OBVESTILA O PROTIDAMPINŠKIH IN IZRAVNALNIH UKREPIH
Datum zadnje spremembe: 31. 12. 2008
(Novo obvestilo je napisano z rdečo.)
OPIS UKREPA

OPIS BLAGA

OZNAKA
TARIC/KN
6302 21 00 81
6302 21 00 89,
6302 22 90 19,
6302 31 00 90,
6302 32 90 19.

dokončna
izravnalna
dajatev

posteljno perilo iz
bombažnih vlaken,
čistih ali mešanih z
umetnimi vlakni ali
lanom (kjer lan ni
prevladujoče vlakno),
beljeno, barvano ali
tiskano.

dokončna
izravnalna
dajatev

grafitne elektrode, ki se 8545 11 00 10,
uporabljajo za
8545 90 90 10.
električne peči,
navidezne gostote
1,65 g/cm3 ali več in
električnega upora
6,0 µΩ.m ali manj in
šobe, ki se uporabljajo
za takšne elektrode ne
glede na to ali so
uvožene skupaj ali
ločeno.

dokončna
protidampinška
dajatev

POREKLO
Indija

Indija

NASLOV IN ŠT.
DATUM
UREDBE/OBVESTILA
ZAČETKA
UREDBA SVETA (ES)
31.12.2008
št. 1353/2008 z dne
18. decembra 2008 o
spremembi Uredbe Sveta
(ES) št. 74/2004 o uvedbi
dokončne izravnalne
dajatve pri uvozu
bombažnega posteljnega
perila s poreklom iz
Indije.
(2008/L350/1353)
UREDBA SVETA (ES)
31.12.2008
št. 1354/2008 z dne 18.
decembra 2008 o
spremembi Uredbe (ES)
št. 1628/2004 o uvedbi
dokončne izravnalne
dajatve na uvoz nekaterih
sistemov grafitnih
elektrod s poreklom iz
Indije in Uredbe (ES) št.
1629/2004 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz nekaterih

OPOMBA
Sprememba
stopnje
dokončne
izravnalne
dajatve.

Sprememba
stopnje
dokončne
izravnalne in
dokončne
protidampinške
dajatve.
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dokončna
protidampinška
dajatev

pripravljene ali
konzervirane
mandarine (vključno s
tangerinami in satsuma
mandarinami),
klementine, wilking
mandarine in drugi
podobnih hibridi
agrumov, ki ne
vsebujejo dodanega
alkohola, ki vsebujejo
dodani sladkor in druga
sladila ali ne.

2008 30 55 10,
2008 30 55 20,
2008 30 55 90,
2008 30 75 10,
2008 30 75 20,
2008 30 75 90,
2008 30 90 61,
2008 30 90 63,
2008 30 90 65,
2008 30 90 67,
2008 30 90 69.

Ljudska
republika
Kitajska

dokončna
izravnalna
dajatev

polietilen teraftalat
(PET) z viskoznim
številom 78 ml/g ali
več v skladu s
standardom
ISO 1628-5

3907 60 20 00

Indija

dokončna
protidampinška
dajatev

sistemov grafitnih
elektrod s poreklom iz
Indije.
(2008/L350/1354)
UREDBA SVETA (ES)
31.12.2008
št. 1355/2008 z dne 18.
decembra 2008 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
in dokončnemu pobiranju
začasne dajatve, uvedene
na uvoz nekaterih
pripravljenih ali
konzerviranih agrumov
(mandarin itd.) s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske.
(2008/L350/1355)
UREDBA SVETA (ES)
20.12.2008
št. 1286/2008 z dne 16.
decembra 2008 o
spremembah Uredbe
(ES) št.193/2007 o
uvedbi dokončne
izravnalne dajatve na
uvoz določenega
polietilen teraftalata s
poreklom iz Indije in
spremembi Uredbe (ES)
št. 192/2007 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve

Zneski,
zavarovani z
začasno
protidampinško
dajatvijo, se
dokončno
poberejo po
stopnji
začasne
dajatve.

Sprememba
stopnje
protidampinške
in izravnalne
dajatve.
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dokončna
protidampinška
dajatev
zaključek
protidampinškega
postopka

varjene cevi in votli
profili iz železa ali
nelegiranega jekla s
krožnim prerezom in
zunanjim premerom, ki
ne presega 168,3 mm,
razen cevi, ki se
uporabljajo za
naftovode ali
plinovode, kot zaščitne
cevi pri vrtanju nafte
ali plina, ali precizne
cevi in cevi z
dodatnimi pritrdilnimi
elementi, primerne za
napeljavo plina ali
tekočin za uporabo v
civilnih letalih.

7306 30 41 20,
7306 30 49 20,
7306 30 72 80,
7306 30 77 80.

Belorusija,
Ljudska
republika
Kitajska,
Rusija,
Tajska,
Ukrajina,
Bosna in
Hercegovina,
Turčija

na uvoz določenega
polietilen teraftalata s
poreklom, med drugim iz
Indije.
(2008/L340/1286)
UREDBA SVETA (ES)
št. 1256/2008 z dne 16.
decembra 2008 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz nekaterih
varjenih cevi in votlih
profilov iz železa ali
nelegiranega jekla
- s poreklom iz
Belorusije, Ljudske
republike Kitajske in
Rusije na podlagi
postopka v skladu s
členom 5 Uredbe (ES) št.
384/96,
- s poreklom iz Tajske na
podlagi pregleda zaradi
izteka ukrepa v skladu s
členom 11(2) iste uredbe,
- s poreklom iz Ukrajine
na podlagi pregleda
zaradi izteka ukrepa v
skladu s členom 11 (2) in
vmesnega pregleda v
skladu s členom 11(3)
iste uredbe,

20.12.2008
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- ter o zaključku
postopkov v zvezi z
uvozom enakega izdelka
s poreklom iz Bosne in
Hercegovine ter Turčije
(2008/L343/1256).
nekateri obročni
mehanizmi za vezavo
sestavljeni iz dveh
jeklenih plošč ali žic z
najmanj štirimi
polobroči iz jeklene
žice, skupaj pa jih drži
jekleni pokrov
silicij

KN 8305 10 00

Tajska

Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka glede uvoza
nekaterih obročnih
mehanizmov za vezavo s
poreklom s Tajske.
(2008/C322/08)

17.12.2008

KN 2804 69 00

Rusija

16.12.2008

dokončna
protidampinška
dajatev

obročkasti mehanizmi
za mape

ex 8305 10 00

Ljudska
republika
Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

nekateri deli za kolesa

Obvestilo o izteku
nekaterih
protidampinških
ukrepov. (2008/C320/07)
Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih obročkastih
mehanizmov za mape s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2008/C310/06).
Obvestilo Komisije o
posodobitvi seznama
strank v pregledu v

začetek
protidampinškega
postopka

dokončna
protidampinška
dajatev

Ljudska
republika
Kitajska

Ukrep poteče
25.12.2008

05.12.2008

05.12.2008

Dopolnjen
seznam strank v
pregledu.
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dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

volframove varilne
elektrode, vključno
volframovi drogovi in
palice za varilne
elektrode, ki vsebujejo
94 mas. % ali več
volframa, razen tistih,
ki so dobljene samo s
sintranjem, razrezane
ali nerazrezane na
določene dolžine
citronska kislina in
trinatrijev citrat
dihidrat

8101 99 10 10,
8515 90 00 10

2918 14 00 00,
2918 15 00 10

Ljudska
republika
Kitajska

Ljudska
republika
Kitajska

skladu z Uredbo
Komisije (ES) št. 88/97
o oprostitvi plačila
razširjene
protidampinške dajatve
na uvoz nekaterih delov
za kolesa s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske (2008/C310/07).
Obvestilo o začetku
04.12.2008
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih volframovih
elektrod s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske. (2008/C309/06)
UREDBA SVETA (ES)
št. 1193/2008 z dne
1. decembra 2008 o
uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
in dokončnem pobiranju
začasnih dajatev, ki
veljajo za uvoz citronske
kisline s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske.
(2008/L323/1193)

04.12.2008

Pregled se
nanaša na
družbo
Shandong
Weldstone
Tungsten
Industry Co.
Ltd, izvoznika
iz Ljudske
republike
Kitajske.
Zneski,
zavarovani z
začasno
protidampinško
dajatvijo, se
dokončno
poberejo po
stopnji
dokončne
dajatve.
Zavarovani
zneski, ki
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presegajo višino
dokončne
dajatve, se
sprostijo.
2918 14 00 00,
2918 15 00 10

Ljudska
republika
Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

citronska kislina in
trinatrijev citrat
dihidrat

dokončna
protidampinška
dajatev

mononatrijev
glutamat

2922 42 00 10

Ljudska
republika
Kitajska

dokončna
izravnalna
dajatev

amoksicilin trihidrat,
ampicilin trihidrat,
cefaleksin, ki niso
predloženi v
odmerjenih dozah ali
oblikah, ali pakirani za

2941 10 10 10,
2941 10 20 10,
2941 90 00 30.

Indija

SKLEP KOMISIJE z
dne 2. decembra 2008 o
sprejetju zavez v zvezi s
protidampinškim
postopkom glede uvoza
citronske kisline s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske.
(2008/899/ES)
UREDBA SVETA (ES)
št. 1187/2008 z dne
27. novembra 2008 o
uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
in o dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na uvoz
mononatrijevega
glutamata s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske.
(2008/L322/1187)
UREDBA SVETA (ES)
št. 1176/2008 z dne
27. novembra 2008 o
spremembi Uredbe (ES)
št. 713/2005 o uvedbi
dokončne izravnalne

04.12.2008

03.12.2008

Zneski
zavarovani z
začasnimi
protidampinškimi dajatvami se
dokončno
poberejo.

30.11.2008

Sprememba
stopnje
izravnalne
dajatve za
družbo Ranbaxy
Laboratories

6

prodajo na drobno.

dokončna
protidampinška
dajatev

bombažno posteljno
perilo

6302 21 00 81,
6302 21 00 89,
6302 22 90 19,
6302 31 00 90,
6302 32 90 19.

Pakistan

Pregled –
protidampinška
dajatev

gojeni (razen divji)
losos, v filetih ali v
drugačni obliki, svež,
ohlajen ali zamrznjen.

ex 0302 12 00,
ex 0303 11 00,
ex 0303 19 00,
ex 0303 22 00,
ex 0304 19 13,
ex 0304 29 13.

