OBVESTILA O PROTIDAMPINŠKIH IN IZRAVNALNIH UKREPIH
Datum zadnje spremembe: 30. 12. 2009

(Novo obvestilo je napisano z rdečo.)
OPIS UKREPA

OPIS BLAGA

OZNAKA
TARIC/KN

POREKLO

dokončna
protidampinška
dajatev

fero-silicij

7202 21 00 00,
7202 29 10 00,
7202 29 90 00.

Nekdanja
jugoslovanska
republika
Makedonija.

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.

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,

Ljudska
republika
Kitajska,
Vietnam,
poslano iz
Macaa.

NASLOV IN ŠT.
UREDBE/OBVESTILA

DATUM
ZAČETKA

IZVEDBENA UREDBA 31.12.2009
SVETA (EU) št.
1297/2009 z dne 22.
decembra 2009 o
razveljavitvi
protidampinške dajatve,
uvedene z Uredbo (ES)
št. 172/2008 na uvoz
fero-silicija s poreklom iz
Nekdanje jugoslovanske
republike Makedonije
(2009/L351/1297).
IZVEDBENA UREDBA 31.12.2009
SVETA (ES) št.
1294/2009 z dne 22.
decembra 2009 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz določene obutve
z zgornjim delom iz
usnja s poreklom iz

OPOMBA
Veljavni ukrepi za
uvoz fero-silicija s
poreklom iz
Nekdanje
jugoslovanske
republike
Makedonije se
razveljavi.

Dokončna
protidampinška
dajatev se uvede
za obdobje
15 mesecev.
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dokončna
protidampinška
dajatev

volframov karbid,
volframov karbid z
dodatkom kovinskega
prahu in taljen
volframov karbid.

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,
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.
2849 90 30 00,
3824 30 00 10.

Vietnama in s poreklom
iz Ljudske republike
Kitajske, kakor je bila
razširjena na uvoz
določene obutve z
zgornjim delom iz usnja,
poslane iz Posebne
upravne regije Macao, ne
glede na to, ali je
deklarirana kot izdelek s
poreklom iz Posebne
upravne regije Macao ali
ne, na osnovi pregleda
zaradi izteka ukrepov na
podlagi člena 11(2)
Uredbe sveta (ES) št.
384/96
(2009/L352/1294).

Ljudska
republika
Kitajska.

Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz

30.12.2009

Preiskava se v
skladu s členom
11(5) osnovne
uredbe zaključi v
15 mesecih po

2

vsi protidampinški
ukrepi

Ne EU

dokončna
protidampinška
dajatev

trdna gnojila z
vsebnostjo
amonijevega nitrata z
več kot 80 mas. %

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.

Rusija

dokončna
protidampinška
dajatev

trdna gnojila z
vsebnostjo
amonijevega nitrata z
več kot 80 mas. %

KN 3102 30 90,
3102 40 90,
ex 3102 29 00,
ex 3102 60 00,
ex 3102 90 00,

Rusija

volframovega karbida in
taljenega volframovega
karbida s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske (2009/C322/08).
UREDBA SVETA (ES)
11.01.2010
št. 1225/2009 z dne 30.
novembra 2009 o zaščiti
proti dampinškemu
uvozu iz držav, ki niso
članice Evropske
skupnosti.
(2009/L343/1225)
Popravek Uredbe Sveta
13.07.2008
(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
(2009/L339/59)
Popravek Sklepa
13.07.2008
Komisije 2008/577/ES o
sprejetju zavez,
ponujenih v okviru
protidampinškega

objavi tega
obvestila v
Uradnem listu EU.
Ta Uredba
nadomesti Uredbo
384/96

Sprememba opisa
dodatne oznake
Taric A522

Sprememba opisa
družbe, ki je
ponudila zavezo.
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začetek
protidampinškega
postopka

tereftalna kislina in
njene soli s čistočo
najmanj 99,5 mas. %

tereftalna kislina in
začetek
protisubvencijskega njene soli s čistočo
najmanj 99,5 mas. %
postopka

ex 3105 10 00,
ex 3105 20 10,
ex 3105 51 00,
ex 3105 59 00,
ex 3105 90 91.
ex 2917 36 00

Tajska

ex 2917 36 00

Tajska

postopka v zvezi z
uvozom amonijevega
nitrata s poreklom iz
Rusije in Ukrajine.
(2009/L339/59)
Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka v zvezi z
uvozom prečiščene
tereftalne kisline in
njenih soli s poreklom s
Tajske. (2009/C313/08)

Obvestilo o začetku
protisubvencijskega
postopka glede uvoza
prečiščene tereftalne
kisline in njenih soli s
poreklom s Tajske.
(2009/C313/09)

22.12.2009

22.12.2009

Preiskava se v
skladu s členom
6(9) osnovne
uredbe zaključi v
15 mesecih po
objavi tega
obvestila v
Uradnem listu EU.
V skladu s členom
7(1) osnovne
uredbe se lahko
začasni ukrepi
uvedejo najkasneje
v devetih mesecih
po objavi tega
obvestila v
Uradnem listu EU.
Preiskava se v
skladu s členom
11(9) osnovne
uredbe zaključi v
13 mesecih po
objavi tega
obvestila v
Uradnem listu EU.
V skladu s členom
12(1) osnovne
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dokončna
protidampinška
dajatev.

mešanice sečnine in
amonijevega nitrata v
vodni ali amoniakalni
raztopini.

KN 3102 80 00

Rusija

semiš usnje in
kombinacije semiš
usnja, ne glede na to,

KN 4114 10 10 , Ljudska
4114 10 90. republika
Kitajska.

registracija uvozaprotidampinška
izravnalna
dajatev.

dokončna
protidampinška
dajatev.

IZVEDBENA UREDBA
SVETA (ES) št.
1251/2009 z dne 18.
decembra 2009 o
spremembi Uredbe (ES)
št. 1911/2006 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz raztopin sečnine
in amonijevega nitrata s
poreklom, med drugim,
iz Rusije
(2009/L338/ 1251).

20.19.2009

IZVEDBENA UREDBA
SVETA (ES) št.
1252/2009 z dne 18.

20.12.2009

uredbe se lahko
začasni ukrepi
uvedejo najpozneje
v devetih mesecih
po objavi tega
obvestila v
Uradnem listu EU.
Prenehanje
registracije uvoza
za mešanice
sečnine in
amonijevega
nitrata v vodni ali
amoniakalni
raztopini s
poreklom iz Rusije,
ki jo proizvaja in
prodaja za izvoz v
Skupnost družba
Joint Stock
Company Acron
(A932). Dajatev, ki
se uvaja je treba
zaračunati
retroaktivno za
uvoze registrirane
v skladu s členom
3 Uredbe Komisije
(ES) št. 241/2009.
Protidampinška
dajatev na ravni, ki
se uporablja v

5

registracija uvozaprotidampinška
izravnalna
dajatev.

dokončna
protidampinška
dajatev

ali je rezan v oblike ali
ne, vključno s »crust«
semiš usnjem in
kombinacijo »crust«
semiš usnja.

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).

7304 19 10 20,
7304 19 30 20,
7304 23 00 20,
7304 29 10 20,
7304 29 30 20,
7304 31 20 20,
7304 31 80 30,
7304 39 10 10,
7304 39 52 20,
7304 39 58 30,
7304 39 92 30,
7304 39 93 20,

Ljudska
republika
Kitajska

decembra 2009 o
zaključku pregleda glede
»novega izvoznika« v
okviru Uredbe Sveta
(ES) št. 1338/2006 o
uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
in o dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na uvoz
semiš usnja s poreklom
iz Ljudske republike
Kitajske, retroaktivnem
obračunavanju dajatve in
uvedbi protidampinške
dajatve na uvoz od enega
izvoznika iz te države ter
o zaključku registdracije
takšnega uvoza (2009/L
338/ 1252)
Obvestilo Komisije glede
veljavnih
protidampinških ukrepov
v zvezi z uvozom
nekaterih brezšivnih cevi
iz železa ali jekla s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske:
sprememba imena
družbe, za katero se
uporablja individualna
stopnja protidampinške

skladu s členom
1(2) Uredbe sveta
(ES) št. 1338/2006
za vse družbe v
Ljudski republiki
Kitajski, se za uvoz
semiš usnja, ki je
bil registriran v
skladu s členom 3
Uredbe (ES) št573/2009,
obračuna z
učinkom od 3.
julija 2009.

3. 12.2008

Dodatna oznaka
TARIC A950, ki je
bila prvotno
dodeljena družbi
Handan Precise
Seamless Steel
Pipes Co., Ltd., se
po spremembi
imena družbe,
uporablja za
družbo Hebei
Hongling Seamless
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začasna
protidampinška
dajatev

žica iz molibdena, ki
vsebujejo najmanj
99,95 mas. %
molibdena, s prečnim
prerezom med 1,35
mm in 4,0 mm.

dokončna
protidampinška
dajatev

likalne deske,
prostostoječe ali ne, s
sistemom za
vsrkavanje odvečne
pare in/ali ogrevalnim
sistemom in/ali
sistemom za
vpihavanje zraka ali
brez navedenih
sistemov, vključno z
rokavniki in njihovimi
bistvenimi deli, tj.
podnožjem, prevleko in
odlagalno površino za
likalnik.

7304 51 81 20,
7304 51 89 30,
7304 59 10 10,
7304 59 92 30,
7304 59 93 20.
8102 96 00 10

3924 90 90 10,
4421 90 98 10,
7323 93 90 10,
7323 99 91 10,
7323 99 99 10,
8516 79 70 10,
8516 90 00 51.

Ljudska
republika
Kitajska

Ljudska
republika
Kitajska

dajatve (2009/C 311/10)

Steel Pipes
Manufacturing Co.,
Ltd.

UREDBA KOMISIJE
19.12.2009
(EU) št. 1247/2009 z dne
17. decembra 2009 o
uvedbi začasne
protidampinške uredbe
na uvoz nekaterih žic iz
molibdena s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske
(2009/L 336/1247).
Obvestilo v zvezi s
27.04.2007
protidampinškimi ukrepi
na uvoz likalnih desk s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
delni obnovi
protidampinške preiskave
v zvezi u uvozom
likalnih desk s poreklom,
med drugim, iz Ljudske
republike Kitajske
(2009/C 308/12).

Začasna
protidampinška
dajatev se uvede
za obdobje 6
mesecev.

Protidampinške
dajatve, plačane v
skladu z Uredbo
Sveta (ES) št.
452/2007 na uvoz
likalnih desk, ki jih
proizvaja Foshan
Shunde Yongjian
Housewares and
Hardware Co. Ltd.
(A785), ter začasne
dajatve, ki so bile
dokončno pobrane
v skladu s členom
2 Uredbe Sveta
(ES) št. 452/2007,
se povrnejo ali
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začetek
protidampinškega
postopka

steklena vlakna in iz
njih narejeni izdelki
(roving, trakovi, preja,
stekleni kord,
rogoznice).

