OBVESTILA O PROTIDAMPINŠKIH IN IZRAVNALNIH UKREPIH - leto 2014
Datum zadnje spremembe: 23. 12. 2014
(Novo obvestilo je zapisano z rdečo barvo.)
OPIS UKREPA
dokončna
izravnalna dajatev
dokončna
protidampinška
dajatev

začetek
protidampinškega
postopka

OPIS BLAGA
rezane niti iz steklenih
vlaken dolžine 50 mm
ali manj, rovingi iz
steklenih vlaken, razen
tistih, ki so
impregnirani in
premazani ter imajo
izgubo pri sežigu več
kot 3 % (kot je
določeno v standardu
ISO 1887), in
rogoznice iz steklenih
vlaken, razen rogoznic
iz steklene volne

silicij-mangan, vključno
s fero-silicij-manganom

OZNAKA
TARIC/KN
7019 11 00 00,
7019 12 00 21,
7019 12 00 22,
7019 12 00 23,
7019 12 00 25,
7019 12 00 39,
7019 31 00 10,
7019 31 00 90

ex 7202 30 00,
ex 8111 00 11

POREKLO
Kitajska

Indija

NASLOV IN ŠT.
UREDBE/OBVESTILA
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU) št.
1379/2014 z dne 16.
decembra 2014 o uvedbi
dokončne izravnalne
dajatve na uvoz
nekaterih izdelkov iz
steklenih vlaken s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske ter o
spremembi Izvedbene
uredbe Sveta (EU) št.
248/2011 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz nekaterih
izdelkov iz brezkončnih
steklenih vlaken s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske.
(2014/L367/1379)
Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka za uvoz silicijmangana s poreklom iz
Indije. (2014/C461/16)

DATUM
ZAČETKA
21.12.2014

20.12.2014

OPOMBA

Preiskava se
zaključi v 15
mesecih od
datuma objave
tega obvestila v UL

1

EU. Začasni ukrepi
se lahko uvedejo
najpozneje v 9
mesecih po objavi
tega obvestila v UL
EU.
začetek
protidampinškega
postopka

cevi iz nodularnega
litega železa,
imenovanega tudi
sferoidno grafitno lito
železo

ex 7303 00 10,
ex 7303 00 90

Indija

Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka za uvoz cevi iz
nodularnega litega
železa(imenovanega tudi
sferoidno grafitno lito
železo) s poreklom iz
Indije.(2014/C461/17)

20.12.2014

dokončna
protidampinška
dajatev

solarno steklo iz
kaljenega natrij kalcijevega ravnega
stekla z vsebnostjo
železa, manjšo od
300 ppm, z več kot
88-odstotno
prepustnostjo sončne
energije (merjeno v
skladu z AM 1,5 300–2
500 nm), toplotno
odpornostjo do 250 °C
(merjeno v skladu z EN
12150), odpornostjo
proti temperaturnim
spremembam Δ 150 K
(merjeno v skladu z EN

7007 19 80 11,
7007 19 80 19.

Kitajska

Obvestilo o ponovnem
začetku protidampinške
preiskave glede uvoza
nekaterega solarnega
stekla s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske
(2014/C 457/07).

19.12.2014

Preiskava se
zaključi v 15
mesecih od
datuma objave
tega obvestila v UL
EU. Začasni ukrepi
se lahko uvedejo
najpozneje v 9
mesecih po objavi
tega obvestila v UL
EU.
Preiskava se
zaključi v 9
mesecih po objavi
tega obvestila v
Uradnem listu EU.

2

12150) in mehansko
trdnostjo 90 N/mm 2 ali
več (merjeno v skladu
z EN 1288-3).
sulfanilna kislina

2921 42 00 60

Kitajska,
Indija.

dokončna
izravnalna
dajatev

sulfanilna kislina

2921 42 00 60

Indija

registracija uvoza

ploščato valjani izdelki
iz nerjavnega jekla,

7219 31 00,
7219 32 10,

Kitajska,
Tajvan.

dokončna
protidampinška
dajatev

IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU) št.
1346/2014 z dne 17.
decembra 2014 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz sulfanilne kisline
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske ter o
razveljavitvi dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz sulfanilne kisline
s poreklom iz Indije po
pregledu zaradi izteka
ukrepa
(2014/L363/1346).
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU) št.
1347/2014 z dne 17.
decembra 2014 o
razveljavitvi dokončne
izravnalne dajatve na
uvoz sulfanilne kisline s
poreklom iz Indije po
pregledu zaradi izteka
ukrepa v skladu s
členom 18 Uredbe Sveta
(ES) št. 597/2009
(2014/L363/1347).
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU) št.

19.12.2014

Obstoječi ukrep se
za Kitajsko ohrani,
za Indijo se ukine.

19.12.2014

17.12.2014

Obveznost
registracije

3

hladno valjani,
brez nadaljnje
obdelave.

začetek
protisubvencijskega
postopka

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

začetek
protidampinškega
postopka

nekatere aluminijaste
folije debeline manj kot
0,021 mm,
brez podlage,
dalje neobdelane,
samo valjane, v zvitkih
z maso več kot 10 kg,
razen aluminijastih folij
debeline najmanj
0,008 mm, vendar

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.
5503 20 00 00

ex 7607 11 19

1331/2014 z dne 15.
decembra 2014 o
obvezni registraciji uvoza
hladno valjanih ploščatih
izdelkov iz nerjavnega
jekla s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske in Tajvana
(2014/L359/1331).

Kitajska,
Indija,
Vietnam.

Kitajska

IZVEDBENI SKLEP
KOMISIJE z dne 16.
decembra 2014 o
zaključku
protisubvencijskega
postopka za uvoz
rezanih poliestrskih
vlaken s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske, Indije in
Vietnama.
(2014/918/EU).
Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka za uvoz
nekaterih aluminijastih
folij s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske. (2014/C444/07)

preneha
9 mesecev po
datumu začetka
veljavnosti te
uredbe.

18.12.2014

Protisubvencijski
postopek se
zaključi.