Norveška

začasna
protidampinška
dajatev

žice iz nelegiranega
jekla (neplatirane ali
neprevlečene ali
platirane ali prevlečene
s cinkom) in pletene

7217 10 90 10,
7217 20 90 10,
7312 10 61 11,
7312 10 61 91,
7312 10 65 11,

Ljudska
republika
Kitajska

dajatve na uvoz
določenih antibiotikov
širokega spektra s
poreklom iz Indije.
(2008/L319/1176)
Obvestilo o
28.11.2008
protidampinških ukrepih,
ki veljajo za uvoz
bombažnega posteljnega
perila s poreklom iz
Pakistana: sprememba
naslova družbe, za katero
se uporablja individualna
stopnja protidampinške
dajatve.
(2008/C304/08)
Obvestilo o zaključku
21.11.2008
postopka glede izvajanja
poročila komisije, ki ga
je sprejel Organ STO za
poravnavo sporov v zvezi
s protidampinškim
ukrepom, ki se uporablja
za uvoz gojenega lososa
s poreklom iz Norveške.
(2008/C298/04)
UREDBA KOMISIJE
(ES) št. 1129/2008 z dne
14. novembra 2008 o
uvedbi začasne
protidampinške dajatve

16.11.2008

Ltd., New Delhi
(dodatna oznaka
TARIC 8221)
Sprememba
naslova družbe
A.B. Exports
(PVT) Ltd., z
dodatno oznako
Taric A706.

Sprostitev
izdelka v prost
promet v
Skupnosti je
predmet
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na uvoz nekaterih vrst žic
in pletenih žičnih vrvi iz
nelegiranega jekla za
pred- in ponapenjanje
(žice in pletene žične
vrvi PSC) s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske.
(2008/L306/1129)

žične vrvi iz
nelegiranega jekla
(platirane ali
prevlečene ali ne), ki
vsebujejo 0,6 mas. %
ali več ogljika, z
največjo dimenzijo
prečnega prereza 3 mm
ali več.

7312 10 65 91,
7312 10 69 11,
7312 10 69 91.

začasna
protidampinška
dajatev

nekatere sveče, svečke
in podobno, ki niso
nagrobne sveče in
druga zunanja svetila
na gorivo.

3406 00 11 90,
3406 00 19 90,
3406 00 90 90.

Ljudska
republika
Kitajska

začetek
protidampinškega
postopka

varjene cevi in votli
profili s kvadratnim ali
pravokotnim prerezom
iz železa, razen litega
železa, ali jekla, razen
nerjavnega jekla,
vendar ne vključuje
cevi, ki se uporabljajo
za naftovode ali
plinovode, ter zaščitne
in proizvodne cevi, ki
se uporabljajo pri

KN 7306 61 92,
7306 61 99.

Belorusija,
Turčija,
Ukrajina

UREDBA KOMISIJE
(ES) št. 1130/2008 z dne
14. novembra 2008 o
uvedbi začasne
protidampinške dajatve
na uvoz nekaterih sveč,
svečk in podobnega s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske.
(2008/L306/ 1130)
Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka glede uvoza
varjenih cevi in votlih
profilov s kvadratnim ali
pravokotnim prerezom iz
železa, razen litega
železa ali jekla, razen
nerjavnega jekla, s
poreklom iz Belorusije,
Turčije in Ukrajine .
(2008/C 290/ 06)

varščine, ki je
enaka znesku
začasne dajatve.
Ukrep se
uporablja 6
mesecev.

16.11.2008

Stopnja začasne
protidampinške
dajatve je fiksni
znesek v EUR
na tono
vsebnosti goriva
v izdelkih.
Ukrep se
uporablja 6
mesecev.

13.11.2008
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vrtanju za pridobivanje
nafte in plina.
polietilen tereftalat z
viskoznostjo 78ml/g ali
več

3907 60 20 00

Malezija

dokončna
protidampinška
dajatev

furfuril alkohol

2932 13 00 90

Ljudska
republika
Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

etanolamini

2922 11 00 10,
2922 12 00 10,
2922 13 10 00.

Združene
države
Amerike

registracija uvoza protidampinška/
izravnalna dajatev

UREDBA KOMISIJE
06.11.2008
(ES) št. 1082/2008 z dne
4. novembra 2008 o
začetku pregleda Uredbe
Sveta (ES) št. 192/2007 o
uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz določenega
polietilen tereftalata s
poreklom, med drugim,
iz Malezije („pregled v
zvezi z novim
uvoznikom“), odpravi
dajatev na uvoz od enega
izvoznika iz te države in
registraciji takšnega
uvoza (2008/L296/1082)
Obvestilo o začetku
30.10.2008
pregleda zaradi izteka
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
furfuril alkohola s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske.
(2008/C275/10)
Obvestilo o začetku
25.10.2008
pregleda zaradi izteka
protidampinških
ukrepov, ki se

Carinski organi
izvedejo
ustrezne ukrepe
za registracijo
uvoza.
Registracija
preneha veljati
devet mesecev
po datumu
začetka
veljavnosti te
uredbe.
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dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
izravnalna dajatev,
dokončna
protidampinška
dajatev

ameriške postrvi
(Oncorhynchus
mykiss), sveže,
ohlajene ali
zamrznjene, cele (z
glavo in škrgami, brez
drobovja, maso več
kakor 1,2 kg
posamezno ali brez
glave, škrg in drobovja,
maso več kakor 1 kg
posamezno) ali v obliki
filetov (mase več kakor
0,4 kg posamezno)
sulfanilna kislina

0302 11 20 00,
0303 21 20 00,
0304 19 15 00,
0304 29 15 00.

Ferski otoki

2921 42 10 60

Indija,
Ljudska
republika
Kitajska

uporabljajo za uvoz
etanolaminov s poreklom
iz Združenih držav
Amerike.
(2008/C270/12)
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov. (2008/C266/07)

UREDBA SVETA (ES)
št. 1010/2008 z dne 13.
oktobra 2008 o uvedbi
dokončne izravnalne
dajatve pri uvozu
sulfanilne kisline s
poreklom iz Indije po
pregledu zaradi izteka
ukrepa v skladu s členom
18 Uredbe (ES) št.
2026/97 in delnega
vmesnega pregleda v
skladu s členom 19

21.10.2008

Ukrep poteče
12.03.2009

18.10.2008
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dokončna
protidampinška
dajatev

parakrezol

2907 12 00 91

Ljudska
republika
Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

trdna gnojila z deležem
amonijevega nitrata, ki
presega 80 mas.%

Ukrajina

dokončna
protidampinška
dajatev

sulfanilna kislina

KN 3102 30 90,
3102 40 90,
ex 3102 29 00,
ex 3102 60 00,
ex 3102 90 00,
ex 3105 10 00,
ex 3105 20 10,
ex 3105 51 00,
ex 3105 59 00,
ex 3105 90 91
2921 42 10 60

Ljudska
republika
Kitajska,
Indija

Uredbe (ES) št. 2026/97
ter o spremembi Uredbe
(ES) št. 1000/2008 o
uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
pri uvozu sulfanilne
kisline s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske in Indije po
pregledu zaradi izteka
ukrepa v skladu s členom
11(2) Uredbe (ES) št.
384/96
(2008/L276/1010)
Obvestilo o izteku
nekaterih
protidampinških ukrepov
(2008/C264/07)
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov
(2008/C264/08)

UREDBA SVETA (ES)
št. 1000/2008 z dne 13.
oktobra 2008 o uvedbi
dokončne

17.10.2008

Ukrep preneha
veljati
21.09.2008

17.10.2008

Ukrep preneha
veljati
25.04.2009

17.10.2008
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dokončna
protidampinška
dajatev

pribor (fitingi) za cevi
(razen litega pribora
(fitingov), prirobnic in
fitingov z navojem) iz
železa ali jekla (razen
nerjavnega jekla), z
največjim zunanjim
premerom do vključno
609,6 mm

dokončna
protidampinška

integrirane elektronske
kompaktne

7307 93 11 91,
7307 93 11 93,
7307 93 11 94,
7307 93 11 95,
7307 93 11 99,
7307 93 19 91,
7307 93 19 93,
7307 93 19 94,
7307 93 19 95,
7307 93 19 99,
7307 99 30 92,
7307 99 30 93,
7307 99 30 94,
7307 99 30 95,
7307 99 30 98,
7307 99 90 92,
7307 99 90 93,
7307 99 90 94,
7307 99 90 95,
7307 99 90 98.
8539 31 90 95,
8539 31 90 92

Republika
Koreja,
Malezija

Ljudska
republika

protidampinške dajatve
na uvoz sulfanilne kisline
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Indije na podlagi
pregleda zaradi izteka
ukrepov na podlagi člena
11(2) Uredbe (ES) št.
384/96
(2008/L275/1000)
UREDBA SVETA (ES)
17.10.2008
št. 1001/2008 z dne 13.
oktobra 2008 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz nekaterega
železnega ali jeklenega
pribora (fitingov) za cevi
s poreklom iz Republike
Koreje in Malezije po
pregledu zaradi izteka
ukrepa v skladu s členom
11(2) Uredbe (ES) št.
384/96
(2008/L275/1001)

Obvestilo o izteku
nekaterih

10.10.2008

Ukrep poteče
18.10.2008
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Kitajska;
poslano iz:
Vietnam,
Pakistan,
Filipini
Pakistan

protidampinških ukrepov
(2008/C258/04)

Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov. (2008/C255/08)

08.10.2008

Ukrep se izteče
05.03.2009

KN 2804 69 00

Ljudska
republika
Kitajska

07.10.2008

Ukrep se izteče
05.03.2008

natrijev ciklamat

2929 90 00 10

04.10.2008

Ukrep se izteče
12.03.2009

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.

KN 6403 20 00,
ex 6403 51 05,
ex 6403 51 11,
ex 6403 51 15,
ex 6403 51 19,
ex 6403 51 91,
ex 6403 51 95,
ex 6403 51 99,
ex 6403 59 05,
ex 6403 59 11,
ex 6403 59 31,

Ljudska
republika
Kitajska,
Indonezija
Ljudska
republika
Kitajska,
Vietnam.

Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov. (2008/C254/06)
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov
(2008/C253/08)
Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
protidampinških ukrepov
v zvezi z uvozom
nekatere obutve z
zgornjim delom iz usnja
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Vietnama.
(2008/C251/12)

dajatev

fluorescenčne žarnice
(CFL-i)

dokončna
protidampinška
dajatev

posteljno perilo iz
bombažnih vlaken,
čistih ali mešanih z
umetnimi vlakni ali
lanom (pri čemer lan ni
prevladujoče vlakno),
beljenih, barvanih ali
tiskanih
silicij

dokončna
protidampinška
dajatev
dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

6302 21 00 81,
6302 21 00 89,
6302 22 90 19,
6302 31 00 90,
6302 32 90 19

03.10.2008
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dokončna
protidampinška
dajatev

sladka koruza (Zea
mays var. saccharata) v
zrnju, pripravljena ali
konzervirana v kisu ali
ocetni kislini,
nezamrznjena ter
sladka koruza (Zea

ex 6403 59 35,
ex 6403 59 39,
ex 6403 59 91,
ex 6403 59 95,
ex 6403 59 99,
ex 6403 91 05,
ex 6403 91 11,
ex 6403 91 13,
ex 6403 91 16,
ex 6403 91 18,
ex 6403 91 91,
ex 6403 91 93,
ex 6403 91 96,
ex 6403 91 98,
ex 6403 99 05,
ex 6403 99 11,
ex 6403 99 31,
ex 6403 99 33,
ex 6403 99 36,
ex 6403 99 38,
ex 6403 99 91,
ex 6403 99 93,
ex 6403 99 96,
ex 6403 99 98
ex 6405 10 00
2001 90 30 10,
2005 80 00 10

Tajska

UREDBA SVETA (ES)
št. 954/2008 z dne 25.
septembra 2008 o
spremembi Uredbe (ES)
št. 682/2007 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve

01.10.2008

Proizvajalcu
izvozniku
»Kuiburi Fruit
Canning Co.
Limited« se
določi dodatna
oznaka TARIC
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mays var. saccharata) v
zrnju, pripravljena ali
konzervirana drugače
kot v kisu ali ocetni
kislini, nezamrznjena,
razen proizvodov iz
tarifne številke 2006
začasna
protidampinška
dajatev

registracija uvoza protidampinška/
izravnalna dajatev

pripravljene ali
konzervirane
mandarine (vključno s
tangerinami in satsuma
mandarinami)
klementine, wilking
mandarine in drugi
podobni hibridi
agrumov, ki ne
vsebujejo dodanega
alkohola, ki vsebujejo
dodan sladkor ali druga
sladila ali ne.
ročni vozički za
premeščanje palet in
njihovi osnovni deli,
kot so šasije in
hidravlike

KN 2008 30 55,
2008 30 75,
ex 2008 30 90,
(2008 30 90 61,
2008 30 90 63,
2008 30 90 65,
2008 30 90 67,
2008 30 90 69)

Ljudska
republika
kitajska

8427 90 00 11,
8431 20 00 11

poslano iz
Tajske

in o dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na uvoz
nekaterih vrst
pripravljene ali
konzervirane sladke
koruze v zrnju s
poreklom iz Tajske
(2008/L260/954)
Popravek Uredbe
Komisije (ES) št.
642/2008 z dne 4. julija
2008 o uvedbi začasne
protidampinške dajatve
na uvoz nekaterih
pripravljenih ali
konzerviranih agrumov
(mandarin itd.) s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
UREDBA KOMISIJE
(ES) št. 923/2008 z dne
12. septembra 2008 o
začetku preiskave glede
možnega izogibanja
protidampinškim
ukrepom, uvedenih z
Uredbo Sveta (ES) št.
1174/2005, kakor je bila
spremenjena z Uredbo

A890 in
protidampinška
dajatev v višini
14,3%

06.07.2008

Sprememba
opisa pri
dodatni oznaki
TARIC A888

21.09.2008

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

6815 91 00 10,
kemijsko vezana,
6815 99 10 20,
nežgana magnezitna
6815 99 90 20
opeka, ki vsebuje vsaj
80 % MgO in ki
vsebuje magnezit ali ne

dokončna
protidampinška
dajatev

mešanice sečnine in
amonijevega nitrata v
vodni ali amonijevi
raztopini

KN 3102 80 00

Ljudska
republika
Kitajska

Rusija

(ES) št. 684/2008 o
uvozu ročnih vozičkov za
premeščanje palet in
njihovih osnovnih delov
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske, pri
uvozu ročnih vozičkov in
njihovih osnovnih delov,
poslanih iz Tajske, ne
glede na to, ali so
deklarirani s poreklom iz
Tajske ali ne, ter uvedbi
registracije takšnega
uvoza (2008/L252/923)
UREDBA SVETA (ES)
20.09.2008
št. 906/2008 z dne 15.
septembra 2008 o
zaključku pregleda glede
novega izvoznika v
okviru Uredbe (ES) št.
1659/2005 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz določenih vrst
magnezitne opeke s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2008/L251/906)
Popravek Sklepa
09.08.2008
Komisije 2008/649/ES o
sprejetju zaveze,
ponujene v okviru

Dajatev se
obračuna od
22.12.2007 dalje

Spremeni se
preglednica v
členu 1
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dokončna
protidampinška
dajatev

KN 5503 20 00
sintetična rezana
vlakna iz poliestra,
nemikana, nečesana in
ne drugače pripravljena
za predenje (»RVP«)

dokončna
protidampinška
dajatev

sladka koruza (Zea
mays var. saccharata) v
zrnju, pripravljena ali
konzervirana v kisu ali
ocetni kislini,
nezamrznjena ter
sladka koruza (Zea
mays var. saccharata) v
zrnju, pripravljena ali
konzervirana drugače
kot v kisu ali ocetni
kislini, nezamrznjena,

2001 90 30 10,
2005 80 00 10

Belorusija,
Ljudska
republika
Kitajska,
Saudova
Arabija,
Koreja

Tajska

protidampinškega
postopka v zvezi z
uvozom raztopin sečnine
in amonijevega nitrata s
poreklom iz Rusije
(2008/L249)
UREDBA SVETA (ES)
17.09.2008
št.893/2008 z dne 10.
septembra 2008 o
ohranitvi
protidampinških dajatev
pri uvozu rezanih vlaken
iz poliestra s poreklom iz
Belorusije, Ljudske
republike Kitajske,
Saudove Arabije in
Koreje po delnem
vmesnem pregledu v
skladu s členom 11(3)
Uredbe (ES) št. 384/96
Obvestilo o začetku
16.09.2008
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki veljajo za
uvoz nekaterih vrst
pripravljene in
konzervirane sladke
koruze v zrnju s
poreklom iz Tajske
(2008/C237/16)

Veljavni
protidampinški
sklepi ostanejo
nespremenjeni.
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razširitev opustitve
dokončne proti
dampinške dajatve

razen proizvodov iz
tarifne številke 2006
silicij–mangan
(vključno fero-silicijmangan).

dokončna
protidampinška
dajatev

nekatere brezšivne cevi
iz železa ali jekla s
krožnim prečnim
prerezom, z zunanjim
premerom do vključno
406,4 mm, z
ekvivalentom ogljika
(CEV) do vključno
0,86 v skladu s formulo
in kemično analizo
Mednarodnega inštituta
za varilstvo.

dokončna
izravnalna

bombažno posteljno
perilo.

KN 7202 30 00,
8111 00 11 10

Ljudska
republika
Kitajska,
Kazahstan

UREDBA SVETA (ES)
št. 865/2008
z dne 27. avgusta 2008
o razširitvi opustitve
dokončne
protidampinške dajatve,
uvedene z Uredbo (ES)
št. 1420/2007 na
uvoz silicij-mangana s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Kazahstana

05.09.2008

Opustitev
dokončne
protidampinške
dajatve,
uvedene s
Sklepom
Komisije
2007/789/ES, se
podaljša do 6.
septembra
2009.

ex 7304 11 00,
ex 7304 19 10,
ex 7304 19 30,
ex 7304 22 00,
ex 7304 23 00,
ex 7304 24 00,
ex 7304 29 10,
ex 7304 29 30,
ex 7304 31 80,
ex 7304 39 58,
ex 7304 39 92,
ex 7304 39 93,
ex 7304 51 89,
ex 7304 59 92,
ex 7304 59 93 .
6302 21 00 81,
6302 21 00 89,

Rusija

UREDBA SVETA (ES)
št. 812/2008 z dne 11.
avgusta 2008 o
spremembi Uredbe (ES)
št. 954/2006 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
za uvoz določenih
brezšivnih cevi iz železa
ali jekla s poreklom, med
drugim, iz Rusije.
(2008/L 220/812)

16.08.2008

Družbam
OAO Volzhsky
Pipe Plant,
OAO Taganrog
Metallurgical
Works,
OAO Sinarsky
Pipe Plant in
OAO Seversky
Tube Works, se
določi dodatna
TARIC oznaka
A859.

Indija

UREDBA SVETA (ES)
št. 813/2008 z dne 11.

16.08.2008

Družbama
Home Fashions
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dajatev

6302 22 90 19,
6302 31 00 90,
6302 32 90 19.

začetek
protidampinškega
postopka

aluminijasta folija
debeline najmanj
0,008 mm in ne več
kot 0,018 mm, brez
podlage, samo valjana,
vendar dalje
neobdelana, za tuljave
širine največ 650 mm.

ex 7607 11 10

Armenija,
Brazilija,
Ljudska
republika
Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

nekateri obročkasti
mehanizmi za mape.

ex 8305 10 00

Ljudska
republika
Kitajska,
Tajska

avgusta 2008 o
spremembi Uredbe (ES)
št. 74/2004 o uvedbi
dokončne izravnalne
dajatve pri uvozu
bombažnega posteljnega
perila s poreklom iz
Indije. (2008/L220/813)
Popravek k Obvestilu o
začetku
protidampinškega
postopka v zvezi z
uvozom nekaterih
aluminijastih folij s
poreklom iz Armenije,
Brazilije in Ljudske
republike Kitajske.
(2008/C208/09)
UREDBA SVETA (ES)
št. 818/2008 z dne 13.
avgusta 2008 o
spremembi Uredbe (ES)
št. 2074/2004 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz določenih
obročkastih mehanizmov
za mape s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske in o zaključku
preiskave v zvezi z
morebitnim izogibanjem

International,
Kerala in GHCL
Ltd., Gujarat, se
določi dodatna
TARIC oznaka
A498.
12.07.2008

Spremeni se
tretji stavek
opombe 1 na
strani 17.