KN 7019 11 00,
7019 12 00,
7019 19 10,
ex 7019 31 00.

Ljudska
republika
Kitajska

začasna
protidampinška
dajatev

sistemi za preglede
tovora z uporabo
nevtronske tehnologije
ali rentgenskih žarkov
z virom rentgenskega
sevanja najmanj 250
KeV ali z uporabo alfa,
beta ali gama žarkov,
ter motorna vozila,
opremljena s takšnimi
sistemi.
furfuril alkohol

9022 19 00 10,
9022 29 00 10,
9027 80 17 10,
9030 10 00 91,
8705 90 90 10.

Ljudska
republika
Kitajska

2932 13 00 90

Ljudska
republika
Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

Obvestilo o začetku
17.12.2008
protidampinškega
postopka glede uvoza
nekaterih izdelkov iz
brezkončnih steklenih
vlaken s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske
(2009/C 307/11).
UREDBA KOMISIJE št. 18.12.2009
1242/2009 z dne 16.
decembra 2009 o uvedbi
začasne protidampinške
dajatve na uvoz nekaterih
sistemov za pregled
tovora s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske
(2009/ L332/1242).
IZVEDBENA UREDBA
SVETA (EU) št.
1202/2009 z dne 7.
december 2009 o uvedbi

11.12.2009

odpustijo. Za
navedenega
proizvajalca ne
veljajo več
protidampinški
ukrepi uvedeni z
Uredbo Sveta (ES)
št. 452/2007.
Preiskava se
zaključi v 15
mesecih, začasni
ukrepi pa se lahko
uvedejo najpozneje
v devetih mesecih
od objave tega
obvestila v
Uradnem listu EU.
Začasna
protidampinška
dajatev se uvede
za obdobje 6
mesecev.

Uredba
preneha veljati
10. decembra 2011.
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dokončna
protidampinška
dajatev

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 (17) v skladu s
formulo in kemično
analizo Mednarodnega
inštituta za varilstvo.

trenutno
veljavne oznake
TARIC:
7304 11 00 10,
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.

Hrvaška,
Romunija,
Rusija,
Ukrajina.

dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz furfuril alkohola
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske na
osnovi pregleda zaradi
izteka ukrepov na
podlagi člena 11(2)
Uredbe (ES) št- 384/96
(2009/L323/1202).
Popravek Uredbe Sveta
(ES) št. 954/2006 z dne
27. junija 2006 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz določenih
brezšivnih cevi iz železa
ali jekla s poreklom iz
Hrvaške, Romunije,
Rusije in Ukrajine, o
razveljavitvi uredb Sveta
(ES) št. 2320/97 in (ES)
št. 348/2000, o zaključku
vmesnih pregledov in
pregledov zaradi izteka
protidampinških dajatev
na uvoz določenih
brezšivnih cevi iz železa
ali nelegiranega jekla s
poreklom, med drugim,
iz Rusije in Romunije ter
o zaključku vmesnih

30.06.2006

Stran 36, opomba
pod črto št. 17:
besedilo:»…IIW
dok. IX-535-67,...«
se glasi:«…IIW
dok. IX-555-67,..«.
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dokončna
protidampinška
dajatev

folija iz polietilen
tereftalata (PET)

dokončna
protidampinška
dajatev

nekateri deli za kolesa

ex 3920 62 19
ex 3920 62 90.

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.

Indija

Ljudska
republika
Kitajska

pregledov
protidampinških dajatev
na uvoz določenih
brezšivni cevi iz železa
ali nelegiranega jekla s
poreklom, med drugim iz
Rusije in Romunije ter
Hrvaške in Ukrajine
(2009/L320/35).
01.12.2009
Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz folije
iz polietilen tereftalata
(PET) s poreklom iz
Indije (2009/C291/09).
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, uvedene z
Uredbo Sveta (EGS) št.
2474/93 in razširjene z

Od dneva
prejema
zahteve, ki
ustreza
pogojem
določenim v
členu 3(1)
Uredbe
Komisije št.:
88/97.

Preiskava se v
skladu s členom
11(5) osnovne
uredbe zaključi v
15 mesecih po
objavi tega
obvestila v
Uradnem listu
Evropske unije
Sprememba imen
in naslovov
nekaterih
oproščenih
strank.
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Uredbo Sveta (ES) št.
71/97 o protidampinški
dajatvi, ohranjeno z
Uredbo Sveta (ES) št.
1524/2000 in nazadnje
spremenjeno z Uredbo
Sveta (ES) št. 1095/2005:
sprememba imen in
naslovov nekaterih
oproščenih strank
(2009/C291/05).

dokončna
protidampinška
dajatev.
protidampinška /
izravnalna dajatevodlog plačila
dajatev.

nekateri deli za kolesa

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

Odločba komisije z dne
30. novembra 2009 o
odobritvi izvzetja od
razširitve protidampinške
dajatve, uvedene z
Uredbo Sveta (EGS) št.
2474/93, nazadnje
ohranjene in spremenjene
z Uredbo (ES) št.
1095/2005, na nekatere
dele koles s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske nekaterim
strankam ter o ukinitvi
opustitve plačila
protidampinške dajatve,

Od dneva
navedenega v
stolpcu
»začetek
veljavnosti.«
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5503 20 00 00

Republika
Koreja

dokončna
protidampinška
dajatev

sintetična rezana
vlakna iz poliestra,
nemikana, nečesana in
ne drugače pripravljena
za predenje.

dokončna
protidampinška
dajatev

vezan les, ki je
sestavljen samo iz
furnirskih listov, pri
čemer nobene plast ni
debelejša od 6 mm, z
najmanj eno zunanjo
plastjo okoumé,
in ni prevlečen
s trajno folijo ali z
drugimi materiali.

4412 31 10 10

Ljudska
republika
Kitajske

dokončna
protidampinška
dajatev

dvonitne vrvi, vrvje,
motvozi, konopci in
kabli, prepleteni ali ne,
prevlečeni, prekriti,

5607 49 11 00,
5607 49 19 00 ,
5607 50 11 00,
5607 50 19 00.

Indija

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 (2009/867/ES).
Obvestilo o začetku
25.11.2009
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
rezanih vlaken iz
poliestra s poreklom iz
Republike Koreje
(2009/C284/10).
Obvestilo o začetku
11.11.2009
pregleda zaradi izteka
ukrepa in delnem
vmesnem pregledu
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo pri uvozu
vezanega lesa okoumé s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2009/C270/10).
Popravek obvestila o
07.10.2009
začetku pregleda zaradi
izteka protidampinških
ukrepov, ki se

Preiskava se v
skladu s členom
11(5) osnovne
uredbe zaključi v
15 mesecih po
objavi tega
obvestila v
Uradnem listu
Evropske unije
Preiskava se v
skladu s členom
11(5) osnovne
uredbe zaključi v
15 mesecih po
objavi tega
obvestila v
Uradnem listu
Evropske unije.
Na strani 6
obvestila se
besedilo v točki 1,
»Zahtevek je 4.
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dokončna
protidampinška
dajatev

obloženi z gumo ali
plastično maso, iz
polietilena ali
polipropilena, razen
dvonitne vrvi za
povezovanje ali strojno
pakiranje, številke več
kot 50 000 deciteksov
(5 g/m), ter iz drugih
sintetičnih vlaken iz
najlona ali drugih
poliamidov ali
poliestrov, številke več
kot 50 000 deciteksov
(5 g/m).
trdna gnojila z deležem
amonijevega nitrata,
ki presega 80 mas. %.

uporabljajo za uvoz vrvi
iz sintetičnih vlaken s
poreklom iz Indije
(2009/C266/12).

maja 2009 vložil
Eurocord
(»vložnik«)
nadomesti z :
»Zahtevek je 4.
maja 2009 vložil
Liaison Committee
of EU Twine,
Cordage and
Netting Industries
of Eurocord
(»vložnik«).

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

UREDBA SVETA (ES)
št. 989/2009 z dne 19.
oktobra 2009 o
spremembi Uredbe (ES)
št. 661/2008 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz amonijevega
nitrata s poreklom iz
Rusije (2009/L278/989).

13.07.2009

Dokončne
protidampinške
dajatve, plačane za
uvoz zadevnega
izdelka v Evropsko
skupnost,
proizvajalca JSC
Kirovo-Chepetsky
Khimichesky
Kombinat (dodatna
oznaka TARIC
A959) se povrnejo
ali opustijo.
Povračilo ali
odpust dajatev se
zahteva pri
nacionalnih
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dokončna
protidampinška
dajatev

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

dokončna
protidampinška
dajatev

rezana poliestrska
vlakna.

dokončna
protidampinška
dajatev

rezana poliestrska
vlakna.

dokončna
protidampinška
dajatev

dvonitne vrvi, vrvje,
motvozi, konopci in
kabli, prepleteni ali ne,
prevlečeni, prekriti,
obloženi z gumo ali
plastično maso, iz
polietilena ali
polipropilena, razen
dvonitne vrvi za
povezovanje ali strojno
pakiranje, številke več
kot 50 000 deciteksov

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.
5503 20 00 00

5503 20 00 00

5607 49 11 00,
5607 49 19 00 ,
5607 50 11 00,
5607 50 19 00.

carinskih organih v
skladu z veljavno
carinsko
zakonodajo.
Ukrep poteče
21.03.2010.

Ljudska
republika
Kitajska

Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov
(2009/C252/09).

22.10.2009

Republika
Koreja

Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov
(2009/C249/08).
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov
(2009/C 249/09).

17.10.2009

Ukrep poteče
18.03.2010.

17.10.2009

Ukrep poteče
18.03.2010.

Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz vrvi
iz sintetičnih vlaken s
poreklom iz Indije
(2009/C240/06).

07.10.2009

Preiskava se v
skladu s členom
11(5) osnovne
uredbe zaključi v
15 mesecih po
objavi tega
obvestila v
Uradnem listu
Evropske unije.

Ljudska
republika
Kitajska,
Saudova
Arabija.
Indija
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dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

(5 g/m), ter iz drugih
sintetičnih vlaken iz
najlona ali drugih
poliamidov ali
poliestrov, številke več
kot 50 000 deciteksov
(5 g/m).
7607 11 19 10
aluminijasta folija
debeline najmanj 0,008
mm in ne več kot 0,018
mm, brez podlage,
samo valjana, vendar
dalje neobdelana, za
zvitke širine največ
650 mm in teže več kot
10 kg.

