OBVESTILA O PROTIDAMPINŠKIH IN IZRAVNALNIH UKREPIH
Datum zadnje spremembe: 21. 12. 2007
(Novo obvestilo je napisano z rdečo.)
OPIS UKREPA

OPIS BLAGA

pregled za novega
izvoznika in
prijava uvoza

kemijsko vezane,
nežgane magnezitne
opeke, katerih
magnezijeva sestavina
vsebuje vsaj 80 %
MgO, ki vsebuje
magnezit ali ne

dokončna
protidampinška
dajatev

ročni vozički za
premeščanje palet in
njihovi osnovni deli. tj.
šasija in hidravlika

OZNAKA
TARIC/KN
6815 91 00 10
6815 99 10 20
6815 99 90 20

ex 8427 90 00
ex 8431 20 00

POREKLO
Kitajska

Ljudska
republika
Kitajska

NASLOV IN ŠT.
DATUM
UREDBE/OBVESTILA
ZAČETKA
Uredba Komisije (ES) št. 22.12.2007
1536/2007 z dne 20.
decembra 2007 o začetku
pregleda („pregled za
novega izvoznika“)
Uredbe Sveta (ES) št.
1659/2005 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve,
uvedene na uvoz
določenih vrst
magnezitne opeke s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske, glede
odprave dajatev na uvoz
od enega izvoznika iz te
države in uvedbe prijave
takšnega uvoza
(2007/L337/1536)
Obvestilo o začetku
19.12. 2007
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
ročnih vozičkov za

OPOMBA
Pregled in
prijava uvoza se
nanaša na
proizvajalca
Yingkou
Dalmond
Refractories
Co. Ltd
(dodatna
oznaka TARIC
A853).

Pregled se
nanaša na
družbo Yale
(Hangzhou)
Industrial
Products Co.,
1

premeščanje palet in
njihovih osnovnih delov
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2007/C 308/07)

Ltd

začetek
protidampinškega
postopka

nekateri ploščati valjani
izdelki iz železa ali
jekla, platirani ali
prevlečeni s cinkom
in/ali aluminijem

7210 41 00
7210 49 00
7210 61 00
7210 69 00
7212 30 00
7212 50 61
7212 50 69
7225 92 00
ex 7225 99 00
7226 99 30
ex 7226 99 70

Ljudska
republika
Kitajska

Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka v zvezi z
uvozom nekaterih v
ognju pocinkanih
ploščatih valjanih
izdelkov iz železa ali
jekla, prevlečenih s
kovino, s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske
(2007/C 302/13)

14. 12. 2007

dokončna
protidampinška
dajatev

jeklene vrvi in kabli

7312 10 81 11
7312 10 81 12
7312 10 81 19
7312 10 83 11
7312 10 83 12
7312 10 83 19
7312 10 85 11
7312 10 85 12
7312 10 85 19
7312 10 89 11
7312 10 89 12
7312 10 89 19
7312 10 98 11

Južnoafriška
republika

Popravek Uredbe Sveta
(ES) št. 1459/2007 z dne
10. decembra 2007 o
spremembi Uredbe (ES)
št. 1858/2005 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz jeklenih vrvi in
kablov med drugim s
poreklom iz Južne Afrike
(2007/ L 327 Popravki)

13. 12. 2007

Sprememba
besedila v
uredbi, stran 19,
uvodna izjava
14 in opomba 1
pod črto
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dokončna
protidampinška
dajatev

žepni plinski vžigalniki
na kresilni kamen

dokončna
protidampinška
dajatev

jeklene vrvi in kabli

7312 10 98 12
7312 10 98 19
9613 10 00 11
9613 10 00 19
9313 20 90 21
9613 20 90 29

7312 10 81 11
7312 10 81 12
7312 10 81 19
7312 10 83 11
7312 10 83 12
7312 10 83 19
7312 10 85 11
7312 10 85 12

Ljudska
republika
Kitajska,
Tajvan in
poslano s
Tajvana

Uredba Sveta (ES) št.
1458/2007 z dne 10.
decembra 2007 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz žepnih plinskih
vžigalnikov na kresilni
kamen, ki jih ni mogoče
ponovno napolniti, s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
odpremljenih ali s
poreklom iz Tajvana, ter
na uvoz nekaterih žepnih
vžigalnikov na kresilni
kamen, ki se lahko
ponovno napolnijo, s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
odpremljenih ali s
poreklom iz Tajvana

13. 12. 2007

Južnoafriška
republika

Uredba Sveta (ES) št.
1459/2007 z dne 10.
decembra 2007 o
spremembi Uredbe (ES)
št. 1858/2005 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz jeklenih vrvi in

13. 12. 2007
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dokončna
protidampinška
dajatev

jeklene vrvi in kabli

razveljavitev
razveljavitve zavez

jeklene vrvi in kabli

7312 10 85 19
7312 10 89 11
7312 10 89 12
7312 10 89 19
7312 10 98 11
7312 10 98 12
7312 10 98 19
7312 10 81 11
7312 10 81 12
7312 10 81 19
7312 10 83 11
7312 10 83 12
7312 10 83 19
7312 10 85 11
7312 10 85 12
7312 10 85 19
7312 10 89 11
7312 10 89 12
7312 10 89 19
7312 10 98 11
7312 10 98 12
7312 10 98 19
7312 10 81 11
7312 10 81 12
7312 10 81 19
7312 10 83 11
7312 10 83 12
7312 10 83 19
7312 10 85 11
7312 10 85 12
7312 10 85 19
7312 10 89 11

kablov med drugim s
poreklom iz Južne Afrike

Južnoafriška
republika

Sklep Komisije o
razveljavitvi Sklepa
1999/572/ES o sprejetju
zavez, ponujenih v zvezi
s protidampinškimi.
postopki glede uvoza
jeklene žice, vrvi in
kablov s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske, Madžarske,
Indije, Republike Koreje,
Mehike, Poljske, Južne
Afrike in Ukrajine
(2007/814/ES)