20.08.2008

19

dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

KN 0302 11 20,
velike amerikanke
0303 21 20,
(Oncorhynchus
0304 19 15,
mykiss), sveže,
0304 29 15.
ohlajene ali
zamrznjene, cele (z
glavo in škrgami, brez
drobovja, mase več kot
1,2 kg posamezno ali
brez glave, škrg in
drobovja, mase več kot
1 kg posamezno) ali v
obliki filetov (mase več
kot 0,4 kg posamezno).
KN 7318 12 10,
nekateri pritrdilni
7318 14 10,
elementi iz nerjavnega
7318 15 30,
jekla in njihovi deli.
7318 15 51,
7318 15 61,
7318 15 70.

Norveška

Vietnam

protidampinškim
ukrepom, uvedenim z
navedeno uredbo, z
uvozom nekaterih
obročkastih mehanizmov
za mape, poslanih s
Tajske, s prijavljenim
poreklom iz Tajske ali
ne.
(2008/L221/818)
UREDBA SVETA (ES)
št. 805/2008 z dne 7.
avgusta 2008 o
razveljavitvi
protidampinških dajatev,
uvedenih z Uredbo (ES)
št. 437/2004 na uvoz
velike amerikanke s
poreklom iz Norveške
(2008/L217/805)

14.08.2008

Obvestilo o začetku
13.08.2008
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih pritrdilnih
elementov iz nerjavnega
jekla
(2008/C206/08

Protidampinški
ukrepi, ki
veljajo za uvoz
opisanega blaga
se odpravijo.

Preiskava
dampinga
družbe
»Header Plan
Co., Ltd«.
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dokončna
protidampinška
dajatev

mešanice sečnine in
amonijevega nitrata v
vodni ali amonijevi
raztopini.

KN 3102 80 00

Alžirija,
Belorusija,
Rusija,
Ukrajina

dokončna
protidampinška
dajatev

mešanice sečnine in
amonijevega nitrata v
vodni ali amonijevi
raztopini.

KN 3102 80 00

Rusija

dokončna
protidampinška
dajatev

vinska kislina, razen
vinske kisline D -(-)- z
negativno optično
rotacijo najmanj 12,0
stopinj, ki se meri v
raztopini vode v skladu

2918 12 00 90

Ljudska
republika
Kitajska

UREDBA SVETA (ES)
št. 789/2008 z dne 24.
julija 2008 o spremembi
Uredbe (ES) št.
1911/2006 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz raztopin sečnine
in amonijevega nitrata s
poreklom iz Alžirije,
Belorusije, Rusije in
Ukrajine po pregledu
zaradi izteka ukrepa v
skladu s členom 11 (2)
Uredbe (ES) št. 384/96.
(2008 / L213 / 789)
SKLEP KOMISIJE
z dne 3. julija 2008
o sprejetju zaveze,
ponujene v okviru
protidampinškega
postopka v zvezi z
uvozom raztopin sečnine
in amonijevega nitrata
s poreklom iz Rusije.
( 2008 / L213 / 649)
UREDBA SVETA (ES)
št. 727/2008 z dne 24.
julija 2008 o zaključku
pregleda glede novega
izvoznika v okviru
Uredbe (ES) št. 130/2006

09.08.2008

09.08.2008

Sprejetje zaveze
Ruskega
proizvajalca.

30.07.2008

Protidampinška
dajatev, se z
učinkom od
1. decembra
2007 obračuna
za uvoz vinske
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z metodo, opisano v
Evropski farmakopeji.

dokončna
izravnalna
dajatev

posteljno perilo
(bombažno)

6302 21 00 81,
6302 21 00 89,
6302 22 90 19,
6302 31 00 90,
6302 32 90 19.

Indija

začetek
protidampinškega
postopka

natrijeva kovina

ex 2805 11 00

Združene
države
Amerike

natrijeva kovina
začetek
protisubvencijskega
postopka

ex 2805 11 00

Združene
države
Amerike

ex 0302 12 00,
ex 0303 11 00,
ex 0303 19 00,
ex 0303 22 00,
ex 0304 19 13,

Norveška

dokončna
protidampinška
dajatev

gojeni (razen divjega)
losos, v filetih ali v
drugačni obliki, svež,
ohlajen ali zamrznjen.

o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz vinske kisline s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske.
(2008/L 200/727)
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
izravnalnih ukrepov v
zvezi z uvozom
posteljnega perila s
poreklom iz Indije.
(2008/C 189/ 06)
Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka v zvezi z
uvozom natrijeve kovine
s poreklom iz Združenih
držav Amerike.
(2008/C 186/10)
Obvestilo o začetku
protisubvencijskega
postopka v zvezi z
uvozom natrijeve kovine
s poreklom iz Združenih
držav Amerike.
(2008/C 186/11)
Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz

kisline, ki je bil
registriran v
skladu s členom
3 Uredbe (ES)
št. 1406/2007.
26.07.2008

Ukrep poteče
18.01.2009.

23.07.2008

23.07.2008

18.07.2008
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ex 0304 29 13.
dokončna
protidampinška
dajatev

ročni vozički za
premeščanje palet in
njihovi osnovni deli,
kakor sta šasija in
hidravlika.

8427 90 00 10,
8431 20 00 10.

Ljudska
republika
Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

gojeni (razen divjega)
losos, v filetih ali v
drugačni obliki, svež,
ohlajen ali zamrznjen.

ex 0302 12 00,
ex 0303 11 00,
ex 0303 19 00,
ex 0303 22 00,
ex 0304 19 13,
ex 0304 29 13.

Norveška

dokončna
protidampinška
dajatev

Silicij, z vsebnostjo
silicija manj kot 99,99
mas. %

KN 2804 69 00

Rusija

gojenega lososa s
poreklom iz Norveške.
(2008/C 181/09)
UREDBA SVETA (ES)
20.07.2008
št. 684/2008 z dne 17.
julija 2008 o določitvi
obsega uporabe
protidampinških
ukrepov, uvedenih z
Uredbo (ES) št.
1174/2005 o uvozu
ročnih vozičkov za
premeščanje palet in
njihovih osnovnih delov
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske.
(2008/ L 192/684)
20.07.2008
UREDBA SVETA (ES)
št. 685/2008 z dne 17.
julija 2008 o razveljavitvi
protidampinških dajatev,
uvedenih z Uredbo (ES9
t. 85/2006 na uvoz
gojenega lososa s
poreklom iz Norveške.
(2008//L 192/685)
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov
v zvezi z uvozom silicija
s poreklom iz Rusije.

Povrnitev in
odpustitev
dajatev se
zahteva pri
nacionalnih
carinskih
organih v skladu
z veljavno
carinsko
zakonodajo.
Uporablja se od
22. julija 2005.
Končni
protidampinški
ukrep, uveden z
Uredbo (ES) št.
85/2006, se s
tem odpravi.

19.07.2008
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dokončna
protidampinška
dajatev

vse

vse

TOUT

dokončna
protidampinška
dajatev

amonijev nitrat in trdna
gnojila z vsebnostjo
amonijevega nitrata, ki
presega 80 mas. %

3102 30 90 00,
3102 40 90 00,
3102 29 00 10,
3102 60 00 10,
3102 90 00 10,
3105 10 00 10,
3105 10 00 20,
3105 10 00 30,
3105 10 00 40,
3105 10 00 50,
3105 20 10 30,
3105 20 10 40,
3105 20 10 50,
3105 20 10 60,
3105 51 00 10,
3105 51 00 20,
3105 51 00 30,
3105 51 00 40,
3105 59 00 10,
3105 59 00 20,
3105 59 00 30,
3105 59 00 40,
3105 90 91 30,

Rusija

(2008/C 182/10)
Obvestilo Komisije o
povračilu
protidampinških dajatev
(2008/C179/07)

29.05.2002

Obvestilo se
nanaša na
Obvestilo
Komisije glede
vračila
protidampinških
dajatev (2005/C
99/04)

13.07.2008
UREDBA SVETA (ES)
št. 661/2008 z dne 8.
julija 2008 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
za uvoz amonijevega
nitrata s poreklom iz
Rusije po pregledu zaradi
izteka ukrepa v skladu s
členom 11(2) in delnem
vmesnem pregledu v
skladu s členom 11(3)
Uredbe (ES) št. 384/96
(2008/L185/661)
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3105 90 91 40,
3105 90 91 50,
3105 90 91 60.
3102 30 90,
3102 40 90,
ex 3102 29 00,
ex 3102 60 00,
ex 3102 90 00,
ex 3105 10 00,
ex 3105 20 10,
ex 3105 51 00,
ex 3105 59 00,
ex 3105 90 91.

dokončna
protidampinška
dajatev

trdna gnojila z
vsebnostjo
amonijevega nitrata, ki
presega 80 mas. %

dokončna
protidampinška
dajatev

3102 30 90,
amonijev nitrat in trdna
3102 40 90,
gnojila z vsebnostjo
amonijevega nitrata, ki ex 3102 29 00,
ex 3102 60 00,
presega 80 mas. %
ex 3102 90 00,
ex 3105 10 00,
ex 3105 20 10,
ex 3105 51 00,
ex 3105 59 00,
ex 3105 90 91.
ex 7607 11 10
aluminijasta folija
debeline najmanj 0,008
mm in ne več kot 0,018
mm, brez podlage,
samo valjana, vendar
dalje neobdelana, za

začetek
protidampinškega
postopka

Ukrajina

Rusija
Ukrajina

Armenija,
Brazilija,
Ljudska
republika
Kitajska

UREDBA SVETA (ES)
13.07.2008
št. 662/2008 z dne 8.
julija 2008 o spremembi
Uredbe (ES) št. 442/2007
o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz amonijevega
nitrata s poreklom iz
Ukrajine po pregledu
zaradi izteka ukrepov v
skladu s členom 11(2)
Uredbe (ES) št. 384/96
(2008/l185/662)
SKLEP KOMISIJE z dne 13.07.2008
4. julija 2008 o sprejetju
zavez, ponujenih v zvezi
s protidampinškim
postopkom glede uvoz
amonijevega nitrata s
poreklom iz Rusije in
Ukrajine. (2008/577/ES)
Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka v zvezi z
uvozom nekaterih
aluminijastih folij s
poreklom iz Armenije,

12.07.2008
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tuljave širine največ
650 mm.
dokončna
protidampinška
dajatev

kumarin

2932 21 00 11,
2932 21 00 15,
2932 21 00 16,
2932 21 00 19.

dokončna
protidampinška
dajatev

3923 21 00 20,
vreče in vrečke iz
3923 29 10 20,
plastičnih mas, ki
3923 29 90 20.
vsebujejo najmanj 20
% mase polietilena,
katerega debelina listov
ne presega 100
mikrometrov (µm).