7607 11 19 10
aluminijasta folija
debeline najmanj 0,008
mm in ne več kot 0,018
mm, brez podlage,
samo valjana, vendar
dalje neobdelana, za
zvitke širine največ
650 mm in teže več kot
10 kg.

Armenija,
Brazilija,
Ljudska
republika
Kitajska.

UREDBA SVETA (ES)
št. 925/2009 z dne 24.
septembra 2009 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
in o dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na uvoz
nekaterih aluminijastih
folij s poreklom iz
Armenije, Brazilije in
Ljudske republike
Kitajske
(2009/L262/925).

Brazilija

SKLEP KOMISIJE z dne 07.10.2009
5. oktobra 2009 o
sprejetju zaveze,
ponujene v zvezi s
protidampinškim
postopkom pri uvozu
nekaterih aluminijastih
folij s poreklom iz, med
drugim, Brazilije
(2009/736/ES).

07.10.2009

Zneski, zavarovani
z začasnimi
protidampinškimi
dajatvami se v
skladu z Uredbo
(ES) št. 287/2009,
dokončno poberejo
v višini dokončne
dajatve.
Zavarovani zneski,
ki presegajo višine
dokončnih
protidampinških
dajatev, se
sprostijo.
Zaveza, ki jo je
ponudil
Companhia
Brasileira de
Aluminio (CBA), v
zvezi s
protidampinškim
postopkom glede
uvoza nekaterih
aluminijastih folij,

15

dokončna
protidampinška
dajatev

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).

začetek
protidampinškega
postopka.

likalne deske,
prostostoječe ali ne, s
sistemom za
vsrkavanje odvečne
pare in/ali ogrevalnim
sistemom in/ali
sistemom za
vpihavanje zraka ali
brez navedenih
sistemov, vključno z
rokavniki in njihovimi
bistvenimi deli, tj.
podnožjem, prevleko in
odlagalno površino za

dokončna
protidampinška
dajatev.

7304 19 10 20,
7304 19 30 20,
7304 23 00 20,
7304 29 10 20,
7304 29 30 20,
7304 31 20 20,
7304 31 80 30,
7304 39 10 10,
7304 39 52 20,
7304 39 58 30,
7304 39 92 30,
7304 39 93 20,
7304 51 81 20,
7304 51 89 30,
7304 59 10 10,
7304 59 92 30,
7304 59 93 20.
3924 90 90 10,
4421 90 98 10,
7323 93 90 10,
7323 99 91 10,
7323 99 99 10,
8516 79 70 10,
8516 90 00 51.

Ljudska
republika
Kitajska

UREDBA SVETA (ES)
št. 926/2009 z dne 24.
septembra 2009 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
in o dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na uvoz
nekaterih brezšivnih cevi
iz železa ali jekla s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2009/L262/926).

Ljudska
republika
Kitajska

Obvestilo o začetku
02.10.2009
protidampinškega
postopka v zvezi z
uvozom likalnih desk s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
omejenega na enega
kitajskega proizvajalca
izvoznika, družbo Since
Hardware (Guangzhou)
Co. Ltd., in začetku
pregleda protidampinških
ukrepov za uvoz likalnih
desk s poreklom iz

07.10.2009

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

Preiskava se v
skladu s členom
6(9) osnovne
uredbe zaključi v
15 mesecih po
objavi tega
obvestila v
Uradnem listu EU.
Začasni ukrepi se v
skladu s členom
7(1) osnovne
uredbe lahko
uvedejo najpozneje
v devetih mesecih
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likalnik.

Ljudske republike
Kitajske (2009/C237/05).

dokončna
protidampinška
dajatev

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

8427 90 00 11,
8427 90 00 19,
8431 20 00 11,
8431 20 00 19.

Ljudska
republika
Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

glifosat

2931 00 95 81,
2931 00 95 82,
3808 93 27 11,
3808 93 27 19.

Ljudska
republika
Kitajska

UREDBA SVETA (ES)
št. 913/2009 z dne 24.
septembra 2009 o
zaključku pregleda glede
»novega izvoznika« v
okviru Uredbe (ES) št.
1174/2005 o 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,
ponovni uvedbi dajatve
na uvoz od enega
izvoznika iz te države in
zaključku registracije
takšnega uvoza
(2009/L258/913).
Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
glifosata s poreklom iz
Ljudske republike

02.10.2009

29.09.2009

po objavi tega
obvestila v
Uradnem listu EU.
Pregled glede
novega izvoznika,
se s tem zaključi.
Protidampinška
dajatev, za uvoz
nekaterih ročnih
vozičkov za
premeščanje palet
in njihovih
osnovnih delov, ki
so bili registrirani v
skladu s členom 3
Uredbe (ES) št.
52/2009, se
obračuna z
učinkom od 23.
januarja 2009, po
stopnji, ki se
uporablja za »vse
druge družbe«
(dodatna oznaka
TARIC A999)
Preiskava se v
skladu s členom
11(5) osnovne
uredbe zaključi v
15 mesecih po
objavi tega
obvestila v
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Kitajske (2009/C234/05).
dokončna
protidampinška
dajatev

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

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

Obvestilo o
protidampinških ukrepih
za uvoz amonijevega
nitrata s poreklom iz
Rusije (2009/C229/07).

19.04.2002

dokončna
protidampinška
dajatev

tkanine iz preje iz
umetnih filamentov, ki
vsebujejo 85 % ali več
masnih % teksturiranih
in/ali neteksturiranih
poliesterskih

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

Ljudska
republika
Kitajska.

UREDBA SVETA (ES)
št. 862/2009 z dne 15.
septembra 2009 o
zaključku delnega
vmesnega pregleda
protidampinških

23.09.2009

Uradnem listu
Evropske unije.
Dokončne
protidampinške
dajatve, ki so bile
plačane v skladu z
Uredbo Sveta (ES)
št. 658/2002 za
uvoz proizvodov,
ki jih je proizvedel
in v Evropsko
unijo izvozil JSC
Kirovo-Chepetsky
Khimichesky
Kombinat, z
izjemo
protidampinških
dajatev,
obračunanih za
uvoz proizvodov,
uvrščenih pod
oznaki
KN 3102 30 90 in
3102 40 90, se
povrnejo ali
odpustijo.
Preiskava se
zaključi brez
spremembe
obstoječih
ukrepov.
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dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

filamentov, barvanih
(vključno s tistimi, ki
so obarvani v belo) ali
tiskanih.

5407 69 10 10,
5407 69 90 10.

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

2001 90 30 10,
2005 80 00 10

Tajska

2001 90 30 10,
2005 80 00 10

Tajska

ukrepov, uvedenih z
Uredbo (ES) št.
1487/2005 na uvoz
nekaterih dokončnih
tkanin iz poliestrskih
filamentov s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske
(2009/L248/862).
UREDBA SVETA (ES)
št. 847/2009 z dne 15.
septembra 2009 o
spremembi Uredbe (ES)
št. 682/2007 o dokončni
protidampinški dajatvi,
uvedeni na uvoz
nekaterih vrst
pripravljene ali
konzervirane sladke
koruze v zrnju s
poreklom iz Tajske.
(2009/L246/847)

19.09.2009

Ponudbe za zavezo
se ne sprejmejo,
obstoječi zavezi pa
se prekličeta

SKLEP KOMISIJE z dne 19.09.2009
19. avgusta 2009 o
spremembi Sklepa
2007/424/ES o sprejetju
zavez, ponujenih v zvezi
s protidampinškim
postopkom glede uvoza
nekaterih vrst
pripravljene ali

Sklep 2007/424/ES
se razveljavi
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dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

konzervirana drugače
kot v kisu ali ocetni
kislini, nezamrznjena,
razen proizvodov iz
tarifne številke 2006
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.
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.
kemijsko vezane,
nežgane magnezitne
opeke, katerih
magnezijeva sestavina
vsebuje vsaj 80 %
MgO, ki vsebuje
magnezit ali ne.

konzervirane sladke
koruze v zrnju s
poreklom iz Tajske.
(2009/708/ES)
8545 11 00 10,
8545 90 90 10.

Indija

8545 11 00 10,
8545 90 90 10.

Indija

6815 91 00 10,
6815 99 10 20,
6815 99 90 20.

Ljudska
republika
Kitajska

Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih sistemov
grafitnih elektrod s
poreklom iz Indije
(2009/C224/10).
Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
izravnalnih ukrepov, ki
se uporabljajo za uvoz
nekaterih sistemov
grafitnih elektrod s
poreklom iz Indije
(2009/C224/11).

17.09.2009

UREDBA SVETA (ES)
št. 825/2009 z dne 7.
septembra 2009 o
spremembi Uredbe (ES)
št.1659/2005 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz določenih vrst
magnezitne opeke s

12.09.2009

17.09.2009

Preiskava se v
skladu s členom
11(5) osnovne
uredbe zaključi v
15 mesecih po
objavi tega
obvestila v
Uradnem listu
Evropske unije.
Preiskava se v
skladu s členom
22(1) osnovne
uredbe zaključi v
15 mesecih po
objavi tega
obvestila v
Uradnem listu
Evropske unije.
Za družbo
»Bayuquan
Refractories
Co. Ltd.« se določi
dodatna oznaka
Taric A960 in
stopnja
protidampinške
dajatve 0%.
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dokončna
protidampinška
dajatev

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

6815 91 00 10,
6815 99 10 20,
6815 99 90 20.

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 cevi, ki se
uporabljajo za
naftovode ali
plinovode, ter zaščitnih
in proizvodnih cevi, ki
se uporabljajo pri
vrtanju za pridobivanje
nafte ali plina.
folija iz polietilen
tereftalata (PET)

KN 7306 61 92,
7306 61 99.

Belorusija,
Turčija,
Ukrajina.

ex 3920 62 19
ex 3920 62 90.

Indija

dokončna
izravnalna
dajatev

poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2009/L240/825).
UREDBA KOMISIJE
12.09.2009
(ES) št. 826/2009 z dne
7. septembra 2009 o
spremembi Uredbe (ES)
št. 1659/2005 o uvedbi
določenih
protidampinške dajatve
na uvoz določenih vrst
magnezitne opeke s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2009/L240/826).
SKLEP KOMISIJE z dne 10.09.2009
4. septembra 2009 o
ustavitvi
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, Ukrajine
(2009/698/ES).
Obvestilo o začetku
09.09.2009
delnega vmesnega
pregleda izravnalnih

Za družbo
»Dashiqiao
Sanqiang
Refractory
Materials Co. Ltd.«
upravičenko do
dodatne oznake
Taric A638 se
spremeni višina
protidampinške
dajatve iz 27,7 %
na 14,4%.
Protidampinški
postopek se ustavi.