12.12.2014

Preiskava se
zaključi v
15 mesecih po
objavi tega
obvestila v UL EU.
Začasni ukrepi se
lahko uvedejo
najpozneje v
9 mesecih po
objavi tega

4

začetek
protidampinškega
postopka

največ 0,018 mm,
v zvitkih, širokih do
vključno 650 mm.
vinska kislina, razen
vinske kisline D-(-)- z
negativno optično
rotacijo najmanj 12,0
stopinje, ki se meri v
raztopini vode v skladu
z metodo, opisano v
evropski farmakopeji.

obvestila v UL EU.

2918 12 00 90

Kitajska

Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka za uvoz vinske
kisline s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske, omejenega na
enega kitajskega
proizvajalca izvoznika,
Hangzhou Bioking
Biochemical Engineering
Co. Ltd. (2014/C434/07)

4.12.2014

IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU) št.
1283/2014 z dne 2.
decembra 2014 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
Sveta (ES) št.
1225/2009.
(2014/L347/1283).
Obvestilo o začetku
preiskave za ugotavljanje
absorpcije v zvezi z

4.12.2014

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, ki se
uporablja za čelno
varjenje ali druge
namene.

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 80 92,
7307 99 80 93,
7307 99 80 94,
7307 99 80 95,
7307 99 80 98.

Republika
Koreja,
Malezija.

dokončna
protidampinška
dajatev

 žice iz nerjavnega
jekla, ki vsebujejo:

KN 7223 00 19,
KN 7223 00 99.

Indija

3.12.2014

Preiskava se
zaključi v 15
mesecih od
datuma objave
tega obvestila v
UL EU.
Začasni ukrepi se
lahko uvedejo
najpozneje v 9
mesecih po objavi
tega obvestila v
UL EU.
Uredba preneha
veljati 29.1.2018

Preiskava se
zaključi v 9
mesecih po objavi
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- 2,5 mas. % ali več
niklja, razen žice, ki
vsebuje 28 mas. % ali
več, vendar ne več
kot 31 mas. % niklja
in 20 mas. % ali več,
vendar ne več kot 22
mas. % kroma,

dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

- manj kot 2,5 mas. %
niklja, razen žice, ki
vsebuje 13 mas. % ali
več, vendar ne več
kot 25 mas. % kroma
in 3,5 mas. % ali več,
vendar ne več kot 6
mas. % aluminija.
melamin

keramična namizna in
kuhinjska posoda
razen keramičnih
nožev, keramičnih
mlinčkov za začimbe
ali zelišča in njihovih
keramičnih drobilnih
delov, keramičnih

uvozom nekaterih žic iz
nerjavnega jekla s
poreklom iz Indije.
(2014/C433/05)

2933 61 00 00

Kitajska

6911 10 00 90,
6912 00 10 11,
6912 00 10 91,
6912 00 30 10,
6912 00 50 10,
6912 00 90 10.

Kitajska

Obvestilo o veljavnih
protidampinških ukrepih
v zvezi z uvozom
melamina s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske v Unijo:
sprememba imena ene
od družb, za katero velja
minimalna uvozna cena.
(2014/C414/05)
Obvestilo o veljavnih
protidampinških ukrepih
v zvezi z uvozom
keramične namizne in
kuhinjske posode s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske v
Unijo: sprememba imena

tega obvestila v
EU UL.

6.8.2014

20.11.2014

Dodatna oznaka
TARIC A987, prej
dodeljena družbi
Shandong Liaherd
Chemical Industry
Co., Ltd.,
se uporablja za
družbo Holitech
Technology Co.,
Ltd.
Sprememba imena
7 družb, za katere
velja stopnja
protidampinške
dajatve za
sodelujoče
nevzorčene družbe
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dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

lupilcev, keramičnih
brusilcev nožev ter
kamnov za peko pice,
ki so izdelani iz
kordieritne keramike in
se uporabljajo za peko
pice ali kruha.
glazirane in
neglazirane keramične
ploščice za tlakovanje
in oblaganje; glazirane
in neglazirane
keramične kockice za
mozaik in podobno, na
podlagi ali brez
podlage.

jeklene vrvi in kabli,
vključno zaprti,
razen vrvi in kablov iz
nerjavnega jekla,
z največjim prečnim
prerezom več kot
3 mm.

družb, za katere velja
stopnja protidampinške
dajatve za sodelujoče
nevzorčene družbe
(2014/C414/06)

6907 10 00 00,
6907 90 20 00,
6907 90 80 00,
6908 10 00 00,
6908 90 11 00,
6908 90 20 00,
6908 90 31 00,
6908 90 51 00,
6908 90 91 00,
6908 90 93 00,
6908 90 99 00.

Kitajska

7312 10 81 11,
7312 10 81 12,
7312 10 81 13,
7312 10 81 19,
7312 10 83 11,
7312 10 83 12,
7312 10 83 13,
7312 10 83 19,
7312 10 85 11,
7312 10 85 12,
7312 10 85 13,
7312 10 85 19,
7312 10 89 11,
7312 10 89 12,
7312 10 89 13,
7312 10 89 19,

Ukrajina

Obvestilo o veljavnih
protidampinških ukrepih
v zvezi z uvozom
keramičnih ploščic s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske v
Unijo: sprememba imena
družbe, za katero velja
stopnja protidampinške
dajatve za sodelujoče
nevzorčene družbe
(2014/C414/007)
Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
jeklenih vrvi in kablov s
poreklom iz Ukrajine.
(2014/C410/08).

4.6.2012

Dodatna oznaka
TARIC B214,
dodeljena družbi
Shanghai Cimic
Tile Co. Ltd, se
uporablja za
družbo Shanghai
CIMIC Holdings
Co., Ltd

18.11.2014

Preiskava se
zaključi v
15 mesecih
po objavi tega
obvestila v
UL EU.