Brazilije in Ljudske
republike Kitajske.
(2008/C177/07)
Ljudska
UREDBA SVETA (ES)
12.07.2008
republika
št. 654/2008 z dne 29.
Kitajska,
aprila 2008 o uvedbi
»poslano iz «: dokončne
Indija,
protidampinške dajatve
Tajska,
na uvoz kumarina s
Indonezija,
poreklom iz Ljudske
Malezija
republike Kitajske, kakor
je bila razširjena na uvoz
kumarina poslanega iz
Indije, Tajske, Indonezije
in Malezije, ne glede na
to, ali je deklariran kot s
poreklom iz Indije,
Tajske, Indonezije
oziroma Malezije ali ne
po pregledu zaradi izteka
ukrepov skladno s
členom 11(2) Uredbe
(ES) ŠT. 384/96
(2008/L183/654)
Ljudska
Obvestilo o začetku
11.07.2008
republika
delnega vmesnega
Kitajska
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih vreč in vrečk iz
plastičnih mas s
poreklom iz Ljudske)

Preiskava
dampinga
družbe »CeDo
Shanghai
Limited«

26

dokončna
protidampinška
dajatev

aktivno oglje v prahu

3802100020

Ljudska
republika
Kitajska

začetek
protidampinškega
postopka

nekatere brezšivne cevi
iz železa ali jekla s
krožnim prečnim
prerezom, z zunanjim
premerom do vključno
406,4 mm, z
ekvivalentom ogljika
(CEV) do vključno
0,86 v skladu s formulo
in kemično analizo
Mednarodnega inštituta
za varilstvo (IIW).

Ljudska
republika
Kitajska

začasna
protidampinška
dajatev

pripravljene ali
konzervirane
mandarine ( vključno s
tangerinami in satsuma
mandarinami)

ex 7304 11 00,
ex 7304 19 10,
ex 7304 19 30,
ex 7304 22 00,
ex 7304 23 00,
ex 7304 24 00,
ex 7304 29 10,
ex 7304 29 30,
ex 7304 31 80,
ex 7304 39 58,
ex 7304 39 92,
ex 7304 39 93,
ex 7304 51 89,
ex 7304 59 92,
ex 7304 59 93
KN 2008 30 55,
2008 30 75,
ex 2008 30 90
(2008 30 90 61,
2008 30 90 63,

Ljudska
republika
Kitajska

republike Kitajske
(2008/C176/05)
UREDBA SVETA (ES)
11.07.2008
št. 649/2008 z dne 8.
julija 2008 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz aktivnega oglja v
prahu s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske
(2008/L181/649)
Obvestilo o začetku
09.07.2008
protidampinškega
postopka glede uvoza
nekaterih brezšivnih cevi
iz železa ali jekla
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2008/C 174/04)

UREDBA KOMISIJE
06.07.2008
(ES) št. 642/2008 z dne
4. julija 2008 o uvedbi
začasne protidampinške
dajatve na uvoz nekaterih

Ta uredba
se uporablja za
obdobje šestih
mesecev.
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dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

klementine, wilking
mandarine in drugi
podobni hibridi
agrumov, ki ne
vsebujejo dodanega
alkohola, ki vsebujejo
sladkor ali druga.
sladila ali ne.
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 šobe, ki se
uporabljajo za te
elektrode, ne glede na
to, ali so uvožene
skupaj ali ločeno.
tkanine iz preje iz
sintetičnih filamentov,
ki vsebujejo po masi
85 % ali več
teksturiranih in/ali
neteksturiranih
poliesterskih
filamentov, barvanih
(vključno z beljenimi)
ali potiskanih.

prijavljenih ali
konzerviranih agrumov
(mandarin itd.) s
poreklom iz Ljudske
republike kitajske
(2008/L178/642)

2008 30 90 65,
2008 30 90 67,
2008 30 90 69)

ex 8545 11 00
ex 8545 90 90

Indija

Obvestilo o začetku
27.06.2008
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih sistemov
grafitnih elektrod s
poreklom iz Indije
(2008/C 164/10)

Preiskava
dampinga
družbe
»Hindustan
Electro Graphite
Limited«

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

Ljudska
republika
Kitajska

Obvestilo o začetku
26.06.2008
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljamo pri uvozu
nekaterih dokončanih
tkanin iz poliesterskih
filamentov s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske (2008/C163/09)

Vse
zainteresirane
stranke so
vabljene, da
izrazijo svoja
stališča,
predložijo poleg
izpolnjenih
vprašalnikov še
druge
informacije in
zagotovijo
ustrezna
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dokazila.
monoalkil estri
maščobnih kislin in/ali
parafinska plinska olja,
pridobljena s sintezo
in/ali hidrotretiranjem,
nefosilnega izvora
(splošno znani kot
„biodizel“), v čisti
obliki ali mešanici, ki
se zlasti, a ne
izključno, uporabljajo
kot obnovljivo gorivo.
monoalkil estri
začetek
protisubvencijskega maščobnih kislin in/ali
parafinska plinska olja,
postopka
pridobljena s sintezo
in/ali hidrotretiranjem,
nefosilnega izvora
(splošno znani kot
„biodizel“), v čisti
obliki ali mešanici, ki
se zlasti, a ne
izključno, uporabljajo
kot obnovljivo gorivo.
ulitki iz netempranega
dokončna
litega železa, ki se
protidampinška
uporabljajo za pokritje
dajatev
in/ali dostop do
površinskih ali
podpovršinskih
sistemov in njihovih
začetek
protidampinškega
postopka

KN 3824 90 91
ex 3824 90 97
ex 2710 19 41
ex 1516 20 98
ex 1518 00 91
ex 1518 00 99

Združene
države
Amerike

Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka glede uvoza
biodizla s poreklom iz
Združenih držav
Amerike (2008/C147/04)

13.06.2008

KN 3824 90 91
ex 3824 90 97
ex 2710 19 41
ex 1516 20 98
ex 1518 00 91
ex 1518 00 99

Združene
države
Amerike

Obvestilo o začetku
protisubvencijskega
postopka glede uvoza
biodizla s poreklom iz
Združenih držav
Amerike (2008/C147/05)

13.06.2008

7325 10 50
7325 10 92
7325 10 99 10

Ljudska
republika
Kitajska

SKLEP KOMISIJE z dne 13.06.2008
11. junija 2008 o
spremembi Sklepa
2006/109/ES o sprejetju
zaveze v zvezi s
protidampinškim
postopkom glede uvoza

Sprejetje zaveze
v zvezi z
nadaljnjo
prodajo
nekaterih
ulitkov,
ponujene s
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dokončna
protidampinška
dajatev

delov, so strojno
obdelani ali ne, so
premazani ali
prevlečeni ali obdelani
z drugimi vrstami
materiala, razen
požarnih hidrantov.
kemijsko vezane,
nežgane magnezitne
opeke, katerih
magnezijeva sestavina
vsebuje vsaj 80 %
MgO, ki vsebujejo
magnezit ali ne.

ex 6815 91 00
ex 6815 99 10
ex 6815 99 90

Ljudska
republika
Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

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

ex 6815 91 00
ex 6815 99 10
ex 6815 99 90

Ljudska
republika
Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

obročkasti mehanizmi
za mape

ex 8305 10 00

Ljudska
republika
Kitajska

nekaterih ulitkov s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2008/437/ES)

strani skupine
Benito se
umakne

Obvestilo o začetku
12.06.2008
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo pri uvozu
določenih vrst
magnezitne opeke s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2008/C146/06)
Obvestilo o začetku
12.06.2008
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo pri uvozu
določenih vrst
magnezitne opeke s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2008/C146/07)
Obvestilo o bližnjem
12.06.2008
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov
(2008/C146/08)

Preiskava
dampinga glede
»Bayuquan
Refractories
Company
Limited«

Preiskava
dampinga glede
»Dashiqiao
Sanqiang
Refractory
Materials Co.
Limited«

Ukrep poteče
05.12.2008.
Proizvajalci
Skupnosti lahko
predložijo pisni
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začetek
protidampinškega
postopka

žica, vroče valjana, v
ohlapnih kolobarjih, iz
železa, nelegiranega
jekla ali legiranega
jekla, razen iz
nerjavnega jekla.

dokončna
protidampinška
dajatev

železni ali jekleni
pribor (fitingi) za cevi
(brez litih fitingov,
prirobnic in fitingov z
navojem) iz železa ali
jekla (razen nerjavnega
jekla), katerega
največji zunanji premer

7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
ex 7307 93 11
ex 7307 93 19
ex 7307 99 30
ex 7307 99 90

Ljudska
republika
Kitajska,
Moldavija,
Turčija

Popravek obvestila o
začetku
protidampinškega
postopka glede uvoza
valjane žice s poreklom
iz Ljudske republike
Kitajske, Republike
Moldavije in Turčije
(2008/C145/08)

08.05.2008

Ljudska
republika
Kitajska,
Tajska,
poslano s
Tajvana

Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterega pribora
(fitingov) za cevi iz
železa ali jekla s

05.06.2008

zahtevek za
pregled
Evropski
Komisiji
najpozneje tri
mesece pred
datumom izteka
ukrepa
(05.12.2008)
Popravek se
nanaša na: Stran
22,
točka 5.1(b),
drugi odstavek

Vse
zainteresirane
stranke, ki niso
sodelovale v
preiskavi, ki je
privedla do
ukrepov, ki so
predmet tega
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ne presega 609,6 mm,
vrste, ki se uporablja za
soležno varjenje ali
druge namene.

začasna
protidampinška
dajatev

mononatrijev glutamat

2922 42 00 10

Ljudska
republika
Kitajska

začasna
protidampinška
dajatev

citronska kislina in
trinatrijev citrat
dihidrat

KN 2918 14 00
2918 15 00 10

Ljudska
republika
Kitajska

poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Tajske, in delnega
vmesnega pregleda
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterega pribora
(fitingov) za cevi iz
železa ali jekla s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
tistih, poslanih s Tajvana,
ki je prijavljen kot
izdelek s poreklom iz
Tajvana ali ne
(2008/C138/12)
UREDBA KOMISIJE
05.06.2008
(ES) št. 492/2008 z dne
3. junija 2008 o uvedbi
začasne protidampinške
dajatve na uvoz
mononatrijevega
glutamata s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske
(2008/L144/492)
UREDBA KOMISIJE
04.06.2008
(ES) št. 488/2008 z dne
2. junija 2008 o uvedbi
začasne protidampinške
dajatve na uvoz citronske

pregleda,
morajo zahtevati
vprašalnik ali
druge obrazce
zahtevkov čim
prej, vsekakor
pa najpozneje v
15 dneh po
objavi tega
obvestila v
Uradnem listu
Evropske unije.

