπων και
οι ζημίες των οχημάτων. Τα προϊόντα χύτευσης πρέπει να διασφαλίζουν ασφαλή και εύκολη πρόσβαση στο
υπόγειο φρεάτιο είτε αυτό χρησιμοποιείται ως ανθρωποθυρίδα είτε για οπτική επιθεώρηση.

(17) Τα προϊόντα χύτευσης έχουν διάφορα σχήματα και διαστάσεις. Σχεδιάστηκαν για να προσαρμόζονται στις
διαστάσεις του φρεατίου το οποίο καλύπτουν και στο οποίο παρέχουν πρόσβαση. Τα πλαίσια του προϊό-
ντος είναι συνήθως κυκλικά, ορθογώνια ή τετράγωνα. Τα καλύμματα και οι σχάρες διατίθενται σε οποιο-
δήποτε σχήμα και ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε τριγωνικό, κυκλικό, τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα.
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(18) Τα προϊόντα χύτευσης κατασκευάζονται από φαιό ή όλκιμο χυτοσίδηρο. Παράγονται από διάφορες ποσό-
τητες απορριμμάτων χάλυβα, οπτάνθρακα, ακατέργαστου χυτοσιδήρου, σκόνης άνθρακα, ασβεστόλιθου,
σιδηροπυριτίου και μαγνησίου ανάλογα με τη διεργασία βιομηχανικής παραγωγής και τον τύπο του τελικού
προϊόντος, δηλαδή φαιό ή όλκιμο. Κατά την παραγωγή προϊόντων χύτευσης χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι
για την τήξη του σιδήρου, είτε σε ηλεκτρικές κάμινους είτε σε ορθοκάμινους. Η διεργασία παραγωγής για
τα προϊόντα χύτευσης από φαιό ή όλκιμο χυτοσίδηρο είναι παρόμοια. Η κύρια διαφορά στην διεργασία
παραγωγής προϊόντων χύτευσης από όλκιμο χυτοσίδηρο είναι ότι προστίθεται μαγνήσιο στον άνθρακα του
σιδήρου προκειμένου να μετατραπεί η μορφή νιφάδων σε μια σφαιροειδή δομή, ενώ αυτό δεν συμβαίνει για
την παραγωγή του φαιού χυτοσιδήρου. Μόλις ολοκληρωθεί η διεργασία τήξης, το τήγμα σιδήρου χυτεύεται
με χειροκίνητη ή μηχανοκίνητη μέθοδο σε έναν τύπο (καλούπι).

2. Υπό εξέταση προϊόν

(19) Τα υπό εξέταση προϊόντα είναι ορισμένα τεχνουργήματα από μη ελατό χυτοσίδηρο του τύπου που
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη ή/και την πρόσβαση σε επιφανειακά ή υπόγεια αποχετευτικά δίκτυα,
και τα μέρη τους, είτε μηχανικά επεξεργασμένα, επικαλυμμένα ή βαμμένα ή συνδυασμένα με άλλα υλικά
είτε όχι, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («το υπό εξέταση προϊόν»), που υπάγονται κανονικά
στους κωδικούς ΣΟ 7325 10 50, 7325 10 92 και κατά περίπτωση στον κωδικό ΣΟ 7325 10 99. Οι εν
λόγω κωδικοί ΣΟ αντιστοιχούν στις διάφορες μορφές παρουσίασης του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων
των καλυμμάτων φρεατίων, οχετών και υπονόμων). Διαπιστώθηκε ότι όλες αυτές οι μορφές του προϊόντος
είναι αρκετά ομοειδείς μεταξύ τους ώστε να συναποτελούν ένα και το αυτό προϊόν για τους σκοπούς της
διαδικασίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υπόγειοι πυροσβεστικοί κρουνοί διαφέρουν αισθητά από τους
υπονόμους, εξαιτίας της χρήσης και της κατασκευής τους και, κατά συνέπεια, δεν θεωρούνται ως το υπό
εξέταση προϊόν.