Preiskava se v
skladu s členom
22(1) osnovne
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ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz folije
iz polietilen tereftalata
(PET) s poreklom iz
Indije (2009/C215/05).
folija iz polietilen
tereftalata (PET)

ex 3920 62 19
ex 3920 62 90.

Indija

Obvestilo o začetku
09.09.2009
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
in protisubvencijskih
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz filma
iz polietilen tereftalata
(PET) s poreklom iz
Indije (2009/C215/06).

začetek
protidampinškega
postopka

preja visoke trdnosti iz
poliestra (razen šivalne
preje), ki ni
pripravljena za prodajo
na drobno, vključno z
monofilamenti številke
manj kot 67 deciteksov

KN 5402 20 00

Ljudska
republika
Kitajska,
Koreja,
Tajvan

dokončna
protidampinška
dajatev

pribor (fitingi) za cevi
(razen litega pribora
(fitingov), prirobnic in
fitingov z navojem) iz

7307 93 11 91,
7307 93 11 93,
7307 93 11 94,
7307 93 11 95,

Ljudska
republika
Kitajska,
Tajska

Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka glede uvoza
preje visoke trdnosti iz
poliestra s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske, Republike
Koreje in Tajvana.
(2009/C213/08)
UREDBA SVETA (ES)
št. 803/2009 z dne 27.
avgusta 2009 o uvedbi
dokončne

dokončna
protidampinška
dajatev.
dokončna
izravnalna
dajatev.

08.09.2009

05.09.2009

uredbe zaključi v
15 mesecih od
dneva objave tega
obvestila v
Uradnem listu
Evropske unije.
Preiskava se v
skladu s členom
11(5) osnovne
protidampinške
uredbe in člena
22(1) osnovne
protisubvencijske
uredbe zaključi v
15 mesecih po
objavi tega
obvestila v
Uradnem listu
Evropske unije
Preiskava se
zaključi v 15
mesecih, začasni
ukrepi pa se lahko
uvedejo najpozneje
v devetih mesecih
od objave tega
obvestila v
Uradnem listu EU.
Razveljavi se
izvzetje iz
razširitve dajatve
na uvoz enakega
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železa ali jekla (razen
nerjavnega jekla), z
največjim zunanjim
premerom do vključno
609,6 mm, ki se
uporablja za čelno
varjenje ali druge
namene

začetek
polietilen tereftalat z
protisubvencijskega viskoznostjo 78 ml/g
postopka
ali več v skladu s
standardom
ISO 1628-5

začetek
protidampinškega
postopka

polietilen tereftalat z
viskoznostjo 78 ml/g
ali več v skladu s
standardom
ISO 1628-5

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
KN 3907 60 20

KN 3907 60 20

»poslano iz«
Tajvan,
Indonezija,
Šrilanka,
Filipini

Iran,
Pakistan,
Združeni
arabski
emirati

Iran,
Pakistan,
Združeni
arabski
emirati

protidampinške dajatve
na uvoz nekaterega
pribora (fitingov) za cevi
iz železa ali jekla s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Tajske, in tistih, poslanih
s Tajvana, ki se prijavijo
kot izdelki s poreklom s
Tajvana ali ne, in
razveljavitvi izvzetja,
odobrenega družbama
Chup Hsin Enterprise
Co. Ltd. in Nian Hong
Pipe Fittings Co. Ltd..
(2009/L233/803)
Obvestilo o začetku
protisubvencijskega
postopka glede uvoza
nekaterih vrst polietilen
tereftalata s poreklom iz
Irana, Pakistana in
Združenih arabskih
emiratov.
(2009/C208/07)
Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka glede uvoza
nekaterih vrst polietilen
tereftalata s poreklom iz
Irana, Pakistana in
Združenih arabskih

pribora (fitingov),
ki ga proizvajata
družbi Chup Hsin
Enterprise Co. Ltd,
Kaohsiung
(Tajvan) (dodatna
oznaka TARIC
A098) in Nian
Hong Pipe Fittings
Co. Ltd, Kaohsiung
(Tajvan) (dodatna
oznaka TARIC
A100)

03.09.2009

03.09.2009

Preiskava se
zaključi v 13
mesecih, začasni
ukrepi pa se lahko
uvedejo najpozneje
v devetih mesecih
po objavi tega
obvestila v
Uradnem listu EU.
Preiskava se
zaključi v 15
mesecih, začasni
ukrepi pa se lahko
uvedejo najpozneje
v devetih mesecih
po objavi tega
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dokončna
protidampinška
dajatev

pritrdilni elementi iz
nerjavnega jekla in
njihovi deli.

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

Ljudska
republika
Kitajska,
Indonezija,
Tajvan,
Tajska,
Vietnam.

dokončna
protidampinška
dajatev

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

3907 60 20 00

Ljudska
republika
Kitajska

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

Indija,
Malezija.

pritrdilni elementi iz
začetek
protisubvencijskega nerjavnega jekla in
njihovi deli.
postopka

emiratov.
(2009/C208/08)
UREDBA SVETA (ES)
št. 768/2009 z dne 17.
avgusta 2009 o
spremembi Uredbe (ES)
št. 1890/2005 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz nekaterih
pritrdilnih elementov iz
nerjavnega jekla in
njihovih delov s
poreklom, med drugim iz
Vietnama
(2009/L221/768).
Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
polietilen tereftalata s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2009/C194/04).
Obvestilo o začetku
protisubvencijskega
postopka glede uvoza
nekaterih pritrdilnih
elementov iz nerjavnega
jekla in njihovih delov s
poreklom iz Indije in

26.08.2009

18.08.2009

13.08.2009

obvestila v
Uradnem listu EU.
Sprememba dela
preglednice v členu
1(3) Uredbe Sveta
(ES) št. 1890/2005,
s katero se
spreminja stopnja
dajatve na uvoz
nekaterih
pritrdilnih
elementov iz
nerjavnega jekla in
njihovih delov s
poreklom iz
Vietnama.
Preiskava se v
skladu s členom
11(5) osnovne
uredbe zaključi v
15 mesecih po
objavi tega
obvestila v
Uradnem listu
Evropske unije.
Preiskava se v
skladu s členom
11(9) osnovne
uredbe zaključi v
13 mesecih od
dneva objave tega
obvestila v
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Malezije
(2009/C190/08).

začetek
protidampinškega
postopka

pritrdilni elementi iz
nerjavnega jekla in
njihovi deli.

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

Indija,
Malezija.

Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka glede uvoza
nekaterih pritrdilnih
elementov iz nerjavnega
jekla in njihovih delov s
poreklom iz Indije in
Malezije
(2009/C190/07).

13.08.2009

začetek
protidampinškega
postopka

aluminijasta platišča za
motorna vozila pod
številkami KN od 8701
do 8705, s priborom ali
brez, z nameščenimi

ex 8708 70 10,
ex 8708 70 50.

Ljudska
republika
Kitajska

Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka glede uvoza
nekaterih aluminijastih
platišč s poreklom iz

13.08.2009

Uradnem listu EU.
V skladu s členom
12(1) osnovne
uredbe se lahko
začasni ukrepi
uvedejo najpozneje
v 9 mesecih od
objave tega
obvestila v
Uradnem listu EU.
Preiskava se v
skladu s členom
6(9) osnovne
uredbe zaključi v
15 mesecih od
dneva objave tega
obvestila v
Uradnem listu EU.
V skladu s členom
7(1) osnovne
uredbe se lahko
začasni ukrepi
uvedejo najpozneje
v 9 mesecih od
objave tega
obvestila v
Uradnem listu EU.
Preiskava se v
skladu s členom
6(9) osnovne
uredbe zaključi v
15 mesecih od
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pnevmatikami ali brez.

registracija uvoza –
protidampinška /
izravnalna
dajatev

jeklene vrvi in kabli,
vključno z zaprtimi
svitki vrvi, razen vrvi
in kablov iz nerjavnega
jekla, s prečnim
prerezom
več kot 3 mm.

Ljudske republike
Kitajske
(2009/C190/06).

7312 10 81 13,
7312 10 83 13,
7312 10 85 13,
7312 10 89 13,
7312 10 98 13.

»Poslano iz :«
Republika
Koreja,
Malezija.

UREDBA KOMISIJE
(ES) št. 734/2009 z dne
11. avgusta 2009 o
začetku preiskave glede
možnega izogibanja
protidampinškim
ukrepom, uvedenim z
Uredbo Sveta (ES) št.
1858/2005 na uvoz
jeklenih vrvi in kablov s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske, z
uvozom jeklenih vrvi in
kablov, poslanih iz
Republike Koreje in
Malezije, ne glede na to,
ali je njihovo poreklo
deklarirano v Republiki
Koreji in Maleziji ali ne,
in o registraciji takšnega

13.08.2009

dneva objave tega
obvestila v
Uradnem listu EU.
V skladu s členom
7(1) osnovne
uredbe se lahko
začasni ukrepi
uvedejo najpozneje
v 9 mesecih od
objave tega
obvestila v
Uradnem listu EU.
Registracija uvoza
preneha veljati 9
mesecev po
datumu začetka
veljavnosti te
uredbe.
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začetek
protidampinškega
postopka

natrijev glukonat

KN 2918 16 00

Ljudska
republika
Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

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

Ljudska
republika
Kitajska,
Moldavija,
Turčija

dokončna
protidampinška

polietilen tereftalat
(PET) z viskoznim

KN 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.
3907 60 20 00

Avstralija

uvoza (2009/L208/734).
Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka glede uvoza
natrijevega glukonata s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2009/C188/10).

UREDBA SVETA (ES)
št. 703/2009 z dne 27.
julij 2009 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
in dokončnem pobiranju
začasne dajatve, uvedene
na uvoz valjane žice s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske, ter o
zaključku postopka v
zvezi z uvozom valjane
žice s poreklom iz
Republike Moldavije in
Turčije (2009/L203/703).
Obvestilo o izteku
nekaterih

11.08.2009

Preiskava se v
skladu s členom
6(9) osnovne
uredbe zaključi v
15 mesecih,
začasni ukrepi pa
se v skladu s
členom 7(1)
osnovne uredbe
lahko uvedejo
najpozneje v 9
mesecih po objavi
tega obvestila v
Uradnem listu EU.

06.08.2009

04.08.2009

Ukrep poteče
20.08.2009.
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dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev.
registracija uvoza –
protidampinška /
izravnalna dajatev.

dokončna
protidampinška
dajatev

številom 78 ml/g ali
več v skladu s
standardom
ISO 1628-5.
pribor (fitingi) za cevi
(brez litih fitingov,
prirobnic in fitingov z
navojem) iz železa ali
jekla (razen nerjavnega
jekla), katerega
največji zunanji premer
ne presega 609,6 mm,
vrste, ki se uporablja za
soležno varjenje ali
druge namene.