Začasna
protidampinška
dajatev se uvede
za obdobje
šestih mesecev.

Začasna
protidampin-ška
dajatev je
uvedena za
obdobje šestih
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dokončna
protidampinška
dajatev

nekateri bistveni
sestavni deli koles

8714 91 10 19
8714 91 30 19
8714 93 90 90
8714 94 30 90
8714 94 90 19
8714 96 30 90
8714 99 10 90
8714 99 50 90
8714 99 90 19

Ljudska
republika
Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

gojeni losos (razen
divjega), v filetih ali v
drugačni obliki, svež,
ohlajen ali zamrznjen

ex 0302 12 00
ex 0303 11 00
ex 0303 19 00
ex 0303 22 00
ex 0304 10 13
ex 0304 20 13

Norveška

kisline s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske
(2008/L413/488)
Obvestilo Komisije o
strankah, oproščenih
protidampinške dajatve v
skladu z Uredbo
Komisije (ES) št. 88/97 o
dovoljenju za oprostitev
plačila uvozne dajatve na
uvoz nekaterih delov za
kolesa s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske, razširjene z
Uredbo Sveta (ES) št.
71/97, uvedene z Uredbo
Sveta (EGS) št. 2474/93,
ohranjene z Uredbo
Sveta (ES) št. 1524/2000
in nazadnje spremenjene
z Uredbo Sveta (ES) št.
1095/2005: sprememba
imen in naslovov
nekaterih oproščenih
strank (2008/C135/04)
Obvestilo glede izvajanja
poročila komisije, ki ga
je Organ STO za
poravnavo sporov sprejel
v zvezi s
protidampinškim

mesecev.

03.06.2008

Spremembe
imen in pravnih
naslovov osmih
družb, ki so
oproščene
protidampinških
dajatev

24.05.2008
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dokončna
protidampinška
dajatev

zrnato usmerjeni
ploščato valjani izdelki
iz silicijevega jekla za
elektropločevine,
debeline več kot 0,16
mm.

7225 11 00 10
7226 11 00 11
7226 11 00 91

Združene
države
Amerike,
Rusija

dokončna
protidampinška
dajatev

zrnato usmerjeni
ploščato valjani izdelki
iz silicijevega jekla za
elektropločevine,

7225 11 00 10
7226 11 00 11
7226 11 00 91

Združene
države
Amerike,
Rusija

ukrepom, ki se uporablja
za uvoz gojenega lososa
s poreklom iz Norveške
(2008/C127/016)
UREDBA SVETA (ES)
23.05.2008
št. 435/2008 z dne 19.
maja 2008 o spremembi
Uredbe Sveta (ES) št.
1371/2005 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz zrnato
usmerjenih ploščato
valjanih izdelkov iz
silicijevega jekla za
elektropločevine s
poreklom iz Združenih
držav Amerike in Rusije
in razveljavitvi
protidampinških dajatev,
uvedenih z Uredbo (ES)
št. 1371/2005 na uvoz
zrnato usmerjenih
ploščato valjanih
izdelkov iz silicijevega
jekla za elektropločevine
s poreklom iz Rusije
(2008/L132/435)
SKLEP KOMISIJE z dne 23.05.2008
21. maja 2008 o
spremembi Odločbe
2005/622/ES o sprejetju

Protidampin-ške
dajatve na uvoz
zrnato
usmerjenih
ploščato
valjanih
izdelkov iz
silicijevega
jekla za
elektropločevine
debeline več kot
0,16 mm s
poreklom iz
Rusije se
razveljavijo.

Zaveza, družbe
Novolipetsk
Iron & Steel
Corporation
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debeline več kot 0,16
mm.

dokončna
protidampinška
dajatev

začetek
protidampinških ali
izravnalnih
postopkov

ulitki iz netempranega
litega železa, ki se
uporabljajo za pokritje
in/ali dostop do
površinskih ali
podpovršinskih
sistemov in njihovi
deli, so strojno
obdelani ali ne, so
premazani ali
prevlečeni ali obdelani
z drugimi vrstami
materiala, razen
požarnih hidrantov.
vroče valjana žica, v
ohlapnih kolobarjih, iz
železa, nelegiranega
jekla ali legiranega
jekla, razen iz
nerjavnega jekla.

7325 10 50
7325 10 92
ex 7325 10 99

Ljudska
republika
Kitajska

7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90

Ljudska
republika
Kitajska,
Republika
Moldavija
in
Turčija

zavez, ponujenih v zvezi
s protidampinškim
postopkom glede uvoza
zrnato usmerjenih
ploščato valjanih
izdelkov iz silicijevega
jekla za elektropločevine
s poreklom iz Združenih
držav Amerike in Rusije
(2008/384/ES)
UREDBA SVETA (ES)
št. 426/2008 z dne 14.
maja 2008 o spremembi
Uredbe (ES) št.
1212/2005 o uvedbi
dokončnih
protidampinških dajatev
na uvoz nekaterih ulitkov
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2008/L129/426)

Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka glede uvoza
valjane žice s poreklom
iz Ljudske republike
Kitajske, Republike
Moldavije in Turčije
(2008/C113/017)

(NLMK) iz
Rusije, se
razveljavi.

18.05.2008

Sprememba
tabele
proizvajalcev
upravičenih do
uporabe
individualnih
dodatnih oznak
TARIC.

08.05.2008

Vse
zainteresirane
stranke morajo
zahtevati
vprašalnik ali
druge obrazce
zahtevkov čim
prej, vsekakor
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dokončna
protidampinška
dajatev

bombažno posteljno
perilo

dokončna
protidampinška
dajatev

furfuril alkohol

7213 99 10
7213 99 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
6302 21 00 81
6302 21 00 89
6302 22 90 19
6302 31 00 90
6302 32 90 19

2932 13 00 90

pa najpozneje v
10 dneh po
objavi tega
obvestila v
Uradnem listu
Evropske unije.
Pakistan

Ljudska
republika
Kitajska

UREDBA SVETA (ES)
št. 396/2008 z dne 29.
aprila 2008 o spremembi
Uredbe (ES) št. 397/2004
o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
pri uvozu bombažnega
posteljnega perila s
poreklom iz Pakistana
(2008/L118/396)
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov
(2008/C111/016)

07.05.2008

Nov seznam
sodelujočih
proizvajalcev z
dodatno oznako
TARIC A706

06.05.2008

Ukrep poteče
1.11.2008.
Proizvajalci v
Skupnosti lahko
pošljejo pisno
zahtevo za
presojo
Evropski
Komisiji, ki
mora tja prispeti
kadar koli po
datumu objave
trenutnega
obvestila,
vendar ne
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kasneje kakor tri
mesece pred
potekom ukrepa
dokončna
protidampinška
dajatev

določena obutev z
zgornjim delom iz
usnja ali umetnega
usnja, kakor je
opredeljena v členu 1
Uredbe (ES) št.
1472/2006.

ex 6403 20 00
ex 6403 51 05
ex 6403 51 11
ex 6403 51 15
ex 6403 51 19
ex 6403 51 91
ex 6403 51 95
ex 6403 51 99
ex 6403 59 05
ex 6403 59 11
ex 6403 59 31
ex 6403 59 35
ex 6403 59 39
ex 6403 59 91
ex 6403 59 95
ex 6403 59 99
ex 6403 91 05
ex 6403 91 11
ex 6403 91 13
ex 6403 91 16
ex 6403 91 18
ex 6403 91 91
ex 6403 91 93
ex 6403 91 96
ex 6403 91 98
ex 6403 99 05
ex 6403 99 11
ex 6403 99 31
ex 6403 99 33

Odpremljeno
iz Macaa

UREDBA SVETA (ES)
št. 388/2008 z dne 29
aprila 2008 o razširitvi
dokončnih
protidampinških
ukrepov, uvedenih z
Uredbo (ES) št.
1472/2006 na uvoz
določene obutve z
zgornjim delom iz usnja
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske, na
uvoz enakega izdelka,
poslanega iz Posebne
upravne regije Macao, ne
glede na to, ali je
deklariran kot izdelek s
poreklom iz Posebne
upravne regije Macao ali
ne. (2008/L117/388)

02.05.2008

37

dokončna
protidampinška
dajatev

folija iz polietilen
tereftalata (PET)

dokončna
protidampinška
dajatev

integrirane elektronske
kompaktne
fluorescenčne žarnice
(CFL-i).

ex 6403 99 36
ex 6403 99 38
ex 6403 99 91
ex 6403 99 93
ex 6403 99 96
ex 6403 99 98
ex 6405 10 00
ex 3920 62 19
ex 3920 62 90

8539 31 90 92
8539 31 90 95

Indija

Ljudska
republika
Kitajska ali
poslano iz
Socialistične
republike
Vietnam,
Islamske
republike
Pakistan in
Republike
Filipini

Obvestilo glede veljavnih 07.11.2005
protidampinških ukrepov
v zvezi z uvozom folije
iz polietilen tereftalata
(PET) s poreklom iz
Indije v Skupnost:
sprememba naslova
družbe, za katero velja
individualna stopnja
protidampinške dajatve
(2008/C110/012)
Obvestilo o bližnjem
19. 04. 2008
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov
(2008/C099/11)

Sprememba
naslova družbe
SRF Limited z
dodatno oznako
TARIC A753

Veljavnost
ukrepa poteče
18.10.2008.
Proizvajalci
Skupnosti lahko
vložijo pisno
zahtevo za
presojo kadar
koli po datumu
objave
trenutnega
obvestila,
vendar ne
kasneje kakor tri
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dokončna
izravnalna dajatev

nekatera elektronska
integrirana vezja,
znana kot DRAM,
proizvedena z uporabo
različic procesne
tehnologije
kovinskooksidnih
polprevodnikov
(MOS), vključno z
dopolnilnimi vrstami
MOS (CMOS), vseh
vrst, gostot, različic, ne
glede na hitrost
dostopa, konfiguracijo,
paket ali okvir itd.