13. 12. 2007

Sklep
1999/572/ES se
razveljavi.
Razveljavitev
zaveze
južnoafriške
družbe Haggie z
dodatno oznako
TARIC A023

Južnoafriška
republika

Popravek Sklepa
Komisije z dne 13.
novembra 2007 o
razveljavitvi Sklepa
1999/572/ES o sprejetju
zavez, ponujenih v zvezi
s protidampinškimi
postopki glede uvoza
jeklene žice, vrvi in
kablov s poreklom iz

1. 12. 2007

Objava sklepa
2007/775/ES se
šteje za nično in
neveljavno.
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7312 10 89 12
7312 10 89 19
7312 10 98 11
7312 10 98 12
7312 10 98 19
začetek preiskave
glede možnega
izogibanja
protidampinškim
ukrepom in
registracija uvoza

nekoliko preoblikovani
določeni obročkasti
mehanizmi za mape
sestavljeni iz dveh
pravokotnih jeklenih
plošč ali žic z najmanj
štirimi polobroči iz
jeklene žice, pritrjenimi
nanje, povezuje pa jih
jeklena krovna ploščica.
Odprejo se lahko s
potegom za polobroče
ali z majhnim
sprožilnim
mehanizmom iz jekla,
pritrjenim na obročkasti
mehanizem za mape.

8305 10 00 12
8305 10 00 22
8305 10 00 32
8305 10 00 39

Kitajska,
s poreklom iz
ali poslani iz
Tajske

Ljudske republike
Kitajske, Madžarske,
Indije, Republike Koreje,
Mehike, Poljske, Južne
Afrike in Ukrajine
(2007/L 323 Popravki)
Uredba Komisije (ES) št.
1434/2007 z dne 5.
decembra 2007 o začetku
preiskave glede možnega
izogibanja
protidampinškim
ukrepom, uvedenim z
Uredbo Sveta (ES) št.
2074/2004 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz določenih
obročkastih mehanizmov
za mape s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske, pri uvozu
določenih obročkastih
mehanizmov za mape,
poslanih iz Tajske, ne
glede na to, ali so bili
nekoliko preoblikovani
ali ne in s prijavljenim
poreklom iz Tajske ali
ne, ter na uvoz določenih
nekoliko preoblikovanih
obročkastih mehanizmov

7. 12. 02007

Izdelek, ki ga
zadeva možno
izogibanje:
določeni
obročkasti
mehanizmi za
mape sestavljeni
iz dveh
pravokotnih
jeklenih plošč
ali žic z najmanj
štirimi polobroči
iz jeklene žice,
pritrjenimi
nanje, povezuje
pa jih jeklena
krovna ploščica.
Odprejo se
lahko s potegom
za polobroče ali
z majhnim
sprožilnim
mehanizmom iz
jekla, pritrjenim
na obročkasti
mehanizem za
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začetek
protidampinškega
postopka

varjene cevi in votli
profili iz železa ali
nelegiranega jekla s
krožnim prečnim
prerezom in zunanjim
premerom, ki ne
presega 168,3 mm

zaključek delnega
vmesnega pregleda

elektronske kompaktne ex 8539 31 90
fluorescenčne žarnice
na razelektrenje, ki
delujejo na izmenični
tok (vključno z
elektronskimi
kompaktnimi
fluorescenčnimi
žarnicami na
razelektrenje, ki
delujejo na izmenični in
enosmerni tok), z eno
ali več steklenimi

ex 7306 30 41,
ex 7306 30 49,
ex 7306 30 72
ex 7306 30 77

Kitajska,
Belorusija

Kitajska

za mape s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske in o registraciji
takšnega uvoza
Popravek Obvestila o
začetku
protidampinškega
postopka glede uvoza
nekaterih varjenih cevi in
votlih profilov iz železa
ali nelegiranega jekla s
poreklom iz Belorusije,
Bosne in Hercegovine,
Ljudske republike
Kitajske in Rusije
(Uradni list Evropske
unije C 226 z dne 26.
septembra 2007) (2007/C
294/11)
Uredba Sveta (ES)
št.1419/2007 z dne 29.
novembra 2007
ozaključku delnega
vmesnega pregleda
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
vgrajenih elektronskih
kompaktnih
fluorescenčnih žarnic
(CFL-i) s poreklom iz
Ljudske republike

mape.

26. 9. 2007

Sprememba
besedila na
strani 10, prvi
odstavek, točka
5.1.

6. 12. 2007

Delni vmesni
pregled se
zaključi brez
sprememb
Uredbe (ES) št.
1205/2007, torej
višine dajatev.

6

dokončna
protidampinška
dajatev

cevmi, z vsemi
svetilnimi elementi in
elektronskimi
komponentami,
pritrjenimi na nogo
žarnice ali vgrajenimi
vanjo
silicijmangan
(vključno s fero-silikomanganom)

Kitajske

7202 30 00
8111 00 11 10

Kitajska,
Kazahstan

opustitev dokončne silicijmangan
protidampinške
(vključno s fero-silikodajatve
manganom)

7202 30 00
8111 00 11 10

Kitajska,
Kazahstan

začetek pregleda
glede novega
uvoznika

2918 12 00

Kitajska

vinska kislina

Uredba Sveta (ES) št.
1420/2007 z dne 4.
decembra 2007 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz silicij-mangana s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Kazahstana ter o
zaključku postopka glede
uvoza silicij-mangana s
poreklom iz Ukrajine
Sklep Komisije
z dne 4. decembra 2007
o opustitvi dokončne
protidampinške dajatve,
uvedene z Uredbo (ES)
št. 1420/2007 na uvoz
silicijmangana
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Kazahstana
Uredba Komisije (ES) št.
1406/2007
z dne 29. novembra 2007

6. 12. 2007

Izvajanje se
začasno zadrži.

6. 12. 2007

Dokončna
proitdampinška
dajatev se opusti
za 9 mesecev.