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

protidampinških
ukrepov
(2009/C181/08).
ex 7307 93 11,
ex 7307 93 19,
ex 7307 99 30,
ex 7307 99 90.

3923 21 00 20,
3923 29 10 20,
3923 29 90 20.

Malezija

Ljudska
republika
Kitajska

UREDBA KOMISIJE
01.08.2009
(ES) št. 692/2009 z dne
30. julija 2009 o začetku
pregleda Uredbe Sveta
(ES) št. 1001/2008 o
uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz nekaterega
železnega ali jeklenega
pribora (fitingov) za cevi
s poreklom, med drugim,
iz Malezije (»pregled v
zvezi z novim
izvoznikom«), odpravi
dajatve na uvoz od enega
izvoznika iz te države in
registraciji takšnega
uvoza (2009/L199/692).
UREDBA SVETA (ES)
30.07.2009
št. 682/2009 z dne 27.
julija 2009 o zaključku
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih vreč in vrečk iz
plastičnih mas s
poreklom iz Ljudske

Pregled družbe
Pantech Steel
Industries SND.
BHD. (dodatna
oznaka TARIC
A961).
Registracija uvoza
preneha veljati 9
mesecev po
datumu začetka
veljavnosti te
uredbe.
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dokončna
protidampinška
dajatev.
registracija uvoza –
protidampinška /
izravnalna dajatev.

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

3907 60 20 00

Malezija

vsi izravnalni
ukrepi

vse blago katerega
izdelava, proizvodnja,
izvoz ali prevoz je
subvencioniran in
katerega sprostitev v
prosti promet v
Skupnosti povzroča
škodo.

Vse države,
ki niso
članice
Evropske
skupnosti.

dokončna
protidampinška

grafitne elektrode, ki se 8545 11 00 10,
uporabljajo za
8545 90 90 10.

Indija

republike Kitajske
(2009/L197/682).
UREDBA SVETA (ES)
št. 681/2009 z dne 27.
julija 2009 o zaključku
pregleda glede novega
izvoznika v okviru
Uredbe (ES) št. 192/2007
o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz določenega
polietilen tereftalata s
poreklom, med drugim,
iz Malezije, ponovni
uvedbi dajatve na uvoz
od enega izvoznika iz te
države in odpravi
registracije tega uvoza
(2009/L197/681).
UREDBA SVETA (ES)
št. 597/2009 z dne 11.
junija 2009 o zaščiti proti
subvencioniranemu
uvozu iz držav, ki niso
članice Evropske
skupnosti
(2009/L188/597).

UREDBA SVETA (ES)
št. 626/2009 z dne 13.

30.07.2009

Protidampinška
dajatev se obračuna
z učinkom od
6. novembra 2008.

07.08.2009

Uredba (ES) št.
2026/97 se
razveljavi.
Sklicevanja na
razveljavljeno
uredbo, se štejejo
kot sklicevanja na
to uredbo in se
berejo v skladu s
korelacijsko tabelo
v Prilogi IV.
Stopnja veljavnih
protidampinških

18.07.2009
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dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
izravnalna
dajatev

električne peči,
navidezne gostote 1,65
g/cm3 ali več in
električnega upora
6,0 µΩ.m ali manj, ter
elektrodni nastavki, ki
se uporabljajo za
takšne elektrode, ne
glede na to, ali so
uvoženi skupaj ali
ločeno.
monoalkilni estri
maščobnih kislin in/ali
parafinsko plinsko olje,
pridobljeno s sintezo
in/ali hidrotretiranjem,
nefosilnega izvora,
splošno znani kot
»biodizel«, v čisti
obliki ali mešanici, ki
vsebuje več kot 20
masnih %
monoalkilnih estrov
maščobnih kislin in/ali
parafinskega plinskega
olja, pridobljenega s
sintezo in/ali
hidrotretiranjem,
nefosilnega izvora.
monoalkilni estri
maščobnih kislin in/ali
parafinsko plinsko olje,

julija 2009 o zaključku
delnega vmesnega
pregleda protidampinške
dajatve na uvoz nekaterih
sistemov grafitnih
elektrod s poreklom iz
Indije v skladu s členom
11(3) Uredbe (ES) št.
384/96 (2009/L185/626).

ukrepov ostane
nespremenjena.

1516 20 98 20,
1518 00 91 20,
1518 00 99 20,
2710 19 41 20,
3824 90 91 00,
3824 90 97 87.

Združene
države
Amerike

UREDBA SVETA (ES)
št. 599/2009 z dne 7.
julija 2009 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
in dokončnem pobiranju
začasne dajatve, uveden
na uvoz biodizla s p
poreklom iz Združenih
držav Amerike
(2009/L179/599).

11.07.2009

Zavarovani zneski,
ki presegajo znesek
dokončnih
protidampinških
dajatev, se s
sprostijo.
V primerih, ko so
dokončne dajatve
višje od začasnih,
se dokončno
poberejo samo
zneski, zavarovani
na ravni začasnih
dajatev.

1516 20 98 20,
1518 00 91 20,
1518 00 99 20,

Združene
države
Amerike

UREDBA SVETA (ES)
št. 598/2009 z dne 7.
julija 2009 o uvedbi

11.07.2009

Zavarovani zneski,
ki presegajo znesek
dokončnih
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dokončna
protidampinška
dajatev

pridobljeno s sintezo
in/ali hidrotretiranjem,
nefosilnega izvora,
splošno znani kot
»biodizel«, v čisti
obliki ali mešanici, ki
vsebuje več kot 20
masnih %
monoalkilnih estrov
maščobnih kislin in/ali
parafinskega plinskega
olja, pridobljenega s
sintezo in/ali
hidrotretiranjem,
nefosilnega izvora.
trdna gnojila z deležem
amonijevega nitrata, ki
presega 80 mas. %.

2710 19 41 20,
3824 90 91 00,
3824 90 97 87.

3102 29 00 10,
3102 30 90 00,
3102 40 90 00,
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,

Rusija

dokončne izravnalne
dajatve in dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na uvoz
biodizla s poreklom iz
Združenih držav
Amerike
(2009/L179/598).

izravnalnih dajatev,
se s sprostijo.
V primerih, ko so
dokončne dajatve
višje od začasnih,
se dokončno
poberejo samo
zneski, zavarovani
na ravni začasnih
dajatev.

Obvestilo o začetku
04.07.2009
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
amonijevega nitrata s
poreklom iz Rusije
(2009/C152/06).

Preiskava se v
skladu s členom
11(5) osnovne
uredbe zaključi 15
mesecih po objavi
tega obvestila v
Uradnem Listu EU.
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dokončna
protidampinška
dajatev.
registracija uvoza –
protidampinška /
izravnalna dajatev.

dokončna
protidampinška
dajatev

semiš usnje in
kombinacije semiš
usnja, ne glede na to,
ali je rezan v oblike ali
ne, vključno s »crust«
semiš usnjem in
kombinacijo »crust«
semiš usnja.

triklorizocianurna
kislina, znana tudi pod
mednarodno
nezaščitenim imenom
»symclosene«, in
preparati iz nje.

3105 51 00 40,
3105 59 00 10,
3105 59 00 20,
3105 59 00 30,
3105 59 00 40,
3105 90 91 30,
3105 90 91 40,
3105 90 91 50,
3105 90 91 60.
4114 10 10 00,
4114 10 90 00.

2933 69 80 70,
3808 94 20 20.

Ljudska
republika
Kitajska.

Ljudska
republika
Kitajska

UREDBA KOMISIJE
03.07.2009
(ES) št. 573/2009 z dne
29. junija 2009 o začetku
pregleda Uredbe Sveta
(ES) št. 1338/2006 o
uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz semiš usnja s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(»pregled glede novega
izvoznika«), odpravi
dajatve na uvoz od enega
proizvajalca izvoznika iz
te države in uvedbi
registracije takšnega
uvoza (2009/L172/573).
Obvestilo o začetku
02.07.2009
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
triklorizocianurne kisline

Pregled družbe
Henan Prosper
Skins & Leather
Enterprise Co., Ltd
(dodatna oznaka
TARIC A957).
Registracija uvoza
preneha veljati 9
mesecev po
datumu začetka
veljavnosti te
uredbe.

Preiskava se v
skladu s členom
11(5) osnovne
uredbe zaključi 15
mesecih po objavi
tega obvestila v
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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

kombinacija hladilnika
in zamrzovalnika s
posebnimi vrati
prostornine nad 400
litrov, z vzporedno
namestitvijo
zamrzovalnega in
hladilnega predelka
(„ameriški hladilniki“).

8418 10 20 91

Republika
Koreja

dokončna
protidampinška
dajatev

sintetična rezana
vlakna iz poliestra,
nemikana, nečesana ali
kako drugače
predelana, za predenje

5503 20 00 00

Republika
Koreja

dokončna
protidampinška
dajatev

s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2009/C150/15).
Popravek Uredbe Sveta
21.03.2008
(ES) št. 261/2008 z dne
17. marca 2008 o uvedbi
dokončnih
protidampinških dajatev
na uvoz nekaterih
kompresorjev s poreklom
iz Ljudske republike
Kitajske (2009/L166/79).
Obvestilo Komisije o
11.01.2009
veljavnih
protidampinških ukrepih
v zvezi z uvozom
nekaterih hladilnikov
side-by-side („ameriški
hladilniki“) s poreklom iz
Republike Koreje v
Skupnost: sprememba
naslova družbe, za katero
se uporablja individualna
stopnja protidampinške
dajatve. (2009/C145/012)
Obvestilo o začetku
23.06.2009
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
rezanih vlaken iz
poliestra s poreklom iz

Uradnem Listu EU.
besedilo: »FIAC
Air Compressors
(Jiangmen) Co.
Ltd…«
se glasi: »FIAC Air
Compressors
(Jiangmen) Ltd
….«
Dodatna oznaka
TARIC A735 se
uporablja za:
Samsung
Electronics Co.,
Ltd
443-742, 416
Meatan-3 Dong
Yeongtong-Gu
Suwon
Kyunggi-do
JUŽNA KOREJA
Pregled je po
obsegu omejen na
preiskavo
dampinga glede
družbe Huvis
Corporation iz
Republike Koreje
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dokončna
protidampinška
dajatev

furfuril alkohol

2932 13 00 90

Ljudska
republika
Kitajska

ulitki iz netempranega
litega železa in
sferoidnega grafitnega
litega železa
(nodularna litina), 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

7325 10 50 00,
7325 10 92 00,
7325 10 99 10,
7325 99 10 10.