7

začasna izravnalna
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

 žive mase 1,2 kg ali
manj posamezno ali

7312 10 98 11,
7312 10 98 12,
7312 10 98 13,
7312 10 98 19.
0301 91 90 11,
0302 11 80 11,
0303 14 90 11,
0304 42 90 10,
0304 82 90 10,
0305 43 00 11.

 sveže, ohlajene,
zamrznjene in/ali
dimljene:
- v obliki cele ribe
(z glavo), s
škrgami ali brez
njih, z drobovjem
ali brez njega,
mase 1,2 kg ali
manj posamezno
ali
- brez glave, s
škrgami ali brez
njih, z drobovjem
ali brez njega,
mase 1 kg ali
manj posamezno,
ali
- v obliki filetov
mase 400 g ali
manj posamezno.
natrijev ciklamat

2929 90 00 10

Šarenke
(Oncorhynchus
mykiss):

Turčija

IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU) št.
1195/2014 z dne 29.
oktobra 2014 o uvedbi
začasne izravnalne
dajatve na uvoz
nekaterih šarenk s
poreklom iz Turčije.
(2014/L319/1195)

7.11.2014

Začasna
izravnalna dajatev
se uvede za
obdobje 4
mesecev.

Kitajska,
Indonezija.

Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov.

22.10.2014

Ukrep se izteče ob
polnoči 9.6.2015
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dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev
dokončna
protidampinška
dajatev
registracija uvoza

sistemi za preglede
tovora z uporabo
nevtronske tehnologije
ali rentgenskih žarkov
z virom rentgenskega
sevanja najmanj 250
KeV ali z uporabo
gama žarkov.
žica iz molibdena, ki
vsebuje najmanj 99,95
mas. % molibdena, s
prečnim prerezom med
1,35 mm in 4,0 mm.
jeklene vrvi in kabli,
vključno z zaprtimi
svitki vrvi, razen vrvi in
kablov iz nerjavnega
jekla, s prečnim
prerezom več kot
3 mm.

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

Kitajska

8102 96 00 11,
8102 96 00 19.

Kitajska
»poslano iz«:
Malezije.

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

»Poslano iz«
Republike
Koreje,
Malezije.

(2014/C374/04)
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov.
(2014/C371/11)

18.10.2014

Ukrep se izteče ob
polnoči 17.6.2015.

Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov.
(2014/C371/12)

18.10.2014

Ukrep se izteče ob
polnoči 17.6.2015.

Popravek Izvedbene
uredbe Sveta (EU) št.
400/2010 z dne 26.
aprila 2010 o razširitvi
dokončne
protidampinške dajatve,
uvedene z Uredbo (ES)
št. 1858/2005 na uvoz
jeklenih vrvi in kablov s
poreklom, med drugim, iz
Ljudske republike
Kitajske, na uvoz jeklenih
vrvi in kablov, poslanih iz
Republike Koreje, ne
glede na to, ali je njihovo
poreklo deklarirano v
Republiki Koreji ali ne, in
zaključku preiskave v
zvezi z uvozom,
poslanim iz Malezije.
(2014/L294)

12.5.2010

Stran 3, uvodni
izjavi 14 in 15, ter
stran 10, člen 1:
besedilo:
„največ 3 mm“.
se glasi:
„več kot 3 mm“.

9

začetek
protidampinškega
postopka

aluminijasta folija,
ex 7607 11 19
debeline najmanj 0,008
mm in največ 0,018
mm, brez podlage,
samo valjana, vendar
dalje ne obdelana, v
zvitkih širine največ
650 mm in z maso več
kot 10 kg.

Rusija

Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka za uvoz
nekaterih aluminijastih
folij s poreklom iz Rusije.
(2014/C354/13)

8.10.2014

dokončna
protidampinška
dajatev

aluminijasta folija
debeline najmanj
0,008 mm in največ
0,018 mm, brez
podlage, brez nadaljnje
obdelave razen
valjanja, v zvitkih širine
največ 650 mm in teže
najmanj 10 kg.
aluminijasta folija
debeline najmanj
0,008 mm in največ
0,018 mm, brez
podlage, brez nadaljnje
obdelave razen
valjanja, v zvitkih širine
največ 650 mm in teže
najmanj 10 kg.
brezšivne cevi iz
železa ali jekla s
krožnim prečnim
prerezom z zunanjim
premerom največ
406,4 mm, z

ex 7607 11 19

Brazilija,
Kitajska.

4.10.2014

7607 11 19 10

Armenija

Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
protidampinških ukrepov,
ki se uporabljajo za uvoz
nekaterih aluminijastih
folij s poreklom iz
Brazilije in Ljudske
republike Kitajske.
(2014/C350/09)
Obvestilo o izteku
nekaterih
protidampinških ukrepov.
(2014/C350/10)

4.10.2014

Ukrep se izteče ob
polnoči 7.10.2014

ex 7304 19 10,
ex 7304 19 30,
ex 7304 23 00,
ex 7304 29 10,
ex 7304 29 30,
ex 7304 31 20,

Kitajska

Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
protidampinških ukrepov,
ki se uporabljajo za uvoz
nekaterih brezšivnih cevi
iz železa ali jekla s

3.10.2014

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

dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

Preiskava se
zaključi v 15
mesecih po objavi
tega obvestila v
UL EU.
Začasni ukrepi se
lahko uvedejo
najpozneje v
9 mesecih po
objavi tega
obvestila v UL EU.
Preiskava se
zaključi v 15
mesecih po objavi
tega obvestila v
UL EU.
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ekvivalentom ogljika
(CEV) največ 0,86 v
skladu s formulo in
kemično analizo
Mednarodnega
inštituta za varilstvo
(IIW)

dokončna
protidampinška
dajatev

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

dokončna
protidampinška
dajatev

tkanine z odprto
mrežno strukturo iz
steklenih vlaken z
velikostjo celice več
kot 1,8 mm po dolžini
in širini ter s težo več
kot 35 g/m2, razen
diskov iz steklenih
vlaken

ex 7304 31 80,
ex 7304 39 10,
ex 7304 39 52,
ex 7304 39 58,
ex 7304 39 92,
ex 7304 39 93,
ex 7304 51 81,
ex 7304 51 89,
ex 7304 59 10,
ex 7304 59 92,
ex 7304 59 93.
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 20.

ex 7019 51 00,
ex 7019 59 00.

poreklom iz Ljudske
republike Kitajske.
(2014/C347/06)

Rusija

Kitajska
poslano iz
Indije

IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU) št.
999/2014 z dne 23.
septembra 2014 o
uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz amonijevega
nitrata s poreklom iz
Rusije po pregledu
zaradi izteka ukrepa v
skladu s členom 11(2)
Uredbe Sveta (ES) št.
1225/2009.
(2014/L280/999)
Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih tkanin z odprto
mrežno strukturo iz
steklenih vlaken s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske, kakor

obvestila v UL EU.