ex 8473 30 20
ex 8473 50 20
ex 8542 32 10
ex 8542 32 31
ex 8542 32 39
ex 8548 90 20

Koreja

UREDBA SVETA (ES)
31.12.2007
št. 320/2008 z dne 7.
aprila 2008 o
razveljavitvi izravnalnih
dajatev na uvoz nekaterih
elektronskih mikrovezij,
znanih kot DRAM
(dinamični bralno-pisalni
pomnilniki), s poreklom
iz Republike Koreje in
zaključku postopka
(2008/L096/320)

dokončna
protidampinška
dajatev

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

6403 20 00 00
6403 51 05 15
6403 51 05 18
6403 51 05 95
6403 51 05 98
6403 51 11 91
6403 51 11 99
6403 51 15 91

Ljudska
republika
Kitajska,
Vietnam

Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov
(2008/C075/11)

26.03.2008

mesece pred
iztekom ukrepa.
Dokončna
izravnalna
dajatev se
razveljavi,
postopek pa se
zaključi.
Dokončne
izravnalne
dajatve, ki so
bile od 31.
decembra 2007
plačane ali
vknjižene, se
povrnejo ali
odpustijo.
Povrnitev ali
odpustitev
dajatev se
zahtevata pri
nacionalnih
carinskih
organih.
Veljavnost
ukrepa poteče
07.10.2008.
Proizvajalci
Skupnosti lahko
vložijo pisno
zahtevo za
presojo. Zahteva
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6403 51 15 99
6403 51 19 91
6403 51 19 99
6403 51 91 91
6403 51 91 99
6403 51 95 91
6403 51 95 99
6403 51 99 91
6403 51 99 99
6403 59 05 15
6403 59 05 18
6403 59 05 95
6403 59 05 98
6403 59 11 91
6403 59 11 99
6403 59 31 91
6403 59 31 99
6403 59 35 91
6403 59 35 99
6403 59 39 91
6403 59 39 99
6403 59 91 91
6403 59 91 99
6403 59 95 91
6403 59 95 99
6403 59 99 91
6403 59 99 99
6403 91 05 15
6403 91 05 18
6403 91 05 95
6403 91 05 98
6403 91 11 95

mora vsebovati
zadostne
dokaze,
za to, da bi iztek
ukrepov
verjetno
privedel do
nadaljevanja ali
ponovitve
dampinga in
povzročitve
škode.
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6403 91 11 98
6403 91 13 95
6403 91 13 98
6403 91 16 95
6403 91 16 98
6403 91 18 95
6403 91 18 98
6403 91 91 95
6403 91 91 98
6403 91 93 95
6403 91 93 98
6403 91 96 95
6403 91 96 98
6403 91 98 95
6403 91 98 98
6403 99 05 15
6403 99 05 18
6403 99 05 95
6403 99 05 98
6403 99 11 91
6403 99 11 99
6403 99 31 91
6403 99 31 99
6403 99 33 91
6403 99 33 99
6403 99 36 91
6403 99 36 99
6403 99 38 91
6403 99 38 99
6403 99 91 95
6403 99 91 98
6403 99 93 25
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dokončna
protidampinška
dajatev

ulitki iz netempranega
litega železa, ki se
uporabljajo za pokritje
in/ali dostop do
površinskih ali
podpovršinskih
sistemov in njihovih
delov, strojno ali ročno
obdelani, premazani ali
prevlečeni ali drugače
obdelani z drugimi
materiali, razen
požarnih hidrantov.

dokončna
protidampinška
dajatev

nekateri bistveni
sestavni deli koles

6403 99 93 28
6403 99 93 95
6403 99 93 98
6403 99 96 25
6403 99 96 28
6403 99 96 95
6403 99 96 98
6403 99 98 25
6403 99 98 28
6403 99 98 95
6403 99 98 98
6405 10 00 81
6405 10 00 89
7325 10 50
7325 10 92
ex 7325 10 99

8714 91 10 19
8714 91 30 19
8714 93 90 90
8714 94 30 90
8714 94 90 19

Ljudska
republika
Kitajska

Obvestilo o začetku
20.03.2008
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih ulitkov s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2008/C074/16)

Ljudska
republika
Kitajska

ODLOČBA KOMISIJE
z dne 18. marca 2008 o
odobritvi izvzetja od
razširitve protidampinške
dajatve, uvedene z

Zainteresirane
stranke so
vabljene, da
izrazijo svoja
stališča v roku,
določenem v
točki 5(a).
Preiskava se
zaključi v 15
mesecih po
objavi tega
obvestila v
Uradnem listu
ES.

Naveden v
tabelah v
stolpcu
»Začetek
veljavnosti«

42

8714 96 30 90
8714 99 10 90
8714 99 50 90
8714 99 90 19

dokončna
protidampinška
dajatev

batni kompresorji (brez
črpalk batnih
kompresorjev) s
pretokom največ 2
kubična metra (m3) na
minuto.

8414 40 10 10
8414 80 22 19
8414 80 22 99
8414 80 28 11
8414 80 28 91
8414 80 51 19
8414 80 51 99

Ljudska
republika
Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

vreče in vrečke iz
plastičnih mas, ki
vsebujejo najmanj 20
mas. % polietilena,
katerih debelina plasti

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

Ljudska
republika
Kitajska

Uredbo Sveta (EGS) št.
2474/93, nazadnje
ohranjene in spremenjene
z Uredbo (ES) št.
1095/2005, na nekatere
dele koles nekaterim
strankam ter o preklicu
opustitve plačila
protidampinške dajatve,
razširjene na nekatere
dele koles s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske, ki je bila
odobrena nekaterim
strankam v skladu z
Uredbo Komisije (ES) št.
88/97 (2008/260/ES)
UREDBA SVETA (ES)
21.03.2008
št. 261/2008 z dne 17.
marca 2008 o uvedbi
dokončnih
protidampinških dajatev
na uvoz nekaterih
kompresorjev s poreklom
iz Ljudske republike
Kitajske
(2008/L081/261)
UREDBA SVETA (ES)
20.03.2008
št. 249/2008 z dne 17.
marca 2008 o spremembi
Uredbe (ES) št.
1425/2006 o uvedbi

Doda se nov
kitajski
proizvajalec z
dodatno oznako
TARIC A854
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ne presega 100
mikrometrov (µm)

dokončna
protidampinška
dajatev

etanolamini

2922 11 00 10
2922 12 00 10
2922 13 10 00

ZDA

začetek
protidampinškega
postopka
in
začasna
protidampinška
dajatev

kopolimerni polivinil
alkoholi (PVA), ki
temeljijo na
homopolimerni
polimerizaciji z
viskoznostjo
(izmerjeno v 4 %
raztopini) 3 mPas ali
več, vendar največ 61
mPas, in stopnjo
hidrolize 84,0 mol %
ali več, vendar največ
99,9 mol %.
sečnina, v vodni
raztopini ali ne.

3905 30 00 20

Kitajska,
Tajvan

3102 10 10
3102 10 90

Belorusija,
Hrvaška,
Libija,
Ukrajina

dokončna
protidampinška
dajatev

dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz nekaterih vreč in
vrečk iz plastičnih mas s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Tajske (2008/L076/249)
Obvestilo o bližnjem
18.03.2008
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov
(2008/C071/005)
SKLEP KOMISIJE z dne 19.03.2008
17. marca 2008 o
zaključku
protidampinškega
postopka glede uvoza
polivinil alkohola s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Tajvana ter sprostitvi
zneskov, zavarovanih z
uvedeno začasno
protidampinško dajatvijo
(2008/227/ES)
UREDBA SVETA (ES)
19.03.2008
št. 240/2008 z dne 17.
marca 2008 o
razveljavitvi
protidampinške dajatve
na uvoz sečnine s
poreklom iz Belorusije,
Hrvaške, Libije in

Ukrep izteče
26.10.2008
Zneski,
zavarovani z
začasno
protidampin-ško
dajatvijo se
sprostijo.

Razveljavitev
protidampinške
dajatve
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dokončna
protidampinška
dajatev
in
dokončno pobiranje
začasne dajatve

koks iz premoga v
kosih s premerom več
kot 80 mm (koks 80+).

2704 00 19 10

Ljudska
republika
Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

Mešanice sečnine in
amonijevega nitrata v
vodni ali amoniakalni
raztopini.

3102 80 00

Rusija

Ukrajine po pregledu
zaradi izteka ukrepov v
skladu s členom 11(2)
Uredbe (ES) št. 384/96
(2008/L075/240)
UREDBA SVETA (ES)
19.03.2008
št. 239/2008 z dne 17.
marca 2008 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
in o dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, naložene za uvoz
koksa iz premoga v kosih
s premerom nad 80 mm
(koks 80+) s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske
(2008/L075/239)
UREDBA SVETA (ES)
št. 238/2008 z dne 10.
marca 2008 o zaključku
delnega vmesnega
pregleda v skladu s
členom 11(3) Uredbe
(ES) št. 384/96 o
protidampinški dajatvi za
uvoz raztopin sečnine in
amonijevega nitrata s
poreklom iz Rusije

Zneski,
zavarovani z
začasno
protidampin-ško
dajatvijo, se
dokončno
poberejo po
stopnji
dokončne
dajatve.
Zavarovani
zneski, ki
presegajo višino
dokončne
dajatve, se
sprostijo.