Ljudska
republika
Kitajska

registracija uvoza –
protidampinška /
izravnalna dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

Republike Koreje.
(2009/C142/005)
UREDBA KOMISIJE
(ES) št. 512/2009 z dne
16. junija 2009 o začetku
pregleda Uredbe Sveta
(ES) št. 1905/2003 o
uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz furfuril alkohola
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(„pregled glede novega
izvoznika“), odpravi
dajatve na uvoz od enega
izvoznika iz te države in
uvedbi registracije
takšnega uvoza.
(2009/L153/512)
UREDBA SVETA (ES)
št. 500/2009 z dne 11.
junija 2009 o spremembi
Uredbe Sveta (ES) št.
1212/2005 o uvedbi
dokončnih
protidampinških dajatev
na uvoz nekaterih ulitkov
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2009/L151/500).

18.06.2009

17.06.2009

Pregled družbe
Henan Hongye
Chemical
Company Ltd in
njenih povezanih
družb Puyang
Hongjian Resin
Science &
Technology
Development
Company Ltd in
Puyang Hongye
Imp. & Exp.
Commerce
Company Ltd
(dodatna oznaka
TARIC A955)
Člen 1 (1) Uredbe
(ES) št. 1212/2005
se nadomesti z
novim.
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dokončna
protidampinška
dajatev

obdelani z materialom,
razen požarnih
hidrantov.
ročni vozički za
premeščanje palet in
njihovi osnovni deli,
to sta šasija in
hidravlika.

8427 90 00 11,
8431 20 00 11.

poslano iz
Tajske

nepakirana natrijeva
začetek
protisubvencijskega kovina
postopka

2805 11 00 00

Združene
države
Amerike

nepakirana natrijeva
začetek
protisubvencijskega kovina
postopka

2805 11 00 00

Združene
države
Amerike

UREDBA SVETA (ES)
17.06.2009
št. 499/2009 z dne 11.
junija 2009 o razširitvi
dokončne
protidampinške dajatve,
uvedene z Uredbo (ES)
št. 1174/2005 na uvoz
ročnih vozičkov za
premeščanje palet in
njihovih osnovnih delov
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske, na
uvoz enakega izdelka,
poslanega iz Tajske, s
prijavljenim poreklom iz
Tajske ali ne
(2009/L151/499).
ODLOČBA KOMISIJE
11.06.2009
z dne 11. junija 2009 o
zaključku
protidampinškega
postopka v zvezi z
uvozom natrijeve kovine
s poreklom iz Združenih
držav Amerike
(2009/453/ES).
SKLEP KOMISIJE z dne 11.06.2009
11. junija 2009 o
ustavitvi

Protidampinški
postopek se
zaključi.

Protisubvencijski
postopek se ustavi.
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dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev
dokončna
protidampinška
dajatev

ulitki iz netempranega
litega železa, ki se
uporabljajo za pokritje
in/ali dostop do
površinskih ali
podpovršinskih
sistemov in njihovih
delov, so strojno
obdelani ali ne, so
premazani ali
prevlečeni ali obdelani
z drugimi materiali,
razen požarnih
hidrantov.
vrvi iz sintetičnih
vlaken.
sintetična rezana
vlakna iz poliestra,
nemikana, nečesana in
ne drugače pripravljena
za predenje.

7325 10 50 00,
7325 10 92 00,
7325 10 99 10.

Ljudska
republika
Kitajska

5607 49 11 00,
5607 49 19 00,
5607 50 11 00,
5607 50 19 00.
5503 20 00 00

Indija

Republika
Koreja

protisubvencijskega
postopka v zvezi z
uvozom natrijeve kovine
s poreklom iz Združenih
držav Amerike
(2009/452/ES).
Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda
protidampiniških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih ulitkov s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2009/C131/12).

Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov
(2009/C118/03).
UREDBA SVETA (ES)
št. 412/2009 z dne 18.
maja 2009 o spremembi
Uredbe (ES) št. 428/2005
o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
pri uvozu rezanih vlaken
iz poliestra s poreklom iz

10.06.2009

Preiskava se v
skladu s členom
11(5) osnovne
uredbe zaključi 15
mesecih po objavi
tega obvestila v
Uradnem Listu EU.

27.05.2009

Ukrep poteče
09.10.2009.

22.05.2009

Sprememba
stopnje dajatev za
posamezne družbe.
Uredba se
uporablja
retroaktivno od 18.
marca 2005.
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dokončna
protidampinška
dajatev
dokončna
protidampinška
dajatev
dokončna
protidampinška
dajatev

volframov karbid,
volframov karbid z
dodatkom kovinskega
prahu in taljeni
volframov karbid.
glifosat

vezan les okume'
sestavljen samo iz
furnirskih listov, pri
čemer nobena plast ni
debelejša od 6 mm, z
najmanj eno zunanjo
plastjo okume', in ni

2849 90 30 00,
3824 30 00 10.

Ljudska
republika
Kitajska

2931 00 95 82,
2931 00 95 81,
3808 93 27 19,
3808 93 27 11.
4412 31 10 10.

Ljudska
republika
Kitajska.
Ljudska
republika
Kitajska.

Ljudske republike
Kitajske in Saudove
Arabije, o spremembi
Uredbe (ES) št.
2852/2000 o uvedbi
dokončnih
protidampinših dajatev
pri uvozu rezanih vlaken
iz poliestra s poreklom iz
Republike Koreje in o
zaključku
protidampinškega
postopka v zvezi z
uvozom teh izdelkov s
poreklom iz Tajvana
(2009/L125/412).
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov
(2009/C115/05).
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov
(2009/C115/06).
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov
(2009/C114/06).

20.05.2009

Ukrep poteča
01.01.2010.

20.05.2009

Ukrep poteče
01.10.2009.

19.5.2009

Ukrep poteče
13.11.2009.
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dokončna
protidampinška
dajatev.

prevlečen s trajno
folijo ali z drugimi
materiali.
glifosat

dokončna
protidampinška
dajatev.

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

dokončna
protidampinška
dajatev.

neplatinirane ali
neprevlečene žice iz
nelegiranega jekla, žice
iz nelegiranega jekla

2931 00 95 82,
2931 00 95 81,
3808 93 27 19,
3808 93 27 11.

Ljudska
republika
Kitajska,
Malezija,
Tajvan.

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

Ljudska
republika
Kitajska

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

Ljudska
republika
Kitajska

SKLEP KOMISIJE z dne 16.05.2009
14. maja 2009 o opustitvi
dokončne
protidampinške dajatve,
uvedene z Uredbo Sveta
(ES) št. 1683/2004 na
uvoz glifosata s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2009/383/ES)
(2009/L120/20).
UREDBA SVETA (ES)
15.05.2009
št. 393/2009 z dne
11. maja 2009 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
in o dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na uvoz
nekaterih sveč, svečk in
podobnega s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske
(2009/L119/393).
UREDBA SVETA (ES)
št. 383/2009 z dne
5. maja 2009 o uvedbi
dokončne

Proti dampinška
dajatev se opusti za
obdobje
9 mesecev.

Zavarovani zneski,
ki presegajo znesek
dokončnih
protidampinških
dajatev se s
sprostijo.
V primerih, ko so
dokončne dajatve
višje od začasnih,
se dokončno
poberejo samo
varščine, položene
v višini začasnih
dajatev.

14.05.2009
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dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev.

platinirane ali
prevlečene s cinkom, in
pletene žične vrvi iz
nelegiranega jekla,
platinirane ali ne ali
prevlečene ali ne iz
največ 18 žic, z
vsebnostjo 0,6 % ali
več ogljika, z največjo
dimenzijo prečnega
prereza več kot 3 mm.

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

gojeni (ne divji) losos,
v filetih ali v drugačni
obliki, svež, ohlajen ali
zamrznjen.
Hrbtenica lososa, ki jo
sestavlja ribja kost,
delno pokrita z mesom,
ki je užitni stranski
proizvod ribiške
industrije, ni zajeta v
dokončni
protidampinški dajatvi,
če meso, ki se drži
hrbtenice ne
predstavlja več kot
40 % teže hrbtenice.
likalne deske, prosto
stoječe ali ne, z ali brez
sistema za vsrkavanje
odvečne pare in/ali

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

3924 90 90 10,
4421 90 98 10,
7323 93 90 10,
7323 99 91 10,

Ljudska
republika
Kitajska

protidampinške dajatve
in dokončnem pobiranju
začasne dajatve, uvedene
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
(2009/L118/383).
Popravek Uredbe Sveta
(ES) št. 319/2009 z dne
16. aprila 2009 o
razjasnitvi področja
uporabe protidampinških
dajatev, uvedenih z
Uredbo (ES) št. 85/2006
na uvoz gojenega lososa
s poreklom iz Norveške
(2009/L112/11).

UREDBA KOMISIJE
(ES) št. 356/2009 z dne
29. aprila 2009 o začetku
pregleda Uredbe Sveta

22.04.2009

01.05.2009

Protidampinška
dajatev, uvedena z
Uredbo (ES)
št.452/2007 za
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registracija
uvoza –
protidampinška
izravnalna dajatev.

ogrevalnega sistema
in/ali sistema za
pihanje zraka, vključno
z rokavniki in
njihovimi bistvenimi
deli, tj. podnožjem,
prevleko in odlagalno
površina za likalnik.

7323 99 99 10,
8516 79 70 10,
8516 90 00 51.

dokončna
protidampinška
dajatev

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

dokončna
protidampinška
dajatev

fero-silicij

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.
7202 21 00 00,
7202 29 10 00,
7202 29 90 00.

(ES) št. 452/2007 o
uvedbi dokončne
protidaminške dajatve na
uvoz likalnih desk s
poreklom med drugim iz
Ljudske republike
Kitajske (»pregled glede
novega izvoznika«),
odpravi dajatve na uvoz
od enega izvoznika iz te
države in uvedbi prijave
takšnega uvoza
(2009/L109/356).
Ukrajina

Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo na uvoz
amonijevega nitrata s
poreklom iz Ukrajine
(2009/C 94/04).

Nekdanja
jugoslova nska
republika
Makedonija

Obvestilo o začetku
22.04.2009
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz ferosilicija s poreklom iz
Nekdanje jugoslovanske
republike Makedonije

23.04.2009

proizvajalca in
izvoznika v ES
»Greenwood
Houseware (Zuhai)
Ltd.« (dodatna
oznaka TARIC
A953) se odpravi.
Uvede se
registracija uvoza,
ki preneha veljati
devet mesecev po
datumu začetka
veljavnosti te
uredbe.
Preiskava se v
skladu s členom
11(5) osnovne
uredbe zaključi 15
mesecih po objavi
tega obvestila v
Uradnem Listu EU.