(20) Η παραγωγή προϊόντων χύτευσης στην ΛΔΚ πραγματοποιείται κυρίως με ορθοκάμινους, ενώ ο κοινοτικός
κλάδος παραγωγής χρησιμοποιεί κυρίως ηλεκτρικές κάμινους κατά τη διεργασία τήξης. Επιπλέον, η παρα-
γωγική διεργασία στη ΛΔΚ διαφέρει από εκείνη που εφαρμόζεται στην ΕΕ στο ό,τι οι παραγωγοί στη ΛΔΚ
χρησιμοποιούν βασικά τη χειροκίνητη χύτευση, ενώ οι παραγωγοί στην ΕΕ χρησιμοποιούν μηχανοκίνητη
χύτευση. Τα προϊόντα χύτευσης κατασκευάζονται από φαιό ή όλκιμο χυτοσίδηρο. Παράγονται από διά-
φορες ποσότητες απορριμμάτων χάλυβα, οπτάνθρακα, ακατέργαστου χυτοσιδήρου, σκόνης άνθρακα, ασβε-
στόλιθου, σιδηροπυριτίου και μαγνησίου ανάλογα με τη βιομηχανική διεργασία παραγωγής και τον τύπο
του τελικού προϊόντος, δηλαδή φαιό ή όλκιμο. Κατά την παραγωγή προϊόντων χύτευσης χρησιμοποιούνται
δύο μέθοδοι για την τήξη του σιδήρου, είτε σε ηλεκτρικές κάμινους είτε σε ορθοκάμινους. Η διεργασία
παραγωγής για τα προϊόντα χύτευσης από φαιό ή όλκιμο χυτοσίδηρο είναι παρόμοια. Η κύρια διαφορά στη
διαδικασία παραγωγής προϊόντων χύτευσης από όλκιμο χυτοσίδηρο είναι ότι προστίθεται μαγνήσιο στον
άνθρακα του σιδήρου προκειμένου να μετατραπεί η μορφή νιφάδων σε σφαιροειδή δομή, ενώ αυτό δεν
συμβαίνει για την παραγωγή του φαιού χυτοσιδήρου. Μόλις ολοκληρωθεί η διεργασία τήξης, το τήγμα
σιδήρου χυτεύεται με χειροκίνητη ή μηχανοκίνητη μέθοδο σε έναν τύπο (καλούπι). Η ΛΔΚ παράγει
προϊόντα χύτευσης από φαιό και όλκιμο χυτοσίδηρο.

(21) Η διαφορά μεταξύ του φαιού και του όλκιμου χυτοσιδήρου είναι ότι ο φαιός χυτοσίδηρος κατασκευάζεται
από φυλλoειδή γραφίτη που παράγει ένα πιο άκαμπτο υλικό και προσδίδει τέλος στο προϊόν χύτευσης
σταθερότητα μέσω της μάζας του. Ο όλκιμος χυτοσίδηρος είναι σφαιροειδής γραφίτης που παράγει ένα πιο
ελαστικό προϊόν με περισσότερα εργονομικά χαρακτηριστικά, αλλά πρέπει να στερεώνεται στη θέση του με
μία διάταξη ασφάλισης.

(22) Από την έρευνα προέκυψε ότι, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, όλοι οι τύποι των προϊόντων χύτευσης, παρά τις
διαφορές τους που χαρακτηρίζονται από τη χρήση του φαιού ή του όλκιμου χυτοσιδήρου, παρουσιάζουν
τα αυτά φυσικά, χημικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, χρησιμοποιούνται βασικά για τον ίδιο σκοπό και
μπορεί να θεωρηθούν διαφορετικοί τύποι του ίδιου προϊόντος.

(23) Κατά συνέπεια, για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας το υπό εξέταση προϊόν είναι προϊόντα χύτευσης,
που περιγράφονται στις γενικές παρατηρήσεις, καταγωγής ΛΔΚ.

3. Ομοειδές προϊόν

(24) Δεν διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ του υπό εξέταση προϊόντος και των προϊόντων χύτευσης που παρά-
γονται και πωλούνται στην Ινδία, η οποία χρησιμοποιήθηκε επίσης ως ανάλογη χώρα για τον προσδιορισμό
της κανονικής αξίας όσον αφορά τη ΛΔΚ.

(25) Δεν διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ του υπό εξέταση προϊόντος και των προϊόντων χύτευσης που παρά-
γονται και πωλούνται από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής στην Κοινότητα.
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(150) Σύμφωνα με τα ανωτέρω πορίσματα, οι δασμοί αντιντάμπινγκ είναι οι εξής:

Χώρα Εταιρεία Δασμός αντιντάμπινγκ

Λαϊκή Δημοκρατία της
Κίνας

Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd. 0,0 %

Shaoshan Huanqiu Castings Foundry 0,0 %

Fengtai Handan Alloy Casting Co. Ltd. 0,0 %

Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co. Ltd. 0,0 %

Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co. Ltd. 0,0 %

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd. 18,6 %

Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory 28,6 %

Hebei Shunda Foundry Co. Ltd. 28,6 %

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei 31,8 %

Shandong Huijin Stock Co. Ltd. 37,9 %

Όλες οι άλλες εταιρείες 47,8 %

(151) Όλα τα μέρη ενημερώθηκαν σχετικά με τα ουσιαστικά γεγονότα και τις παρατηρήσεις βάσει των οποίων η
Επιτροπή είχε την πρόθεση να συστήσει την επιβολή οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ. Επίσης, τους
παραχωρήθηκε προθεσμία εντός της οποίας μπορούσαν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μετά την
εν λόγω κοινοποίηση. Οι προφορικές και γραπτές παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη
ελήφθησαν δεόντως υπόψη και, όπου κρίθηκε σκόπιμο, τα προσωρινά πορίσματα τροποποιήθηκαν ανάλογα.
Όλα τα μέρη έλαβαν λεπτομερείς απαντήσεις στις παρατηρήσεις τους.