19.03.2008
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dokončna
protidampinška
dajatev

trdna gnojila z deležem
amonijevega nitrata, ki
presega 80 mas. %

3102 30 90
3102 40 90
ex 3102 29 00
ex 3102 60 00
ex 3102 90 00
ex 3105 10 00
ex 3105 20 10
ex 3105 51 00
ex 3105 59 00
ex 3105 90 91

Ukrajina

dokončna
protidampinška
dajatev

trdna gnojila z deležem
amonijevega nitrata, ki
presega 80 mas. %

3102 30 90
3102 40 90
ex 3102 29 00
ex 3102 60 00
ex 3102 90 00
ex 3105 10 00
ex 3105 20 10
ex 3105 51 00
ex 3105 59 00
ex 3105 90 91

Rusija

dokončna
protidampinška
dajatev

elektrolitski manganovi 2820 10 00 10
dioksidi (EMD) (tj.
manganovi dioksidi,
proizvedeni s
postopkom elektrolize),
ki po elektrolizi niso
toplotno obdelani

Južna Afrika

(2008/L075/238)
UREDBA SVETA (ES)
št. 237/2008 z dne 10.
marca 2008 o zaključku
delnega vmesnega
pregleda v skladu s
členom 11(3) Uredbe
(ES) št. 384/96 o
protidampinški dajatvi za
uvoz amonijevega nitrata
s poreklom, med drugim,
iz Ukrajine
(2008/L075/237)
UREDBA SVETA (ES)
št. 236/2008 z dne 10.
marca 2008 o zaključku
delnega vmesnega
pregleda v skladu s
členom 11(3) Uredbe
(ES) št. 384/96 o
protidampinški dajatvi za
uvoz amonijevega nitrata
s poreklom iz Rusije
(2008/L075/236)
UREDBA SVETA (ES)
št. 221/2008 z dne 10.
marca 2008 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
in dokončnem pobiranju
začasne dajatve, uvedene
na uvoz nekaterih

19.03.2008

19.03.2008

14.03.2008

Zneski,
zavarovani z
začasnimi
protidampinški
mi dajatvami se
dokončno
poberejo.
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dokončna
protidampinška
dajatev

fero-silicij

7202 21 00
7202 29 10
7202 29 90

Makedonija

dokončna
protidampinška
dajatev

fero-silicij

7202 21 00
7202 29 10
7202 29 90

Ljudska
republika
Kitajska,
Egipt,
Kazahstan,
Makedonija,
Rusija

manganovih dioksidov s
poreklom iz Južne Afrike
(2008/L069/221)
UREDBA KOMISIJE
29.02.2008
(ES) št. 174/2008 z dne
27. februarja 2008 o
spremembi Uredbe
Komisije (ES) št.
994/2007 o uvedbi
protidampinške dajatve
na uvoz ferosilicija s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
Egipta, Kazahstana,
Nekdanje jugoslovanske
republike Makedonije in
Rusije (2008/L055/174)
UREDBA SVETA (ES)
29.02.2008
št. 172/2008 z dne 25.
februarja 2008 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
in o dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na uvoz
fero-silicija s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske, Egipta,
Kazahstana, Nekdanje
jugoslovanske republike
Makedonije in Rusije
(2008/L055/172)

Sprejetje
zaveze, ki jo je
predložila
družba Silmak
Dooel Export
Import,
Jegunovce, se
umakne.

Zavarovani
zneski, ki
presegajo
znesek
dokončnih
protidampinških dajatev, se
sprostijo. Če so
dokončne
dajatve višje od
začasnih, se
dokončno
poberejo samo
varščine,
položene na
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ravni začasnih
dajatev.
dokončna
protidampinška
dajatev

bistveni sestavni deli
koles

ex 8714 91 10
ex 8714 91 30
8714 99 50
8714 96 30
8714 93 90
8714 94 30
8714 94 90
ex 8714 99 90
8714 99 10

Ljudska
republika
Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

vinska kislina, razen
vinske kisline D-(-)- z
negativno optično
rotacijo najmanj 12,0
stopinj, ki se meri
v raztopini vode v
skladu z metodo,
opisano v Evropski
farmakopeji

ex 2918 12 00

Ljudska
republika
Kitajska

začetek
protidampinškega
postopka

nekatere sveče, svečke
in podobno, razen
nagrobnih sveč in
drugih zunanjih svetil
na gorivo.

KN 3406 00 11
3406 00 19
3406 00 90

Ljudska
republika
Kitajska

UREDBA SVETA (ES)
29.02.2008
št. 171/2008 z dne 25.
februarja 2008 o
ohranitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 71/97 o razširitvi
protidampinške dajatve,
uvedene na uvoz koles s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske, na
nekatere dele za kolesa s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2008/L055/171)
UREDBA SVETA (ES)
28.01.2006
št. 150/2008 z dne 18.
februarja 2008 o
spremembi obsega
protidampinških
ukrepov, uvedenih z
Uredbo (ES) št. 130/2006
o uvozu vinske kisline s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2008/L048/150)
Obvestilo o začetku
16.02.2008
protidampinškega
postopka glede uvoza
nekaterih sveč, svečk in
podobnega s poreklom iz
Ljudske republike

Povrnitev ali
odpustitev
dajatev se
zahtevata pri
nacionalnih
carinskih
organih v skladu
z veljavno
carinsko
zakonodajo.
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začetek
protidampinškega
postopka

dokončna
protidampinška
dajatev
in
začetek
protidampinškega
postopka

začetek
protidampinškega
postopka

nekatere vrste žice iz
nelegiranega jekla
(neplatirana ali
neprevlečena ali
platirana ali prevlečena
s cinkom) in vpredene
žice iz nelegiranega
jekla (platirana ali
prevlečena ali ne), ki
vsebuje 0,6 mas. % ali
več ogljika, z največjo
dimenzijo prečnega
prereza 3 mm ali več.
vezan les okoumé,
opredeljen kot vezan
les, ki je sestavljen
samo iz furnirskih
listov, pri čemer
nobena plast ni
debelejša od 6 mm, z
najmanj eno zunanjo
plastjo okoumé, in ni
prevlečen s trajno
folijo ali z drugimi
materiali.
valjani ploščati izdelki
iz nerjavnega jekla,
hladno valjani (hladno
deformirani), brez
nadaljnje obdelave

ex 7217 10 90
ex 7217 20 90
ex 7312 10 61
ex 7312 10 65
ex 7312 10 69

Ljudska
republika
Kitajska

4412 10 00 00
4412 31 10 10
4412 31 10 90
4412 31 90 00
4412 32 00 00

Ljudska
republika
Kitajska

7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10

Ljudska
republika
Kitajska,
Republika
Koreja in
Tajvan

Kitajske (2008/C043/05)
Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka v zvezi z
uvozom nekaterih vrst
žice in žičnih pramen iz
nelegiranega jekla za
pred- in ponapenjanje
(žice in pramena PSC) s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2008/C 43/04)
UREDBA KOMISIJE
(ES) št. 138/2008 z dne
15. februarja 2008 o
zaključitvi delnega
vmesnega pregleda
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo pri uvozu
vezanega lesa okoumé s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2008/L042/138)
Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka glede uvoza
hladno valjanih ploščatih
izdelkov iz
nerjavnega jekla s

16.02.2008

16.02.2008

01.02.2008
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poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
Republike Koreje, in
Tajvana (2008/C029/09)

dokončna
protidampinška
dajatev

fero-molibden

7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7220 20 21
7220 20 29
7220 20 41
7220 20 49
7220 20 81
7220 20 89
7202 70 00

dokončna
protidampinška
dajatev

parakrezol

2907 12 00 91

Ljudska
republika
Kitajska

dokončna

dihidromircenol s

2905 22 90 10

Indija

Ljudska
republika
Kitajska

UREDBA SVETA (ES)
št. 83/2008 z dne 21.
januarja 2008 o odpravi
protidampinške dajatve
na fero-molibden s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in o
zaključku postopka v
zvezi s takim uvozom po
pregledu v skladu s
členom 11(3) Uredbe
(ES) št. 384/96
(2008/L026/083)
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov
(2008/C024/06)

31.01.2008

UREDBA SVETA (ES)

27.01.2008

29.01.2008

Ukrep poteče
21.09.2008
Proizvajalci v
Skupnosti lahko
pošljejo pisno
zahtevo za
presojo
Evropski
Komisiji.
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protidampinška
dajatev

čistočo 93 mas. % ali
več

dokončna
protidampinška
dajatev

varjene cevi iz železa
ali nelegiranega jekla s
krožnim prečnim
prerezom in zunanjim
premerom do vključno
168,3 mm, razen cevi
za naftovode ali
plinovode, cevi, ki se
uporabljajo pri vrtanju
za pridobivanje nafte
ali plina, ali cevi,
opremljenih s priborom
(fitingi), ki se
uporabljajo za civilne
zrakoplove, razen
preciznih cevi.
zrnato usmerjeni
ploščato valjani izdelki
iz silicijevega jekla za
elektropločevine
debeline več kot
0,16mm.

dokončna
protidampinška
dajatev

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

Ukrajina

7225 11 00 10
7226 11 00 11
7226 11 00 91

Rusija,
ZDA

št. 63/2008 z dne 21.
januarja 2008 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
in o dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na uvoz
dihidromircenola s
poreklom iz Indije
(2008/L023/063)
Obvestilo o začetku
24.01.2008
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih varjenih cevi iz
železa ali nelegiranega
jekla s poreklom iz
Ukrajine
(2008/C017/010)

UREDBA SVETA (ES)
št. 41/2008 z dne 14.
januarja 2008 o
spremembi Uredbe (ES)
št. 1371/2005 o uvedbi
dokončne

Pregled je
omejen na
preiskavo
dampinga
družbe Interpipe
Group.

28.08.2005
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dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

sladka koruza (Zea
mays var. saccharata)
v zrnju, pripravljena ali
konzervirana v kisu ali
ocetni kislini,
nezamrznjena, ter
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
jeklene vrvi in kabli iz
nerjavnega jekla, s
prečnim prerezom
največ 3 mm

ex 2001 90 30
ex 2005 80 00

Tajska

ex 7312 10 81
ex 7312 10 83
ex 7312 10 85
ex 7312 10 89
ex 7312 10 98

Indija

protidampinške dajatve
na uvoz zrnato
usmerjenih ploščato
valjanih izdelkov iz
silicijevega jekla za
elektropločevine s
poreklom iz Združenih
držav Amerike in Rusije
(2008/L16/41)
Obvestilo o začetku
12.01.2008
delne obnovitve
protidampinške preiskave
glede uvoza nekaterih
vrst pripravljene ali
konzervirane sladke
koruze v zrnju s
poreklom iz Tajske
(2008/C007/12)

Obvestilo o začetku
09.01.2008
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
jeklenih vrvi in kablov s
poreklom iz Indije
(2008/C004/08)

Obnovitev
preiskave je
omejena na
proizvajalca
izvoznika
Kuiburi Fruit
Canning Co.,
Limited

Pregled se
nanaša na
izvoznika »Usha
Martin Limited«
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