25. 9. 2014

23. 9. 2014

Preiskava se
zaključi v 15
mesecih po objavi
tega obvestila v UL
EU.
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dokončna
protidampinška
dajatev
registracija uvoza

dokončna
protidampinška
dajatev

nekatere tkanine z
odprto mrežno
strukturo iz steklenih
vlaken z velikostjo
celice več kot 1,8 mm
po dolžini in širini ter
težo več kot 35 g/m2,
razen diskov iz
steklenih vlaken

fotonapetostni moduli
iz kristalnega silicija ali
panelov in vrste celic,
ki se uporabljajo v
fotonapetostnih
modulih ali panelih iz
kristalnega silicija

7019 40 00 11,
7019 40 00 21,
7019 40 00 50.

8541 40 90 21,
8541 40 90 29,
8541 40 90 31,
8541 40 90 39.

Kitajska

Kitajska
poslano iz
Kitajske

so razširjeni na uvoz,
poslan iz Indije, ne glede
na to, ali je deklariran kot
s poreklom iz Indije ali
ne. (2014/C330/06)
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU) št.
976/2014
z dne 15. septembra
2014
o razširitvi dokončne
protidampinške dajatve,
uvedene z Izvedbeno
uredbo (EU) št. 791/2011
na uvoz nekaterih tkanin
z odprto mrežno
strukturo iz steklenih
vlaken s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske, na uvoz
nekaterih nekoliko
spremenjenih tkanin z
odprto mrežno strukturo
iz steklenih vlaken prav
tako s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske (2014/L274/976)
IZVEDBENI SKLEP
KOMISIJE
z dne 10. septembra
2014
o sprejetju predloga
pojasnil skupine
proizvajalcev izvoznikov

17. 9. 2014

Dajatev se pobira
za uvoze po
poreklu iz Kitajske,
ki so registrirani v
skladu s členom 2
uredbe št.
1356/2013, členom
13(3) in členom
14(5) uredbe št.
1225/2009.
Registracija uvoza
se ustavi.

12. 9. 2014

Predlagana
pojasnila v zvezi z
izvajanjem zaveze
se sprejmejo in s
tem se zaključijo
posvetovanja s
proizvajalci

12

(celice in rezine so
debeline največ 400
mikrometrov)

dokončna
protidampinška
dajatev

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

in kitajske gospodarske
zbornice za izvoz in uvoz
strojev in elektronskih
izdelkov v zvezi z
izvajanjem zaveze iz
Izvedbenega sklepa
2013/707/EU
(2014/657/EU)
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,
3105 90 91 40,
3105 90 91 50,
3105 90 91 60.

Rusija

Popravek Uredbe 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 (UL L
185, 12.7.2008)
(2014/L270/010)

izvozniki in
CCCME.

11. 9. 2014

Ime proizvajalca
Kirovo-Chepetsky
Khimichesky
Kombinat se
pravilno glasi
JSC KirovoChepetsky
Khimichesky
Kombinat
(dodatna oznaka
TARIC A959).

13

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.

Kitajska

registracija uvoza

dokončna
protidampinška
dajatev

začetek
protidampinškega

nekateri sestavni deli
koles

kalijev acesulfam
(kalijeva sol 6-metil-

8714 91 10 31,
8714 91 10 33,
8714 91 10 39,
8714 91 30 31,
8714 91 30 33,
8714 91 30 39,
8714 93 00 19,
8714 94 20 99,
8714 94 90 19,
8714 96 30 90,
8714 99 10 90,
8714 99 50 90,
8714 99 90 19.
ex 2106 90 92,
ex 2106 90 98,

Kitajska

Kitajska

IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU) št.
946/2014 z dne 4.
septembra 2014 o
spremembi Izvedbene
uredbe Sveta (EU) št.
1008/2011 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz ročnih vozičkov
za premeščanje palet in
njihovih osnovnih delov s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske po
pregledu glede „novega
izvoznika“ v skladu s
členom 11(4) Uredbe
Sveta (ES) št.
1225/2009.
(2014/L265/946)
Obvestilo Komisije o
začetku preverjanja
strani, ki so trenutno
oproščene plačila
razširjene
protidampinške dajatve
na nekatere dele za
kolesa s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske v skladu z
Uredbo Komisije (ES) št.
88/97. (2014/C299/08)

6. 9. 2014

Obvestilo o začetku
protidampinškega

4. 9. 2014

V členu 1 uredbe
št. 372/2013 se v
tabelo v zvezi s
Kitajsko vstavi
družba Ningbo
Logitrans Handling
Equipment Co.,
Ltd, z dodatno
oznako TARIC
A070.
Uvedena
protidampinška
dajatev se
retroaktivno
obračuna tudi za
registriran uvoz
zadevnega izdelka.

5. 9. 2014

Vprašalnik za
preverjanje je
dostopen prek
povezave:
http://ec.europa.eu
/eusurvey/runner/B
PESscreening2014
Vse izvzete strani
najpozneje do
20.10.2014
odgovorijo na
vprašalnik.
Preiskava se
zaključi v 15

14

postopka

dokončna
protidampinška
dajatev

začetek
protisubvencijskega
postopka

1,2,3-oksatiazin4(3H)-on-2,2-dioksid;
CAS RN 55589-62-3)
in kalijev acesulfam, ki
ga vsebujejo pripravki
in/ali mešanice, ki
vsebujejo tudi druga
sladila in/ali vodo.
Kalijev acesulfam se
običajno navaja tudi
kot acesulfam K ali
Ace K.
nekateri 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, ki se
uporablja za čelno
varjenje ali druge
namene
šarenke
(Oncorhynchus
mykiss), žive, sveže,
ohlajene, zamrznjene
ali dimljene, v obliki
cele ribe (z glavami in
škrgami, brez
drobovja, mase manj

ex 2934 99 90,
ex 3824 90 97.