Preiskava se v
skladu s členom
11(5) osnovne
uredbe zaključi 15
mesecih po objavi
tega obvestila v
Uradnem Listu EU.
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dokončna
protidampinška
dajatev

začetek
protidampinškega
postopka

gojeni (ne divji) losos,
v filetih ali v drugačni
obliki, svež, ohlajen ali
zamrznjen.
Hrbtenica lososa, ki jo
sestavlja ribja kost,
delno pokrita z mesom,
ki je užitni stranski
proizvod ribiške
industrije, ni zajeta v
dokončni
protidampinški dajatvi,
če meso, ki se drži
hrbtenice ne
predstavlja več kot
40 % teže hrbtenice.
valjani ploščati izdelki
iz nerjavnega jekla,
hladno valjani (hladno
deformirani), brez
nadaljnje obdelave.

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

KN 7219 31 00,
7219 32 10,
7219 32 90,
7219 33 10,
7219 33 90,
7219 34 10,
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.

Ljudska
republika
Kitajska,
Republika
Koreja,
Tajvan.

(2009/C 93/07).
UREDBA SVETA (ES)
št. 319/2009 z dne
16. aprila 2009 o
razjasnitvi področja
uporabe protidampinških
dajatev, uvedenih z
Uredbo (ES) št. 85/2006
na uvoz gojenega lososa
s poreklom iz Norveške
(2009/ L101/319).

ODLOČBA KOMISIJE
z dne 16. aprila 2009 o
zaključku
protidampinškega
postopka glede uvoza
hladno valjanih ploščatih
izdelkov iz nerjavnega
jekla s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske, Republike
Koreje in Tajvana
(2009/327/ES).

22.04.2009

Uredba se
uporablja
retroaktivno od 21.
januarja 2006.

18.04.2009

Postopek se
zaključi brez
uvedbe
protidampinških
ukrepov.
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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.

Popravek Uredbe Sveta
(ES) ŠT. 261/2008 z dne
17. marca 2008 o uvedbi
dokončnih
protidampinških dajatev
na uvoz nekaterih
kompresorjev s poreklom
iz Ljudske republike
Kitajske (2009/L 97/27).

21.03.2008

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 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,

Rusija

Popravek Uredbe Sveta
(ES) št. 1279/2007 z dne
30. oktobra 2007 o
uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
na nekatere železne ali
jeklene vrvi in kable s
poreklom iz Rusije ter o
razveljavitvi
protidampinških ukrepov
na uvoz nekaterih

31.10.2007

Stran 2, uvodna
izjava 13, prva
alinea točke (b),
stran; stran 6,
uvodna izjava 54,
prvi stolpec, peti
vnos v tabeli; stran
18, uvodna izjava
140, prvi stolpec,
peti vnos v tabeli;
stran 19, člen 1(2),
stolpec »Družba«,
peti vnos v tabeli
se besedilo : »Nu
Air (Shanghai)
Compressor and
Tools Co. Ltd…«
glasi: »Nu Air
(Shanghai)
Compressors and
Tools Co. Ltd…«
Stran 25, člen 1(2),
stolpec »Družba«
drugi vnos v tabeli
Besedilo »Closed
Join Stock
Company SeveralMetiz..«
se glasi: »Join
Stock Company
Several-metiz..«
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dokončna
protidampinška
dajatev

začasna
protidampinška
dajatev

likalne deske, prosto
stoječe ali ne, z ali brez
sistema za vsrkavanje
odvečne pare in/ali
ogrevalnega sistema
in/ali sistema za
pihanje zraka, vključno
z rokavniki in
njihovimi bistvenimi
deli, tj. podnožjem,
prevleko in odlagalno
površina za likalnik.
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

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.
3924 90 90 10,
4421 90 98 10,
7323 93 90 10,
7323 99 91 10,
7323 99 99 10,
8516 79 70 10,
8516 90 00 51.

7304 19 10 20,
7304 19 30 20,
7304 23 00 20,
7304 29 10 20,
7304 29 30 20,
7304 31 20 20,
7304 31 80 30,
7304 39 10 10,
7304 39 52 20,
7304 39 58 30,
7304 39 92 30,

železnih ali jeklenih vrvi
in kablov s poreklom iz
Tajske in Turčije
(2009/L 96 /39).

Ukrajina

09.04.2009
Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
likalnih desk s poreklom
iz Ukrajine (2009/C
85/06).

Ljudska
republika
Kitajska

UREDBA KOMISIJE
09.04.2009
(ES) št. 289/2009 z dne
7. aprila 2009 o uvedbi
začasne protidampinške
dajatve na uvoz nekaterih
brezšivnih cevi iz železa
ali jekla s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske
(2009/L 94/289).

Preiskava se v
skladu s členom
11(5) osnovne
uredbe zaključi 15
mesecih po objavi
tega obvestila v
Uradnem Listu EU.

43

inštituta za varilstvo
(IIW).

začasna
protidampinška
dajatev

aluminijasta folija
debeline najmanj 0,008
mm in ne več kot 0,018
mm, brez podlage,
samo valjane, vendar
dalje neobdelane, za
zvitke širine največ
650 mm in teže več od
10 kg.

dokončna
protidampinška
dajatev

jeklene vrvi in kabli,
vključno z zaprtimi
svitki vrvi, razen vrvi
in kablov iz nerjavnega
jekla, s prečnim
prerezom večjim
od 3 mm.

dokončna

ulitki iz netempranega

7304 39 93 20,
7304 51 81 20,
7304 51 89 30,
7304 59 10 10,
7304 59 92 30,
7304 59 93 20.
7607 11 19 10

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.
KN 7325 10 50,

Armenija,
Brazilija,
Ljudska
republika
Kitajska.

Indija

UREDBA KOMISIJE
09.04.2009
(ES) št. 287/2009 z dne
7. aprila 2009 o uvedbi
začasne protidampinške
dajatve na uvoz nekaterih
aluminijastih folij s
poreklom iz Armenije,
Brazilije in Ljudske
republike Kitajske
(2009/L 94/287).
UREDBA SVETA (ES)
09.04.2009
št. 283/2009 z dne
6. aprila 2009
o spremembi Uredbe
(ES) št. 1858/2005 o
uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz jeklenih vrvi in
kablov s poreklom, med
drugim, iz Indije
(2009/L 94/283).

Ljudska

UREDBA SVETA (ES)

09.04.2009

Za družbo Usha
Martin Ltd , ki je
upravičena do
uporabe dodatne
oznake TARIC
8613 se stopnja
dokončne
protidampinške
dajatve spremeni v
0 %.

Na seznam družb
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protidampinška
dajatev

začetek
protidampinškega
postopka

dokončna
protidampinška
dajatev.
registracija uvoza.

litega železa, ki se
uporabljajo za pokritje
in/ali dostop do
površinskih ali
podpovršinskih
sistemov in njihovih
delov, so strojno
obdelani ali ne, so
premazani ali
prevlečeni ali obdelani
z drugimi materiali,
razen požarnih
hidrantov.
žica iz molibdena, ki
vsebuje najmanj 99,95
mas. % molibdena, s
prečnim prerezom med
1,35 in 4,0 mm.

7325 10 92,
ex 7325 10 99.

republika
Kitajska

št. 282/2009 z dne 6.
aprila 2009 o spremembi
Uredbe (ES) št.
1212/2005 o uvedbi
dokončnih
protidampinških dajatev
na uvoz nekaterih ulitkov
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2009/L 94/282).

ex 8102 96 00

Ljudska
republika
Kitajska

mešanice sečnine in
amonijevega nitrata v
vodni ali amoniakalni
raztopini.

3102 80 00 00

Rusija

Obvestilo o začetku
08.04.2009
protidampinškega
postopka glede uvoza
nekaterih žic iz
molibdena s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske (2009/C 84/07).
UREDBA KOMISIJE
22.03.2009
(ES) št. 241/2009 z dne
20. marca 2009 o začetku
pregleda Uredbe Sveta
(ES) št. 1911/2006 o
uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz raztopine
sečnine in amonijevega
nitrata s poreklom, med
drugim, iz Rusije
(»pregled v zvezi z

proizvajalk iz
Ljudske republike
Kitajske, se dodaja
družba Weifang
Stable Casting Co.,
Ltd upravičenka do
uporabe dodatne
oznake TARIC
A931.

Protidampinška
dajatev, uvedena z
Uredbo (ES)
št.1911/2006 za
proizvajalca in
izvoznika v ES
»Join Stock
Company Acron«
(dodatna oznaka
TARIC A 932) se
odpravi. Uvede se
registracija uvoza,
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začetek
protidampinškega
postopka

začasna
izravnalna
dajatev

sistemi za preglede
tovora z uporabo
nevtronske tehnologije
ali rentgenskih žarkov
z virom rentgenskega
sevanja najmanj 250
KeV ali z uporabo alfa,
beta ali gama žarkov,
ter motorna vozila,
opremljena s takšnimi
sistemi.
monoalkilni estri
maščobnih kislin in/ali
parafinsko olje,
pridobljeno s sintezo
in/ali hidrotretiranjem,
nefosilnega izvora,
splošno znanih kot
»biodizel«, v čisti
obliki ali mešanici, ki
vsebuje več kot 20
mas. % monoalkilnih
estrov maščobnih kislin
in/ali parafinskega olja,
pridobljenega s sintezo
in/ali hidrotretiranjem,

ex 9022 19 00,
ex 9022 29 00,
ex 9027 80 17,
ex 9030 10 00,
ex 8705 90 90.

Ljudska
republika
Kitajska

1516 20 98 20,
1518 00 91 20,
1518 00 99 20,
2710 19 41 20,
3824 90 91 00,
3824 90 97 87.

Združene
države
Amerike

novim izvoznikom«),
odpravi dajatev na uvoz
od enega izvoznika iz te
države in registraciji
takšnega uvoza
(2009/L 75/241).
Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka v zvezi z
uvozom nekaterih
sistemov za preglede
tovora s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske
(2009/C 63/09).
UREDBA KOMISIJE
(ES) št.194/2009 z dne
11. marca 2009 o uvedbi
začasne izravnalne
dajatve na uvoz biodizla
s poreklom iz Združenih
držav Amerike
(2009/L 67/194).

ki preneha veljati
devet mesecev po
datumu začetka
veljavnosti te
uredbe.
18.03.2009

13.03.2009
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začasna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

nefosilnega izvora.
monoalkilni estri
maščobnih kislin in/ali
parafinsko olje,
pridobljeno s sintezo
in/ali hidrotretiranjem,
nefosilnega izvora,
splošno znani kot
»biodizel«, v čisti
obliki ali mešanici, ki
vsebuje več kot 20
mas. % monoalkilnih
estrov maščobnih kislin
in/ali parafinskega olja,
pridobljenega s sintezo
in/ali hidrotretiranjem,
nefosilnega izvora.
nekatere vreče in
vrečke iz plastičnih
mas, ki vsebujejo
najmanj 20 mas. %
polietilena, katerih
debelina plasti ne
presega 100 µm.