1. 12. 2007

Uvedba nove
dodatne oznake
TARIC ( A851)

7

razveljavitev zavez

jeklene vrvi in kabli

7312 10 81 11
7312 10 81 12
7312 10 81 19
7312 10 83 11
7312 10 83 12
7312 10 83 19
7312 10 85 11
7312 10 85 12
7312 10 85 19
7312 10 89 11
7312 10 89 12
7312 10 89 19
7312 10 98 11
7312 10 98 12
7312 10 98 19

Južnoafriška
republika

dokončna

brezšivne cevi iz železa

7304 11 00 10

Ukrajina

o začetku pregleda
„glede novega
izvoznika“ v okviru
Uredbe Sveta (ES) št.
130/2006 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz vinske kisline s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
odpravi dajatve na uvoz s
strani enega izvoznika iz
te države in uvedbi
registracije takšnega
uvoza
Sklep Komisije
1. 12. 2007
z dne 13. novembra 2007
o razveljavitvi Sklepa
1999/572/ES o sprejetju
zavez, ponujenih v zvezi
s protidampinškimi
postopki glede uvoza
jeklene žice, vrvi in
kablov s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske,
Madžarske, Indije,
Republike Koreje,
Mehike, Poljske, Južne
Afrike in Ukrajine
(2007/775/ES)
Obvestilo glede veljavnih 01.02.2007

in registracija
teh uvozov.

Južnoafriška
družba: Scaw
Metals Group
Haggie Steel
Wire Rope

Sprememba

8

protidampinška
dajatev

ali jekla s krožnim
prečnim prerezom, z
zunanjim premerom do
vključno 406,4 mm, z
ekvivalentom ogljika
(CEV) do vključno 0,86

dokončna
protidampinška in
izravnalna dajatev

teksturirana preja iz
poliestrskih filamentov
(PTY)

dokončna
protidmapinška
dajatev

vreče in vrečke iz
plastičnih mas, ki
vsebujejo najmanj 20
mas. % polietilena,
katerih debelina plasti
ne presega 100
mikrometrov (μm)

7304 19 10 20
7304 19 30 20
7304 22 00 20
7304 23 00 20
7304 24 00 20
7304 29 10 20
7304 29 30 20
7304 31 80 30
7304 39 58 30
7304 39 92 30
7304 39 93 20
7304 51 89 30
7304 59 92 30
7304 59 93 20
5402 33 00 00

3923 21 00 20
3923 29 10 20
3923 29 90 20

protidampinških ukrepov
v zvezi z uvozom
nekaterih brezšivnih cevi
iz železa ali jekla s
poreklom med drugim iz
Ukrajine v Skupnost;
sprememba imen dveh
družb, za kateri se
uporablja individualna
protidampinška dajatev
za sodelujoče družbe
(2007/C 288/10)

in
14.02.2007

Indija

Obvestilo o izteku
nekaterih
protidampinških in
izravnalnih ukrepov
(2007/C 280/08)

29. 11. 2007

Kitajska
Tajska

Uredba Sveta (ES) št.
1356/2007 z dne 19.
novembra 2007 o
spremembi Uredbe Sveta
(ES) št. 1425/2006 o
uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz nekaterih vreč in
vrečk iz plastičnih mas s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Tajske ter o zaključku

23. 11. 2007

imen dveh
družb, za kateri
se uporablja
individualna
protidampinška
dajatev.

K skupini
tajskih
proizvajalcev, ki
so upravičeni do
dodatne oznake
TARIC A772, je
dodan nov
proizvajalec.
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dokončna
protidmapinška
dajatev

diciandiamid (DCD) (1- 2926 20 00 00
cianogvanidin)

Kitajska

začetek
protidampinškega
postopka

Nekateri pritrdilni
elementi iz železa ali
jekla, razen iz
nerjavnega jekla, tj.
lesni vijaki (razen tirnih
vijakov), samovrezni
vijaki, drugi vijaki in
sorniki z glavo (s
svojimi maticami ali
podložkami ali brez
njih, razen vijakov,
izdelanih s struženjem
iz palic, profilov ali
žice, s polnim prerezom
debeline do vključno 6
mm, ter razen vijakov
in sornikov za
pritrjevanje sestavnega
materiala na železniške

Kitajska

7318 12 90
7318 14 91
7318 14 99
7318 15 59
7318 15 69
7318 15 81
7318 15 89
7318 15 90
7318 21 00
7318 22 00

postopka glede uvoza
nekaterih vreč in vrečk iz
plastičnih mas s
poreklom iz Malezije
Uredba Sveta (ES) št.
1331/2007
z dne 13. novembra 2007
o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz diciandiamida s
poreklom iz Ljudske
republike
Kitajske
Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka v zvezi z
uvozom nekaterih
pritrdilnih elementov
iz železa ali jekla s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2007/C 267/11)

16. 11. 2007

9. 11. 2007
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dokončna
protidampinška
dajatev

razveljavitev
protidampinških in
izravnalnih
ukrepov

tire) in podložke
folija iz polietilen
tereftalata (PET)

kompaktni diski za
snemanje (CD-ROMi

3920 62 19 03
3920 62 19 06
3920 62 19 09
3920 62 19 13
3920 62 19 16
3920 62 19 19
3920 62 19 23
3920 62 19 26
3920 62 19 29
3920 62 19 33
3920 62 19 36
3920 62 19 39
3920 62 19 43
3920 62 19 46
3920 62 19 49
3920 62 19 53
3920 62 19 56
3920 62 19 59
3920 62 19 63
3920 62 19 69
3920 62 19 76
3920 62 19 78
3920 62 19 94
3920 62 90 33
3920 62 90 94
8523 40 11 10
(do 31.12.2006
8523 90 10 10,
8523 90 30 10)

Indija,
s poreklom ali
dobavljeno iz
Brazilije,
s poreklom ali
dobavljeno iz
Izraela