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 80 92,
7307 99 80 93,
7307 99 80 94,
7307 99 80 95,
7307 99 80 98.
ex 0301 91 90,
ex 0302 11 80,
ex 0303 14 90,
ex 0304 42 90,
ex 0304 82 90,
ex 0305 43 00.

postopka za uvoz
kalijevega acesulfama s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
kalijevega acesulfama s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske, ki ga
vsebujejo nekateri
pripravki in/ali zmesi.
(2014/C297/02)

mesecih po objavi
tega obvestila v UL
EU.
Začasni ukrepi se
lahko uvedejo
najpozneje v 9
mesecih po objavi
tega obvestila v UL
EU.

Tajska

Obvestilo o izteku
nekaterih
protidampinških ukrepov.
(2014/C297/03)

4. 9. 2014

Ukrep se izteče ob
polnoči 5.9.2014.

Turčija

Popravek Obvestila o
začetku
protisubvencijskega
postopka za uvoz
nekaterih šarenk s
poreklom iz Turčije.
(2014/C297/07)

15. 2. 2014

Sprememba
besedila na strani
9, točka 2: Izdelek
v preiskavi.

15

začetek
protidampinškega
postopka

registracija uvoza

kot 1,2 kg, ali brez
glav, škrg in drobovja,
mase manj kot 1 kg
posamezno), ali v
obliki filetov (mase
manj kot 400 g
posamezno)
šarenke
(Oncorhynchus
mykiss), žive, sveže,
ohlajene, zamrznjene
ali dimljene, v obliki
cele ribe (z glavami in
škrgami, brez
drobovja, mase manj
kot 1,2 kg, ali brez
glav, škrg in drobovja,
mase manj kot 1 kg
posamezno), ali v
obliki filetov (mase
manj kot 400 g
posamezno)
dvokolesa in druga
podobna kolesa
(vključno z dostavnimi
tricikli, a brez
enokolesnikov)
brez motornega
pogona

ex 0301 91 90,
ex 0302 11 80,
ex 0303 14 90,
ex 0304 42 90,
ex 0304 82 90,
ex 0305 43 00

Turčija

Popravek Obvestila o
začetku
protidampinškega
postopka za uvoz
nekaterih šarenk s
poreklom iz Turčije.
(2014/C297/08)

15.2.2014

Sprememba
besedila na strani
18, točka 2:
Izdelek v preiskavi.

8712 00 30 20,
8712 00 70 92

poslano iz:

IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU) št.
938/2014 z dne 2.
septembra 2014 o
začetku preiskave glede
morebitnega izogibanja
protidampinškim
ukrepom, uvedenim z
Uredbo Sveta (EU) št.
502/2013 na uvoz koles
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske, z
uvozom koles, poslanim

4. 9. 2014

Preiskava se
zaključi v 9
mesecih po objavi
te uredbe v UL EU.

Kambodže,
Pakistana,
Filipinov

Obveznost
registracije
preneha 9
mesecev po
datumu začetka
veljavnosti te
uredbe.
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dokončna
protidampinška
dajatev

začasna
protidampinška
dajatev

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, ki se
uporablja za čelno
varjenje ali druge
namene
mononatrijev glutamat

ex 7307 93 11,
ex 7307 93 19,
ex 7307 99 80

Kitajska

2922 42 00 10

Indonezija

aktivno oglje v prahu

3802 10 00 20

Kitajska

poslano iz:
Tajvana,
Indonezije,
Šrilanke,
Filipinov

iz Kambodže, Pakistana
in Filipinov, ne glede na
to, ali je deklariran kot s
poreklom iz Kambodže,
Pakistana in Filipinov ali
ne, in o registraciji
takšnega uvoza.
(2014/L263/938)
Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
protidampinških ukrepov,
ki se uporabljajo za uvoz
nekaterega pribora
(fitingov) za cevi iz
železa ali jekla s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
razširjenih na Tajvan,
Indonezijo, Šrilanko in
Filipine. (2014/C295/06)
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU) št.
904/2014 z dne 20.
avgusta 2014 o uvedbi
začasne protidampinške
dajatve na uvoz
mononatrijevega
glutamata s poreklom iz
Indonezije.
(2014/L246/904)
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU) št.
898/2014 z dne 18.
avgusta 2014 o
razveljavitvi dokončne

3. 9. 2014

Preiskava se
zaključi v 15
mesecih po objavi
tega obvestila v UL
EU.

22. 8. 2014

Začasna
protidampinška
dajatev se uvede
za obdobje 6
mesecev.

20. 8. 2014

Protidampinška
dajatev na uvoz
aktivnega oglja v
prahu se
razveljavi.

17

začetek
protidampinškega
postopka

začetek
protisubvencijskega
postopka

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

hladno valjani ploščati
izdelki iz nerjavnega
jekla (hladno
deformirani)

ex 7225 11 00,
ex 7226 11 00

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,

Kitajska,
Japonska,
Koreja,
Rusija,
ZDA

Kitajska

protidampinške dajatve
na uvoz aktivnega oglja v
prahu s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske po pregledu
zaradi izteka ukrepa v
skladu s členom 11(2)
Uredbe Sveta (ES) št.
1225/2009.
(2014/L244/898)
Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka za uvoz zrnato
usmerjenih ploščato
valjanih izdelkov iz
silicijevega jekla za
elektropločevine s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
Japonske, Republike
Koreje, Rusije in
Združenih držav
Amerike. (2014/C267/05)
Obvestilo o začetku
protisubvencijskega
postopka za uvoz hladno
valjanih ploščatih
izdelkov iz nerjavnega
jekla s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske. (2014/C267/06)

14. 8. 2014

Preiskava se
zaključi v 15
mesecih po objavi
tega obvestila v UL
EU.
Začasni ukrepi se
lahko uvedejo
najpozneje v 9
mesecih po objavi
tega obvestila v UL
EU.

14. 8. 2014

Preiskava se
zaključi v 13
mesecih po objavi
tega obvestila v UL
EU.
Začasni ukrepi se
lahko uvedejo
najpozneje v 9
mesecih po objavi
tega obvestila v UL
EU.