1516 20 98 20,
1518 00 91 20,
1518 00 99 20,
2710 19 41 20,
3824 90 91 00,
3824 90 97 87.

Združene
države
Amerike

UREDBA KOMISIJE
(ES) št. 193/2009 z dne
11. marca 2009 o uvedbi
začasne protidampinške
dajatve na uvoz biodizla
s poreklom iz Združenih
držav Amerike
(2009/L 67/193).

13.03.2009

3923 21 00 20,
3923 29 10 20,
3923 29 90 20.

Ljudska
republika
Kitajska

UREDBA SVETA (ES)
št. 189/2009 z dne
9. marca 2009 o
spremembi Uredbe (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
postopka glede uvoza
nekaterih vreč in vrečk iz
plastičnih mas s

13.03.2009

Na seznam
proizvajalcev iz
Ljudske republike
Kitajske,
navedenih v Prilogi
I. k Uredbi (ES) št.
1425/2006 se
dodajo tri nove
družbe upravičene
do uporabe dodatne
oznake TARIC
A766.
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dokončna
protidampinška
dajatev

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

8427 90 00 11,
8427 90 00 19,
8431 20 00 11,
8431 20 00 19.

Ljudska
republika
Kitajska

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).
natrijev ciklamat

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

Ferski otoki

2929 90 00 10

Ljudska
republika

dokončna
protidampinška

poreklom iz Malezije
(2009/L 67/189).
UREDBA SVETA (ES)
št. 188/2009 z dne
9. marca 2009 o
zaključku delnega
vmesnega pregleda
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo pri uvozu
ročnih vozičkov za
premeščanje palet in
njihovih osnovnih delov
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2009/L 67/188).
Obvestilo o izteku
nekaterih
protidampinških
ukrepov (2009/ C 57/04).

Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka

13.03.2009

Delni vmesni
pregled
protidampinških
ukrepov, se s tem
zaključi brez
spremembe
veljavnih
protidampinških
ukrepov.

11.03.2009

Ukrep poteče
12.03.2009.

10.03.2009

Preiskava se v
skladu s členom
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dajatev

Kitajska,
Indonezija.

dokončna
protidampinška
dajatev

bombažno
posteljno perilo.

dokončna
protidampinška
dajatev

silicij

dokončna
protidampinška
dajatev

sintetična vlakna
rezana, nemikana,
nečesana in ne drugače
pripravljena za
predenje iz poliestra.

6302 21 00 81,
6302 21 00 89,
6302 22 90 19,
6302 31 00 90,
6302 32 90 19.
2804 69 00 10,
2804 69 00 90.

Pakistan

5503 20 00 00

Republika
Koreja

Ljudska
republika
Kitajska ali
poslano iz
Republike
Koreje

protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo na uvoz
natrijevega ciklamata s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Indonezije
(2009/C 56/10).
Obvestilo o izteku
nekaterih
protidampinškin ukrepov
(2009/C 52/08).
Obvestilo o začetku o
pregledu zaradi izteka
ukrepa in delnem
vmesnem pregledu
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo pri uvozu
silicija s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske (2009/C 51/07).
Obvestilo o veljavnih
protidampinških ukrepih
v zvezi z uvozom
poliestrskih rezanih
vlaken s poreklom, med
drugim, iz Republike
Koreje v Skupnost;
sprememba imena
družbe, za katero se

11(5) osnovne
uredbe zaključi 15
mesecih po objavi
tega obvestila v
Uradnem Listu EU.

05.03.2009

Ukrep poteče
05.03.2009.

04.03.2009

Preiskava se v
skladu s členom
11(5) osnovne
uredbe zaključi 15
mesecih po objavi
tega obvestila v
Uradnem Listu EU.

21.03.2008

Dodatna koda
TARIC A599, ki je
bila dodeljene
družbi Saehan
Industries Inc., se
po spremembi
imena družbe
uporablja za
Woongjin
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sistemi grafitnih
elektrod

8545 11 00 10,
8545 90 90 10.

Indija

ustavitev
protidampinškega
postopka

v ognju pocinkani
ploščati valjani izdelki
iz železa ali jekla,
prevlečeni s kovino.

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

Ljudska
republika
Kitajska

začasna
protidampinška
dajatev

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

KN 7213 10 00,
7213 20 00,
7213 91 10,
7213 91 20,
7213 91 41,
7213 91 49,

Ljudska
republika
Kitajska,

dokončna
protidampinška
dajatev

uporablja individualna
prodtidampinška dajatev
(2009/C 49/04).
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov
(2009/C34/06)

Chemical Co., Ltd.
11.02.2009

Veljavna
ukrepa iztečeta
19.09.2009.

dokončna
izravnalna
dajatev

Republika
Moldavija

SKLEP KOMISIJE
z dne 06. februarja 2009
o ustavitvi
protidampinškega
postopka v zvezi z
uvozom nekaterih v
ognju pocinkanih
ploščatih valjanjih
izdelkov iz železa ali
jekla, prevlečenih s
kovino, s poreklom iz
Ljudske Republike
Kitajske (2009/106/ES).
(2009/L38/34)
UREDBA KOMISIJE
(ES) št. 112/2009 z dne
6. februarja 2009 o
uvedbi začasne
protidampinške dajatve
na uvoz valjane žice s

07.02.2009

07.02.2009

Ukrep se uporablja
6 mesecev.
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dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna

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.
KN 7318 12 90,
7318 14 91,
7318 14 99,
7318 15 59,
7318 15 69,
7318 15 81,
7318 15 89,
7318 15 90 19,
7318 15 90 69,
7318 15 90 89,
7318 21 00 29,
7318 21 00 99,
7318 22 00 29,
7318 22 00 99.

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 tire) in
podložke.
nekateri sestavni deli
8714 91 10 19,

poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Republike Moldavije.
(2009/L38/3)

Ljudska
republika
Kitajska

UREDBA SVETA (ES)
št. 91/2009 z dne
26. januarja 2009 o
uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz nekaterih
pritrdilnih elementov iz
železa ali jekla s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2009/L29/91 ).

01.02.2009

Uporaba
individualnih
stopenj dajatve, ki
so določene za
družbe, navedene
v odstavku 2, je
pogojena s
predložitvijo
veljavne trgovinske
fakture carinskim
organom držav
članic, ki je
skladna z
zahtevami
navedenimi v
Prilogi II. Če se
taka faktura ne
predloži, se
uporablja stopnja
dajatve, ki velja za
vse druge družbe.

Ljudska

ODLOČBA KOMISIJE

Datum

Odobritev izvzetja
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protidampinška
dajatev

za kolesa.

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.

republika
Kitajska

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

8427 90 00 11,
8427 90 00 19,
8431 20 00 11,
8431 20 00 19.

Ljudska
republika
Kitajska

protidampinška/
izravnalna
dajatev – odlog
plačila dajatve.

registracija uvoza.
dokončna
protidampinška
dajatev.

z dne 22. januarja 2009 o
odobritvi izvzetja od
razširitve protidampinške
dajatve, uvedene z
Uredbo Sveta (EGS) št.
2474/93, nazadnje
ohranjene iz spremenjene
z Uredbo (ES) št.
1095/2005, na nekatere
dele koles nekaterim
strankam ter o preklicu
opustitve plačila
protidampinške dajatve,
razširjenje 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 (2009/48/ES).
(2009/L19/62).
UREDBA KOMISIJE
(ES) št. 52/2009 z dne
21. januarja 2009 o
začetku pregleda Uredbe
Sveta (ES) št. 1174/2005
o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz ročnih vozičkov
za premeščanje palet in
njihovih osnovnih delov

začetka
veljavnosti
ukrepa za
posamezne
družbe je
naveden v
preglednicah
1, 2 in 3
v stolpcu
»Začetek
veljavnosti«.

in preklic
opustitve plačila
protidampinške
dajatve za družbe
navedene v
preglednicah.

23.01.2009

Za družbo Crown
Equipment
(Suzhou) Co. Ltd
(dodatna oznaka
TARIC A929) se
protidampinška
dajatev odpravi in
uvede registracija
uvoza. Registracija
preneha veljati
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dokončna
izravnalna
dajatev

bombažno
posteljno perilo.

dokončna
protidampinška
dajatev

polietilen tereftalat
(PET) z viskoznim
številom 78 ml/g ali
več.

dokončna
izravnalna
dajatev

folija iz polietilen
tereftalata (PET).

dokončna
protidampinška
dajatev

6302 21 00 81
6302 21 00 89
6302 22 90 19
6302 31 00 90
6302 32 90 19
3907 60 20 00

Indija

Avstralija,
Ljudska
republika
Kitajska

ex 3920 62 19
ex 3920 62 90

Indija

s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(»pregled za novega
izvoznika«) glede
odprave dajatev na uvoz
od enega izvoznika iz te
države in uvedbi
registracije takšnega
uvoza (2009/L17/52).
Obvestilo o izteku
nekaterih izravnalnih
ukrepov (2009/ C 4/06).

devet mesecev po
datumu začetka
veljavnosti te
uredbe.

09.01.2006

Ukrep poteče
18.01.2009

Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov
(2009/C 5/03).

10.01.2009

Ukrep poteče
20.08.2009

UREDBA SVETA (ES)
št. 15/2009 z dne 8.
januarja 2009 o
spremembi Uredbe (ES)
ŠT. 367/2006 o uvedbi
dokončne izravnalne
dajatve na uvoz folije iz
polietilen tereftalata
(PET) s poreklom iz
Indije in o spremembi
Uredbe (ES) št.
1292/2007 o uvedbi
dokončne

11.01.2009

Sprememba
stopnje dokončne
in izravnalne
dajatev.
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dokončna
protidampinška
dajatev

likalne deske, prostostoječe ali ne, s
sistemom za
vsrkavanje odvečne
pare in/ali ogrevalnim
sistemom in/ali
sistemom za pihanje
zraka ali brez
navedenih sistemov,
vključno z rokavniki in
njihovimi bistvenimi
deli, tj. podnožjem,
prevleko in odlagalno
površino za likalnik.

3924 90 90 10
4421 90 98 10
7323 93 90 10
7323 99 91 10
7323 99 99 10
8516 79 70 10
8516 90 00 51

Ljudska
republika
Kitajska

protidampinške dajatve
na uvoz folije iz
polietilen tereftalata
(PET) s poreklom iz
Indije (2009/L 6/15).
Obvestilo o začetku
08.01.2008
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov v zvezi z
uvozom likalnih desk s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2009/C 3/07).
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