Tajvan,
Indija

Uredba Sveta (ES) št.
1292/2007
z dne 30. oktobra 2007
o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz folije iz
polietilen tereftalata
(PET) s poreklom
iz Indije po pregledu
zaradi izteka ukrepov v
skladu s členom 11(2)
Uredbe Sveta (ES) št.
384/96 in
zaključku delnega
vmesnega pregleda v
zvezi s takim uvozom v
skladu s členom 11(3)
Uredbe
Sveta (ES)št. 384/96

7. 11. 2007

Uredba Sveta (ES) št.
1293/2007
z dne 30. oktobra 2007
o razveljavitvi
protidampinških dajatev,
uvedenih z Uredbo (ES)

7. 11. 2007

Povračilo ali
odpust dajatev
se mora
zahtevati od
nacionalnih
carinskih
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registracija uvoza

dokončna
protidampinška
dajatev in
razveljavitev
ukrepov

pripravljene ali
konzervirane mandarine
(vključno tangerine in
satsuma mandarine),
klementine, wilking
mandarine in drugi
podobni hibridi
agrumov, ki ne
vsebujejo dodanega
alkohola, ki vsebujejo
dodan sladkor ali druga
sladila ali ne
vrvi in kabli,
vključno z zaprtimi
svitki vrvi iz železa ali
jekla, vendar
ne nerjavnega jekla,

2008 30 55
2008 30 75
2008 30 90 61
2008 30 90 63
2008 30 90 65
2008 30 90 67
2008 30 90 69

Kitajska

7312 10 81 11
7312 10 81 12
7312 10 81 19
7312 10 81 90
7312 10 83 11

Rusija,
Tajska,
Turčija

št. 1050/2002 na uvoz
zapisljivih
zgoščenk po poreklu iz
Tajvana, kar omogoča
povračilo ali opustitev
dajatev, in o razveljavitvi
izravnalnih dajatev,
uvedenih z Uredbo (ES)
št. 960/2003 na uvoz
zapisljivih CD plošč s
poreklom
iz Indije, kar omogoča
povračilo ali opustitev
dajatev ter zaključku
postopka v zvezi z njimi
Uredba Komisije (ES) št.
1295/2007
z dne 5. novembra 2007
o registraciji uvoza
nekaterih pripravljenih
ali konzerviranih
agrumov (mandarin itd.)
s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske
Uredba Sveta (ES) št.
1279/2007 z dne 30.
oktobra 2007 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve

organov v
skladu z
veljavno
carinsko
zakonodajo, za
blago sproščeno
v prost promet
od 05.11.2006
dalje.

9. 11. 2007

Registracija
preneha veljati
devet mesecev
po datumu
začetka
veljavnosti te
uredbe.

1. 11. 2007
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maksimalnega prereza
več kot
3 mm, s pritrjenimi
dodatki ali ne

dokončna
protidampinška
dajatev

vrvi in kabli,
vključno z zaprtimi
svitki vrvi iz železa ali
jekla, vendar
ne nerjavnega jekla,
maksimalnega prereza
več kot
3 mm, s pritrjenimi
dodatki ali ne

7312 10 83 12
7312 10 83 19
7312 10 83 90
7312 10 85 11
7312 10 85 12
7312 10 85 19
7312 10 85 90
7312 10 89 11
7312 10 89 12
7312 10 89 19
7312 10 89 90
7312 10 98 11
7312 10 98 12
7312 10 98 19
7312 10 98 90
7312 10 81 11
7312 10 81 12
7312 10 81 19
7312 10 81 90
7312 10 83 11
7312 10 83 12
7312 10 83 19
7312 10 83 90
7312 10 85 11
7312 10 85 12
7312 10 85 19
7312 10 85 90
7312 10 89 11
7312 10 89 12
7312 10 89 19
7312 10 89 90
7312 10 98 11

na nekatere železne ali
jeklene vrvi in kable s
poreklom iz Rusije ter o
razveljavitvi
protidampinških ukrepov
na uvoz nekaterih
železnih ali jeklenih vrvi
in kablov s poreklom iz
Tajske in Turčije

Rusija,
Tajska

Sklep Komisije
z dne 30. oktobra 2007
o razveljavitvi Sklepa
2001/602/ES o sprejetju
zavez, ponujenih v zvezi
s protidampinškim
postopkom glede uvoza
nekaterih železnih ali
jeklenih vrvi in kablov s
poreklom iz Češke
republike, Republike
Koreje, Malezije, Rusije,
Tajske in Turčije

1. 11. 2007

Umik sprejetja
zaveze (A217)
in
razveljavitev
sprejetja zaveze
(A218)

13

dokončna
izravnalna dajatev

posteljno perilo iz
bombažnih vlaken,
čistih ali mešanih z
umetnimi vlakni ali
lanom (lan ni
prevladujoče vlakno),
beljenega, barvanega ali
tiskanega

zaključek
preiskave o
morebitnem
izogibanju
protidampinškim
dajatvam

umetne grafitne palice s
premerom 75 mm ali
več

7312 10 98 12
7312 10 98 19
7312 10 98 90
6302 21 00 81
6302 21 00 89
6302 22 90 19
6302 31 10 90
6302 31 90 90
6302 32 90 19

3801 10 00 10

Indija

Indija

Obvestilo o izravnalnih
ukrepih, ki veljajo za
uvoz bombažnega
posteljnega perila s
poreklom iz
Indije v Skupnost:
sprememba imena
družbe, za katero velja
individualna stopnja
izravnalne dajatve
(2007/C 262/13)
Uredba Komisije (ES) št.
1229/2007 z dne 19.
oktobra 2007 o zaključku
preiskave v zvezi z
morebitnim izogibanjem
protidampinškim
ukrepom, uvedenim z
Uredbo Sveta (ES) št.
1629/2004 na uvoz
nekaterih sistemov
grafitnih elektrod s
poreklom iz Indije

1. 4. 2007

Sprememba
imena družbe,
za katero velja
individualna
stopnja
izravnalne
dajatve.