Ι. ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

(152) Τέσσερις παραγωγοί-εξαγωγείς, που έτυχαν ατομικής μεταχείρισης, ανέφεραν ότι θα μπορούσαν να προ-
τείνουν ανάληψη υποχρέωσης ως προς τις τιμές, αλλά παρέλειψαν να υποβάλουν επαρκώς τεκμηριωμένη
προσφορά ανάληψης υποχρέωσης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του
βασικού κανονισμού. Συνεπώς, καμία πρόταση ανάληψη υποχρέωσης δεν ήταν δυνατόν να γίνει αποδεκτή
από την Επιτροπή. Ωστόσο, λαμβανομένου υπόψη του πολύπλοκου χαρακτήρα του θέματος για τους εν
λόγω οικονομικούς φορείς (κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) και δεδομένου ότι πριν από την
οριστική κοινολόγηση δεν πραγματοποιήθηκε άλλη προσωρινή, το Συμβούλιο θεωρεί ότι θα πρέπει να
επιτραπεί κατ’ εξαίρεση στους εν λόγω παραγωγούς-εξαγωγείς να συμπληρώσουν τις προτάσεις ανάληψης
υποχρεώσεων πέραν της προαναφερόμενης προθεσμίας.

(153) Οι κινεζικές αρχές ζήτησαν επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα εξεύρεσης ανάλογης λύσης για το μεγάλο
αριθμό συνεργαζόμενων κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων που αφορά η διαδικασία, καθώς και για τους
τέσσερις παραγωγούς-εξαγωγείς που αναφέρονται στην προηγούμενη αιτιολογική σκέψη. Εφόσον διαπιστω-
θεί, ύστερα από συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί για το σκοπό αυτό, ότι ενδείκνυται μια μεταβολή της
μορφής των μέτρων διαφορετική από την αποδοχή της ανάληψης υποχρεώσεων, θα πραγματοποιηθεί
ενδιάμεση επανεξέταση το συντομότερο δυνατό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Επιβάλλεται προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές προϊόντων χύτευσης από μη ελατό χυτοσί-
δηρο του τύπου που χρησιμοποιείται για την κάλυψη ή/και την πρόσβαση σε επιφανειακά ή υπόγεια αποχετευτικά
δίκτυα, και τα μέρη τους, είτε μηχανικά, επεξεργασμένα, επικαλυμμένα ή βαμμένα ή συνδυασμένα με άλλα υλικά
είτε όχι, εξαιρουμένων των πυροσβεστικών κρουνών, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που επί του
παρόντος υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 7325 10 50, 7325 10 92 και ex 7325 10 99 (κωδικός Taric
7325 10 99 10).
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2. Ο συντελεστής του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται στην καθαρή τιμή, ελεύθερο στα
σύνορα της Κοινότητας, πριν από την καταβολή του δασμού, για τα προϊόντα που περιγράφονται στην παράγραφο
1 και παράγονται από τις εταιρείες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που απαριθμούνται κατωτέρω, καθορίζεται
ως εξής:

Εταιρεία
Δασμός αντιντά-

μπινγκ (%)
Πρόσθετος κωδικός

Taric

Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd., Xinongcheng,
Liulintun, Luancheng County, Shijiazhuang City,
Hebei Province, 051430 ΛΔΚ

0,0 A675

Shaoshan Huanqiu Castings Foundry, Fengjia Village,
Yingtian Township, Shaoshan, Hunan, ΛΔΚ

0,0 A676

Fengtai Handan Alloy Casting Co. Ltd.,
Beizhangzhuang Town, Handan County, Hebei, ΛΔΚ

0,0 A677

Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co. Ltd.,
Jiaocheng County, Shanxi Province, ΛΔΚ

0,0 A678

Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co. Ltd.,
Guan Pu Tou Village, Yang Cheng Zhuang Town,
Jinghai District, 301617 Tianjin, ΛΔΚ

0,0 A679

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd.,
No. 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002, ΛΔΚ

18,6 A680

Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory,
Bai Fo Tang Village, Si Men Cum Town, Bo Tou City,
062159, Hebei Province, ΛΔΚ

28,6 A681

Hebei Shunda Foundry Co. Ltd., Qufu Road, Quyang,
073100, ΛΔΚ

28,6 A682

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei,
Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province, 074200, ΛΔΚ

31,8 A683

Shandong Huijin Stock Co. Ltd., North of Kouzhen Town,
Laiwu City, Shandong Province, 271114, ΛΔΚ

37,9 A684

Όλες οι άλλες εταιρείες 47,8 A999

3. Εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους δασμούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. STRAW
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