18

dokončna
protidampinška
dajatev

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

dokončna
izravnalna dajatev

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

dokončna
protidampinška
dajatev

nekateri pritrdilni
elementi iz nerjavnega
jekla in njihovi deli
V dokončni
protidampinški dajatvi
niso zajeti dvokovinski
pritrdilni elementi,

7220 20 49,
7220 20 81,
7220 20 89
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

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

Kitajska

Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
protidampinških ukrepov,
ki se uporabljajo za uvoz
valjane žice s poreklom
iz Ljudske republike
Kitajske. (2014/C252/05)

2. 8. 2014

Preiskava se
zaključi v 15
mesecih po objavi
tega obvestila v UL
EU.

Indija

Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda izravnalnih
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih vrst polietilen
tereftalata (PET) s
poreklom iz Indije.
(2014/C250/07)
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU) št.
830/2014 z dne 30. julija
2014 o spremembi
Uredbe Sveta (ES) št.
1890/2005, Izvedbene
uredbe Sveta (EU) št.
2/2012 in Izvedbene

1. 8. 2014

Preiskava se
zaključi v 15
mesecih po objavi
tega obvestila v UL
EU.

1. 8. 2014

Dvokovinski
pritrdilni elementi
se izvzamejo iz
dokončne dajatve.

Kitajska,
Indonezija,
Tajska,
Tajvan,
Vietnam
poslano iz
Filipinov

Dokončne dajatve,
plačane ali
vknjižene za to

19

uredbe Sveta (EU) št.
205/2013 glede obsega
izdelka iz veljavnih
protidampinških ukrepov
za pritrdilne elemente iz
nerjavnega jekla in
njihove dele in glede
zahtevkov za pregled
novih izvoznikov ter o
zagotovitvi možnosti za
vračilo ali odpust dajatev
v nekaterih primerih.
(2014/L228/830)

opredeljeni kot:
dvokovinski samovrtalni
vijaki, s steblom in glavo
iz nerjavnega jekla ter
konico in začetnimi navoji
iz ogljikovega jekla, ki so
zvarjeni skupaj in
omogočajo, da se med
vijačenjem v trdo jekleno
kovino izvrta vodilna
luknja in izrežejo navoji;
ter dvokovinski
samovrezni vijaki, s
steblom in glavo iz
nerjavnega jekla ter
začetnimi navoji iz
ogljikovega jekla, ki so
zvarjeni skupaj in
omogočajo, da se med
vijačenjem v trdo jekleno
kovino izrežejo navoji; ki
so trenutno skupaj
uvrščeni pod oznako KN
ex 7318 14 10.

dokončna
protidampinška
dajatev

keramična namizna in
kuhinjska posoda
razen keramičnih
nožev, keramičnih
mlinčkov za začimbe in
njihovih keramičnih
drobilnih delov,
keramičnih lupilcev,
keramičnih brusilcev
nožev ter kamnov za
peko pice, ki so
izdelani iz kordieritne
keramike in se

6911 10 00 90,
6912 00 10 11,
6912 00 10 91,
6912 00 30 10,
6912 00 50 10,
6912 00 90 10

Kitajska

IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU) št.
803/2014 z dne 24. julija
2014 o spremembi
Izvedbene uredbe Sveta
(EU) št. 412/2013 o
uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
in o dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na
uvoz keramične namizne
in kuhinjske posode s

blago, se povrnejo
ali odpustijo.
Vračilo in odpust
se zahtevata pri
nacionalnih
carinskih organih v
skladu z veljavno
carinsko
zakonodajo.
Uredba se
uporablja
retroaktivno od
20.11.2005.

26. 7. 2014

Na seznam
proizvajalcev
izvoznikov iz
Kitajske iz Priloge I
k uredbi št.
412/2013 se
dodajo 4 nove
družbe.

20

uporabljajo za peko
pice ali kruha
dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
izravnalna dajatev

monoalkilni 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
vsebujejo več kot 20
mas. % monoalkilnih
estrov maščobnih kislin
in/ali parafinskega
plinskega olja,
pridobljenega s sintezo
in/ali hidrotretiranjem,
nefosilnega izvora
monoalkilni 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
vsebujejo več kot 20
mas. % monoalkilnih
estrov maščobnih kislin
in/ali parafinskega
plinskega olja,
pridobljenega s sintezo

ex 1516 20 98, ZDA
ex 1518 00 91,
ex 1518 00 99, poslano iz
ex 2710 19 43, Kanade
ex 2710 19 46,
ex 2710 19 47,
ex 2710 20 11,
ex 2710 20 15,
ex 2710 20 17,
ex 3824 90 97,
3826 00 10,
ex 3826 00 90

ex 1516 20 98, ZDA
ex 1518 00 91,
ex 1518 00 99, poslano iz
ex 2710 19 43, Kanade
ex 2710 19 46,
ex 2710 19 47,
ex 2710 20 11,
ex 2710 20 15,
ex 2710 20 17,
ex 3824 90 97,
3826 00 10,
ex 3826 00 90

poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2014/L219/803)
Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
protidampinških ukrepov,
ki se uporabljajo za uvoz
biodizla s poreklom iz
Združenih držav
Amerike. (2014/C217/10)

Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
izravnalnih ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
biodizla s poreklom iz
Združenih držav
Amerike. (2014/C217/11)

10. 7. 2014

Preiskava se
zaključi v 15
mesecih po objavi
tega obvestila v UL
EU.

10. 7. 2014

Preiskava se
zaključi v 15
mesecih po objavi
tega obvestila v UL
EU.
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dokončna
izravnalna dajatev

začasna
protidampinška
dajatev
dokončna
protidampinška
dajatev

in/ali hidrotretiranjem,
nefosilnega izvora
solarno steklo iz
kaljenega natrijkalcijevega ravnega
stekla z vsebnostjo
železa, manjšo od 300
ppm, z več kot 88odstotno prepustnostjo
sončne energije
(merjeno v skladu z
AM 1,5 300–2 500
nm), toplotno
odpornostjo do 250 °C
(merjeno v skladu z EN
12150), odpornostjo
proti temperaturnim
spremembam Δ 150 K
(merjeno v skladu z EN
12150) in mehansko
trdnostjo 90 N/mm 2 ali
več (merjeno v skladu
z EN 1288-3)
solarno steklo iz
kaljenega natrijkalcijevega ravnega
stekla z vsebnostjo
železa, manjšo od 300
ppm, z več kot 88odstotno prepustnostjo
sončne energije
(merjeno v skladu z
AM 1,5 300–2 500
nm), toplotno
odpornostjo do 250 °C

7007 19 80 11,
7007 19 80 19

Kitajska

Popravek Izvedbene
uredbe Komisije (EU) št.
471/2014 z dne 13. maja
2014 o uvedbi dokončnih
izravnalnih dajatev na
uvoz solarnega stekla s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske.
(2014/L199)

15. 5. 2014

Sprememba
besedila na 65.
strani, 1. člen, prvi
stavek 1. odstavka.