21. 10. 2007

Izdelek, ki ga
zadeva možno
izogibanje:
grafitne
elektrode, ki se
uporabljajo za
električne peči,
nasipne gostote
1,65 g/cm3 ali
več in
električnega
upora 6,0 μΩ.m
ali manj, in ki se
uvrščajo pod
oznako TARIC
8545 11 00 10,
in
šobe, ki se
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zaključek
preiskave o
morebitnem
izogibanju
izravnalnim
dajatvam

umetne grafitne palice s
premerom 75 mm ali
več

3801 10 00 10

Indija

Uredba Komisije (ES) št.
1228/2007
z dne 19. oktobra 2007
o zaključku preiskave v
zvezi z morebitnim
izogibanjem izravnalnim
ukrepom, uvedenim z
Uredbo Sveta (ES) št.
1628/2004 na uvoz
nekaterih sistemov
grafitnih elektrod s
poreklom iz Indije

21. 10. 2007

uporabljajo za te
elektrode in se
uvrščajo pod
oznako TARIC
8545 90 90 10,
ne glede na to,
ali so uvožene
skupaj ali
ločeno
Izdelek, ki ga
zadeva možno
izogibanje:
grafitne
elektrode, ki se
uporabljajo za
električne peči,
nasipne gostote
1,65 g/cm3 ali
več in
električnega
upora 6,0 μΩ.m
ali manj, in ki se
uvrščajo pod
oznako TARIC
8545 11 00 10,
in
šobe, ki se
uporabljajo za te
elektrode in se
uvrščajo pod
oznako TARIC
8545 90 90 10,
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ne glede na to,
ali so uvožene
skupaj ali
ločeno
začetek
protidampinškega
postopka

dokončna
protidampinška
dajatev

pripravljene ali
konzervirane mandarine
(vključno tangerine in
satsuma mandarine),
klementine, wilking
mandarine in drugi
podobni hibridi
agrumov, ki ne
vsebujejo dodanega
alkohola, ki vsebujejo
dodan sladkor ali druga
sladila ali ne, in kot so
opredeljeni po tarifno
številko KN 2008
elektronske kompaktne
fluorescenčne žarnice
na razelektrenje, ki
delujejo na izmenični
tok (vključno z
elektronskimi
kompaktnimi
fluorescenčnimi
žarnicami na
razelektrenje, ki
delujejo tako na
izmenični kot na
enosmerni tok), z eno
ali več steklenimi

2008 30 55
2008 30 75
ex 2008 30 90

Kitajska

Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka glede uvoza
nekaterih pripravljenih
ali konzerviranih
agrumov (mandarin itd.)
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2007/C 246/08)

8539 31 90 95
8539 31 90 92

Kitajska,
Vietnam,
Pakistan,
Filipini

Uredba Sveta (ES) št.
18. 10. 2007
1205/2007
z dne 15. oktobra 2007
o uvedbi protidampinških
dajatev na uvoz
integriranih elektronskih
kompaktnih
fluorescenčnih žarnic
(CFL-i) s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske po pregledu
zaradi izteka ukrepov,
izvedenim v skladu s
členom 11(2) Uredbe

20. 10. 2007

PD dajatev bo
veljala 1 leto od
začetka
veljavnosti.
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cevmi, z vsemi
svetilnimi elementi in
elektronskimi
sestavnimi deli,
pritrjenimi na podnožje
ali vanj vdelanimi

dokončna
protidampinška
dajatev

peroksisulfati
(persulfati

2833 40 00
2842 90 80

ZDA,
Kitajska,
Tajvan

začetek delnega
vmesnega pregleda
izravnalnih
ukrepov

film iz polietilen
tereftalata (PET)

3920 62 19
3920 62 90

Indija

(ES) št. 384/96, in
razširitvi
protidampinških dajatev
na uvoz istih izdelkov,
poslanih iz Socialistične
republike Vietnam,
Islamske republike
Pakistan in
Republike Filipini
Uredba Sveta (ES) št.
12. 10. 2007
1184/2007
z dne 9. oktobra 2007
o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
in dokončnem pobiranju
začasne dajatve, uvedene
na
uvoz peroksisulfatov
(persulfatov) s poreklom
iz Združenih držav
Amerike, Ljudske
republike
Kitajske in Tajvana
(2007/L265/1184)
Obvestilo o začetku
12. 10. 2007
delnega vmesnega
pregleda izravnalnih
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz folije
iz polietilen tereftalata
(PET) s poreklom iz
Indije
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dokončna
protidampinška
dajatev

nekateri pritrdilni
elementi iz nerjavnega
jekla in njihovi deli

7318 12 10,
7318 14 10,
7318 15 30,
7318 15 51,
7318 15 61
7318 15 70

Tajvan

začetek delnega
vmesnega pregleda
izravnalnih
ukrepov

posteljno perilo iz
bombažnih vlaken,
čistih ali mešanih z
umetnimi ali
sintetičnimi vlakni ali
lanom (lan ni
prevladujoče vlakno),
beljeno, barvano ali
tiskano
grafitne elektrode, ki se

6302 21 00
6302 22 90
6302 31 00
6302 32 90

Indija

8545 11 00

Indija

začetek delnega

(2007/C 240/05)
Popravek Uredbe Sveta
(ES) št. 1890/2005 z dne
14. novembra 2005 o
uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
in dokončnem pobiranju
začasne dajatve, uvedene
na uvoz nekaterih
pritrdilnih elementov in
njihovih delov s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
Indonezije, Tajvana,
Tajske in Vietnama ter o
zaključku postopka glede
uvoza nekaterih
pritrdilnih elementov iz
nerjavnega jekla in
njihovih delov s
poreklom iz Malezije in
Filipinov
Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda izravnalnih
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
bombažnega posteljnega
perila s poreklom iz
Indije
(2007/C 230/06)
Obvestilo o začetku

2. 10. 2007

Popravek
nazivov
nekaterih
proizvajalcev iz
dodatne oznake
TARIC A649.