7007 19 80 11,
7007 19 80 19

Kitajska

Popravek Izvedbene
uredbe Komisije (EU) št.
470/2014 z dne 13. maja
2014 o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
in o dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na
uvoz solarnega stekla s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske.
(2014/L199)

15. 5. 2014

Sprememba
besedila na 20.
strani, 1. člen, prvi
stavek 1. odstavka.
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dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev
registracija uvoza

(merjeno v skladu z EN
12150), odpornostjo
proti temperaturnim
spremembam Δ 150 K
(merjeno v skladu z EN
12150) in mehansko
trdnostjo 90 N/mm 2 ali
več (merjeno v skladu
z EN 1288-3)
neplatirana ali
neprevlečena žica iz
nelegiranega jekla,
žica iz nelegiranega
jekla, platirana ali
prevlečena s cinkom,
in pletena žična vrv iz
nelegiranega jekla,
platirana ali ne ali
prevlečena ali ne, iz
največ 18 žic, z
vsebnostjo 0,6 mas. %
ali več ogljika, z
največjo dimenzijo
prečnega prereza več
kot 3 mm
triklorizocianurna
kislina („TCCA“), njeno
mednarodno
nezaščiteno ime (INN)
je tudi „symclosene“, in
njeni pripravki

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

Kitajska

Popravek obvestila o
začetku pregleda zaradi
izteka protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih vrst žic in
vpredenih žičnih vrvi iz
nelegiranega jekla za
pred- in ponapenjanje
(žice in vpredene žične
vrvi PSC) s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske. (2014/C211/10)

8.5.2014

Sprememba
besedila na strani
33, točka 2
„Izdelek, ki se
pregleduje“

2933 69 80 70,
3808 94 20 20

Kitajska

IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU) št.
727/2014 z dne 30. junija
2014 o začetku pregleda
v zvezi z „novim
izvoznikom“ v okviru
Izvedbene uredbe Sveta
(EU) št. 1389/2011 o
uvedbi dokončne
protidampinške dajatve

2.7.2014

Preiskava se
zaključi v 9
mesecih po
začetku tega
pregleda.
Protidampinška
dajatev se odpravi
za družbo
Juancheng Kangtai
Chemical Co. Ltd.
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začetek
protidampinškega
postopka

hladno valjani ploščati
izdelki iz nerjavnega
jekla (hladno
deformirani)

dokončna
izravnalna dajatev

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

dokončna

brezšivne cevi iz

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
3907 60 20 00

Kitajska,
Tajvan

7304 11 00 10,

Ukrajina

Indija

na uvoz
triklorizocianurne kisline
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
odpravi dajatve na uvoz
enega proizvajalca
izvoznika iz te države in
uvedbi registracije
takšnega uvoza.
(2014/L192/727)
Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka za uvoz hladno
valjanih ploščatih
izdelkov iz nerjavnega
jekla s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske in Tajvana.
(2014/C196/07)

Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda izravnalnih
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih vrst polietilen
tereftalata (PET) s
poreklom iz Indije
(2014/C171/04)
Popravek Izvedbene

(dodatna oznaka
TARIC A101).
Obveznost
registracije
preneha 9
mesecev po
datumu začetka
veljavnosti te
uredbe.
26.6.2014

Preiskava se
zaključi v 15
mesecih po objavi
tega obvestila v UL
EU. Začasni ukrepi
se lahko uvedejo
najpozneje v 9
mesecih po objavi
tega obvestila v UL
EU.

6. 6. 2014

Preiskava se
zaključi v 15
mesecih po objavi
tega obvestila v UL
EU.

27. 6. 2012

Popravek besedila
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protidampinška
dajatev

železa ali jekla s
krožnim prečnim
prerezom z zunanjim
premerom do vključno
406,4 mm in 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 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

dokončna
protidampinška
dajatev
dokončna
protidampinška
dajatev

TOUT

obročni mehanizmi za
vezavo, sestavljeni iz
dveh jeklenih listov ali
žic, z najmanj štirimi
polobroči iz jeklene
žice, pritrjenimi na njej,
katere skupaj drži
jeklen ovitek. Odprejo
se s potegom
polobročev ali z
majhnim sprožilnim
mehanizmom,
pritrjenim na obročni
mehanizem za vezavo

8305 10 00 11,
8305 10 00 13,
8305 10 00 19,
8305 10 00 21,
8305 10 00 23,
8305 10 00 29,
8305 10 00 34,
8305 10 00 35

Kitajska

Uredbe Sveta (EU) št.
795/2012 z dne 28.
avgusta 2012 o
spremembi Izvedbene
uredbe (EU) št. 585/2012
o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz nekaterih
brezšivnih cevi iz železa
ali jekla s poreklom iz
Rusije in Ukrajine, po
delnem vmesnem
pregledu v skladu s
členom 11(3) Uredbe
(ES) št. 1225/2009
(2014/L160)
Obvestilo Komisije o
vračilu protidampinških
dajatev (2014/C164/09)
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov
(2014/C164/10)

na strani 4, člen 1,
uvodno besedilo.