2. 10. 2007

2. 10. 2007
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vmesnega pregleda
izravnalnih
ukrepov

uporabljajo za
električne peči, nasipne
gostote 1,65 g/cm3 ali
več in električnega
upora 6,0 μΩ.m ali
manj in šobe, ki se
uporabljajo za te
elektrode ne glede na
to, ali so uvožene
skupaj ali ločeno
folija iz
polietilenteraftalata
(PET)

8545 90 90

3920 62 19
3920 62 90

Indija

začetek delnega
vmesnega pregleda
izravnalnih
ukrepov

sulfanilna kislina

2921 42 10 60

Indija

dokončna
izravnalna dajatev

kompaktni diski
(CD-ROM-i) za
snemanje

8523 40 11 10

Indija

dokončna
izravnalna dajatev

delnega vmesnega
pregleda izravnalnih
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih sistemov
grafitnih elektrod s
poreklom iz Indije
(2007/C 230/07)
Uredba Sveta (ES) št.
30. 9. 2007
1124/2007
z dne 28. septembra 2007
o spremembi Uredbe
(ES) št. 367/2006 o
uvedbi dokončne
izravnalne dajatve na
uvoz folije iz
polietilen tereftalata
(PET) s poreklom iz
Indije
Obvestilo o začetku
29. 9. 2007
delnega vmesnega
pregleda izravnalnih
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
sulfanilne kisline s
poreklom iz Indije
(2007/C 229/06)
Obvestilo o bližnjem
29. 9. 2007
izteku nekaterih
izravnalnih ukrepov

Spremembe
stopenj
izravnalnih
dajatev za
nekatere
dodatne oznake
TARIC.

Ukrep se bo
iztekel
5. 6. 2008
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razveljavitev
dokončne
protidampinške
dajatve

silicij

dokončna
protidampinška
dajatev

sladka koruza (Zea
2001 90 30 10
mays var. saccharata) v 2005 80 00 10
zrnju, pripravljena
ali konzervirana v kisu
ali ocetni kislini,
nezamrznjena,
in
sladka koruza (Zea
mays var. saccharata) v
zrnju, pripravljena ali
konzervirana drugače
kot v kisu ali ocetni
kislini, nezamrznjena,
razen proizvodov iz
tarifne številke 2006
polietilen tereftalat s
3907 60 20
koeficientom
viskoznosti 78 ml/g ali
več glede na standard
ISO 1628-5

začetek delnega
vmesnega pregleda
izravnalnih
ukrepov

2804 69 00

Rusija

(2007/C 229/07)
Popravek Obvestila o
protidampinških ukrepih
za uvoz silicija s
poreklom iz Rusije
(Uradni list Evropske
unije C 188 z dne 11.
avgusta 2007)
(2007/C 228/08)

11. 8. 2007

Popravek se
nanaša na del
besedila.

Popravek se
nanaša na
spremenjen
naziv
sodelujočega
proizvajalca
(dodatna oznaka
TARIC A793).

Tajska

Popravek Uredbe Sveta
(ES) št. 682/2007 z dne
18. junija 2007 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
in o
dokončnem pobiranju
začasne dajatve, uvedene
na uvoz nekaterih vrst
pripravljene ali
konzervirane sladke
koruze v zrnju s
poreklom iz Tajske

21. 6. 2007

Indija

Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda izravnalnih
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
polietilen tereftalata
(PET) s poreklom iz

27. 9. 2007
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začetek pregleda
zaradi izteka
ukrepa in delni
vmesni pregled

začetek
protidampinškega
postopka

varjene cevi in votli
profili iz železa ali
nelegiranega jekla s
krožnim prečnim
prerezom in zunanjim
premerom, ki ne
presega 168,3 mm,
razen cevi in votlih
profilov, ki se
uporabljajo v
naftovodih ali
plinovodih, cevi, ki se
uporabljajo pri vrtanju
za pridobivanje nafte ali
plina, ali cevi, katerim
so dodani fitingi za
uporabo v civilnem
letalstvu, razen
preciznih cevi
varjene cevi in votli
profili iz železa ali
nelegiranega jekla s
krožnim prečnim
prerezom in zunanjim
premerom, ki ne
presega 168,3 mm,
razen cevi in votlih
profilov, ki se
uporabljajo v
naftovodih ali

7306 30 41
7306 30 49
7306 30 72
7306 30 77

Tajska,
Turčija,
Ukrajina,

7306 30 41
7306 30 49
7306 30 72
7306 30 77

Belorusija,
Bosna in
Hercegovina,
Kitajska,
Rusija,

Indije
(2007/C 227/05)
Obvestilo o začetku
26. 9. 2007
pregleda zaradi izteka
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih varjenih cevi in
votlih profilov iz železa
ali nelegiranega jekla s
poreklom iz Tajske,
Turčije in Ukrajine, ter
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih varjenih cevi in
votlih profilov iz železa
ali nelegiranega jekla s
poreklom iz Turčije
(2007/C 226/05)
Obvestilo o začetku
26. 9. 2007
protidampinškega
postopka glede uvoza
nekaterih varjenih cevi in
votlih profilov iz železa
ali nelegiranega jekla s
poreklom iz Belorusije,
Bosne in Hercegovine,
Ljudske republike
Kitajske in Rusije
(2007/C 226/04)
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sprememba uredbe
o dokončni
protidampinški
dajatvi

začasna
protidampinška
dajatev

plinovodih, cevi, ki se
uporabljajo pri vrtanju
za pridobivanje nafte ali
plina, ali cevi s fitingi
za uporabo v civilnem
letalstvu, razen
preciznih cevi
dokončane tkanine iz
poliestrskih filamentov
(„FPFAF“). To so
tkanine iz preje iz
sintetičnih filamentov,
ki vsebujejo po masi 85
% ali več teksturiranih
in/ali neteksturiranih
poliestrskih filamentov,
barvanih (vključno z
beljenimi) ali
potiskanih
koks iz črnega premoga
v kosih s premerom več
kot 80 mm (koks 80+)

5407 51 00 10
5407 52 00 00
5407 54 00 00
5407 61 10 10
5407 61 30 00
5407 61 90 00
5407 69 10 10
5407 69 90 10

Kitajska

2704 00 19 10

Kitajska

Uredba Sveta (ES) št.
22. 9. 2007
1087/2007 z dne 18.
septembra 2007 o
spremembi Uredbe Sveta
(ES) št. 1487/2005 o
uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
in dokončnem pobiranju
začasne dajatve, uvedene
na uvoz nekaterih
dokončanih tkanin iz
poliestrskih filamentov s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
Uredba Komisije (ES) št. 20. 9. 2007
1071/2007
z dne 18. septembra 2007
o uvedbi začasne
protidampinške dajatve
na uvoz koksa iz črnega
premoga v kosih s
premerom več
kot 80 mm (koks 80+) s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske

sprememba
stopenj
protidampinških
dajatev

ukrep bo veljal 6
mesecev
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začasna
protidampinška
dajatev

polivinil alkohol (PVA)
v obliki
homopolimernih smol z
viskoznostjo
(izmerjeno v 4-odstotni
raztopini) najmanj 3
mPas, vendar ne
več kot 61 mPas, in
stopnjo hidrolize
najmanj 84,0 mol %,
vendar ne več kot 99,9
mol %
elektrolitski manganov
dioksid – EMD (tj.
manganov dioksid,
proizveden
z elektrolizo), ki po
elektrolizi nis toplotno
obdelan

3905 30 00 20

Kitajska

Uredba Komisije (ES) št. 19. 9. 2007
1069/2007
z dne 17. septembra 2007
o uvedbi protidampinške
dajatve na uvoz polivinil
alkohola (PVA) s
poreklom iz Ljudske
republike
Kitajske

ukrep bo veljal 6
mesecev

2820 10 00 10

Republika
Južna Afrika

ukrep bo veljal 6
mesecev

začetek delnega
vmesnega pregleda
izravnalnih
ukrepov

teksturirana preja iz
poliestrskih vlaken
(TPP)

5402 33 00

Indija

začetek delnega
vmesnega pregleda

amoksicilin trihidrat,
ampicilin trihidrat in

2941 10 10
2941 10 20

Indija

Uredba Komisije (ES) št. 19. 9. 2007
1066/2007
z dne 17. septembra 2007
o uvedbi začasne
protidampinške dajatve
na uvoz nekaterih vrst
manganovega dioksida s
poreklom
iz Južne Afrike
Obvestilo o začetku
8. 9. 2007
delnega vmesnega
pregleda izravnalnih
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
teksturirane preje iz
poliestrskih filamentov
(TPP) s poreklom iz
Indije (2007/C210/04)
Obvestilo o začetku
12. 9. 2007
delnega vmesnega

začasna
protidampinška
dajatev
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izravnalnih
ukrepov

cefaleksin, ki niso
predloženi v odmerkih
ali v pakiranjih za
prodajo na drobno

2941 90 00

začetek preiskave
glede možnega
izogibanja
protidampinškim
ukrepom
in
registracija uvozov

obutev z zgornjim
delom iz usnja ali
umetnega usnja, razen
športne obutve, obutve
s posebno tehnologijo,
copat in druge hišne
obutve ter obutve z
zaščitno kapico

6403 20 00
6403 51 05
6403 51 11
6403 51 15
6403 51 19
6403 51 91
6403 51 95
6403 51 99
6403 59 05
6403 59 11
6403 59 31
6403 59 35
6403 59 39
6403 59 91
6403 59 95
6403 59 99
6403 91 05
6403 91 11
6403 91 13
6403 91 16
6403 91 18
6403 91 91
6403 91 93
6403 91 96
6403 91 98
6403 99 05

s poreklom ali
dobavljeno iz
Macaa

pregleda izravnalnih
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih polispecifičnih
antibiotikov s poreklom
iz Indije (2007/C212/12)
Uredba Komisije (ES) št. 7. 9. 2007
1028/2007
z dne 5. septembra 2007
o začetku preiskave glede
možnega izogibanja
protidampinškim
ukrepom, uvedenim z
Uredbo
Sveta (ES) št. 1472/2006
na uvoz določene obutve
z zgornjim delom iz
usnja s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske, pri uvozu
določene obutve z
zgornjim delom iz usnja,
poslane iz
PUO Macau, ne glede na
to, ali je deklarirana kot
izdelek s poreklom iz
PUO Macau ali ne, in o
registraciji takšnega
uvoza
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6403 99 11
6403 99 31
6403 99 33
6403 99 36
6403 99 38
6403 99 91
6403 99 93
6403 99 96
6403 99 98
6405 10 00
3923 21 00 20
3923 29 10 20
3923 29 90 20

popravek

vreče in vrečke iz
plastičnih mas

začetek
protidampinškega
postopka

mononatrijev glutamat

2922 42 00

Kitajska

začetek

citronska kislina in

2918 14 00

Kitajska

Kitajska,
Tajska

Popravek Uredbe Sveta
(ES) št. 1425/2006 z dne
25. septembra 2006 o
uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz nekaterih vreč in
vrečk iz plastičnih mas s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Tajske ter o
zaključku postopka glede
uvoza nekaterih vreč in
vrečk iz plastičnih mas s
poreklom iz Malezije
Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka glede uvoza
mononatrijevega
glutamata s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske (2007/C206/08)
Obvestilo o začetku

5. 9. 2007

Popravek se
nanaša na
spremenjeno
ime podjetja.

5. 9. 2007

4. 9. 2007
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protidampinškega
postopka

trinatrijev citrat dihidrat

začetek delnega
vmesnega pregleda

sintetična rezana vlakna 5503 20 00
iz poliestrov, nemikana,
nečesana ali kako
drugače predelana,
pripravljena za predenje

Belorusija,
Koreja,
Savdska
Arabija,
Kitajska

iztek
protidampinškega
ukrepa

barvni televizijski
sprejemniki (BTV) z
velikostjo zaslonske
diagonale, ki presega
15,5 cm, ki so v istem
ohišju kombinirani z
radijskim
sprejemnikom in/ali uro
ali ki niso kombinirani,
razen tistih, ki imajo
vgrajen modem in
računalniški operacijski
sistem

Kitajska,
Koreja,
Malezija in
Tajska

2918 15 00

8528 72 31 10
8528 72 33 10
8528 72 35 10
8528 72 39 10
8528 72 51 10
8528 72 59 10

protidampinškega
postopka glede uvoza
citronske kisline s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2007/C205/08)
Obvestilo o začetku
30.8.2007
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
sintetičnih rezanih vlaken
iz poliestra (RVP) s
poreklom iz Belorusije,
Republike Koreje,
Saudove Arabije in
Ljudske republike
Kitajske
(2007/C202/04)
Obvestilo o izteku
30. 8. 2007
nekaterih
protidampinških ukrepov
(2007/C 201/06)

Ukrep preneha
veljati dne 30. 8.
2007.
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začasna
protidampinška
dajatev

ferosilicij

7202 21 00 00
7202 29 10 00
7202 29 90 00

Kitajska,
Egipt,
Kazahstan,
Nekdanja
jugoslovanska
republika
Makedonija,
Rusija

začetek pregleda
zaradi izteka
protidampinškega
ukrepa

železni ali jekleni
pribor (fitingi) za cevi
(brez litih fitingov,
prirobnic in fitingov z
navojem) iz železa ali
jekla (razen nerjavnega
jekla), katerih največji
zunanji premer ne
presega 609,6 mm,
vrste, ki se uporablja za
soležno varjenje ali
druge namene
železni ali jekleni
pribor (fitingi) za cevi
(brez litih fitingov,
prirobnic in fitingov z
navojem) iz železa ali
jekla (razen nerjavnega
jekla), katerih največji
zunanji premer ne
presega 609,6 mm,

7307 93 11
7307 93 19
7307 99 30
7307 99 90

Koreja,
Malezija

7307 93 11
7307 93 19
7307 99 30
7307 99 90

Rusija

iztek
protidampinškega
ukrepa

Uredba Komisije (ES) št.
994/2007 z dne 28.
avgusta 2007 o uvedbi
protidampinške dajatve
na uvoz fero-silicija s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
Egipta, Kazahstana,
Nekdanje jugoslovanske
republike Makedonije in
Rusije
Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterega železnega ali
jeklenega pribora
(fitingov) za cevi s
poreklom iz Republike
Koreje in Malezije
(2007/C 192/12)

30. 08. 2007

Obvestilo o izteku
nekaterih
protidampinških ukrepov
(2007/C 190/05)

15. 8. 2007

18. 8. 2007

Ukrep preneha
veljati dne 25. 8.
2007.

27

razveljavitev
dokončne
protidampinške
dajatve

vrste, ki se uporablja za
soležno varjenje ali
druge namene
Silicij

2804 69 00

Rusija

Obvestilo o
protidampinških ukrepih
za uvoz silicija s
poreklom iz Rusije
(2007/C 188/05)

11. 8. 2007

Uredba Sveta (ES) št.
1174/2005 uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
in dokončnem pobiranju
začasne dajatve, uvedene
za uvoz ročnih vozičkov
za premeščanje palet in
njihovih osnovnih delov
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
Uredba Sveta (ES) št.
906/2007 o zaključku
vmesnega pregleda
protidampinških
ukrepov, uvedenih z
Uredbo (ES) št.
1910/2006 za uvoz
sistemov televizijskih
kamer s poreklom z
Japonske, in razveljavitvi
protidampinških
ukrepov, uvedenih z

7. 8. 2007

začetek delnega
vmesnega pregleda

ročni vozički za
8427 90 00 10
premeščanje palet in
8431 20 00 10
njihovih osnovnih delov

Kitajska

razveljavitev
dokončne
protidampinške
dajatve
in
zaključek delnih
vmesnih pregledov

sistem televizijskih
kamer

Japonska

8525 80 19
8525 80 91
8528 49 10
8528 49 35
8528 49 91
8528 59 10
8528 59 90
8529 90 92
8529 90 97
8537 10 91
8537 10 99
5843 70 90

Velja samo za
dodatno oznako
A465.

1. 8. 2007
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9002 90 00
razveljavitev
dokončne
protidampinške
dajatve
in
zaključek delnih
vmesnih pregledov

sečnina

3102 10 10
3102 10 90

Rusija

začasna
protidampinška
dajatev

dihidromircenol s
čistočo 93 mas. % ali
več

2905 22 90 10

Indija

začetek pregleda
zaradi izteka
protidampinškega
ukrepa

sulfanilna kislina

2921 42 10 60

Kitajska
Indija

Uredbo (ES) št.
1910/2006
Uredba Sveta (ES) št.
1. 8. 2007
907/2007
z dne 23. julija 2007
o razveljavitvi
protidmapinške dajatve
na uvoz sečnine s
poreklom iz Rusije po
pregledu zaradi
izteka ukrepov v skladu s
členom 11(2) Uredbe
(ES) št. 384/96 in o
zaključku delnih
vmesnih
pregledov v zvezi z
uvozom s poreklom iz
Rusije v skladu s členom
11(3)
Uredba Komisije (ES) št. 29. 7. 2007
896/2007
z dne 27. julija 2007
o uvedbi začasne
protidampinške dajatve
na uvoz dihidromircenola
s poreklom iz Indije
Obvestilo o začetku
24. 7. 2007
pregleda zaradi izteka
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
sulfanilne kisline s
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začetek pregleda
zaradi izteka
izravnalnega
ukrepa

sulfanilna kislina

2921 42 10 60

Indija

poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Indije, C171/2007
Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
izravnalnih ukrepov, ki
se uporabljajo za uvoz
sulfanilne
kisline s poreklom iz
Indije, C171/2007

24. 7. 2007
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