29. 5. 2014

29. 5. 2014

Obvestilo določa
postopek vložitve
prošnje za vračilo
protidampinških
dajatev.
Ukrep se izteče ob
polnoči 27.2.2015.
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registracija uvoza
dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

triklorizocianurna
kislina (TCCA), znana
tudi pod mednarodnim
nezaščitenim imenom
(INN) „symclosene“, in
pripravki iz nje

nasičeni maščobni
alkoholi z ogljikovo
verigo dolžine C8,
C10, C12, C14, C16 ali
C18 (brez razvejanih
izomerov), vključno z
enojnimi nasičenimi
maščobnimi alkoholi
(imenovanimi tudi
„čiste frakcije“ ali
„single cuts“) ter
mešanicami, ki
vsebujejo predvsem
kombinacijo ogljikovih
verig dolžine C6–C8,
C6–C10, C8–C10,
C10–C12 (običajno
razvrščene pod C8–

2933 69 80 70,
3808 94 20 20

2905 16 85 10,
2905 17 00 00,
2905 19 00 60,
3823 70 00 11,
3823 70 00 91

Kitajska

Indija,
Indonezija,
Malezija

IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU) št.
569/2014 z dne 23. maja
2014 o spremembi
Izvedbene uredbe Sveta
(EU) št. 1389/2011 o
uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz
triklorizocianurne kisline
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske po
pregledu glede novega
izvoznika v skladu s
členom 11(4) Uredbe
Sveta (ES) št. 1225/2009
(2014/L157/569)
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU) št.
570/2014 z dne 26. maja
2014 o zaključku delne
obnove protidampinške
preiskave glede uvoza
nekaterih maščobnih
alkoholov in njihovih
mešanic s poreklom iz
Indije, Indonezije in
Malezije
(2014/L157/570)

28. 5. 2014

Proizvajalcu
»Liaocheng City
Zhonglian Industry
Co. Ltd« se določi
dodatna oznaka
TARIC A998 in
stopnja dokončnih
protidampinških
dajatev 32,8 %.
Registracija uvoza
se ustavi.

28. 5. 2014

Delna obnova
protidampinške
preiskave se
zaključi brez
spremembe
veljavnih dajatev.

26

dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

C10), mešanicami, ki
vsebujejo predvsem
kombinacijo ogljikovih
verig dolžine C12–
C14, C12–C16, C12–
C18, C14–C16
(običajno razvrščene
pod C12–C14), in
mešanicami, ki
vsebujejo predvsem
kombinacijo ogljikovih
verig dolžine C16–C18
grafitne elektrode, ki se 8545 11 00 10,
uporabljajo za
8545 90 90 10
električne peči,
navidezne gostote 1,65
g/cm 3 ali več in
električnega upora 6,0
μ.Ω.m ali manj, ter
šobe, ki se uporabljajo
za take elektrode, ne
glede na to, ali so
uvožene skupaj ali
ločeno

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

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

Indija

Koreja

Popravek Izvedbene
uredbe Sveta (EU) št.
1186/2010 z dne 13.
decembra 2010 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz nekaterih
sistemov grafitnih
elektrod s poreklom iz
Indije po pregledu zaradi
izteka ukrepa v skladu s
členom 11(2) Uredbe
(ES) št. 1225/2009 (UL L
332, 16.12.2010)
(2014/L145/047)
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU) št.
493/2014 z dne 13. maja
2014 o spremembi
Izvedbene uredbe Sveta
(EU) št. 102/2012 o
uvedbi dokončne
protidampinške dajatve

17.12.2010

Besedilo: „ki se
uporabljajo za
električne peči,
nasipne gostote
1,65 g/cm 3 ali
več“,
se pravilno glasi:
„ki se uporabljajo
za električne peči,
navidezne gostote
1,65 g/cm 3 ali
več“.

15. 5. 2014

Proizvajalec
Goodwire MFG.
Co. Ltd, 984-23,
Maegok-Dong,
Yangsan-City,
Kyungnam,
(dodatna oznaka
TARIC B955), se
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začasna
protidampinška
dajatev
dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna

solarno steklo iz
kaljenega natrijkalcijevega ravnega
stekla z vsebnostjo
železa, manjšo od 300
ppm, z več kot 88odstotno prepustnostjo
sončne energije
(merjeno v skladu z
AM 1,5 300–2 500
nm), toplotno
odpornostjo do 250 °C
(merjeno v skladu z EN
12150), odpornostjo
proti temperaturnim
spremembam Δ 150 K
(merjeno v skladu z EN
12150) in mehansko
trdnostjo 90 N/mm 2 ali
več (merjeno v skladu
z EN 1288-3)
solarno steklo iz

7007 19 80 11,
7007 19 80 19

Kitajska

7007 19 80 11,

Kitajska

na uvoz jeklenih vrvi in
kablov s poreklom, med
drugim, iz Ljudske
republike Kitajske, kakor
je bila razširjena na uvoz
jeklenih vrvi in kablov
poslanih, med drugim, iz
Republike Koreje, ne
glede na to, ali so
deklarirani kot s
poreklom iz Republike
Koreje ali ne.
(2014/L139/493)
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU) št.
470/2014 z dne 13. maja
2014 o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
in o dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na
uvoz solarnega stekla s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2014/L142/470)

IZVEDBENA UREDBA

izvzame iz
protidampinških
dajatev.

15. 5. 2014

Zneski, zavarovani
z začasnimi
protidampinškimi
dajatvami, se
dokončno
poberejo.
Zavarovani zneski,
ki presegajo
združene stopnje
protidampinških in
izravnalnih dajatev,
se sprostijo.

15. 5. 2014
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izravnalna dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

registracija uvoza
dokončna
protidampinška
dajatev

KOMISIJE (EU) št.
471/2014 z dne 13. maja
2014 o uvedbi dokončnih
izravnalnih dajatev na
uvoz solarnega stekla s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske.
(2014/L142/471)

kaljenega natrijkalcijevega ravnega
stekla z vsebnostjo
železa, manjšo od 300
ppm, z več kot 88odstotno prepustnostjo
sončne energije
(merjeno v skladu z
AM 1,5 300–2 500
nm), toplotno
odpornostjo do 250 °C
(merjeno v skladu z EN
12150), odpornostjo
proti temperaturnim
spremembam Δ 150 K
(merjeno v skladu z EN
12150) in mehansko
trdnostjo 90 N/mm 2 ali
več (merjeno v skladu
z EN 1288-3)
sveče, svečke in
podobni izdelki, razen
nagrobnih sveč in
drugih zunanjih svetil
na gorivo

7007 19 80 19

3406 00 00 90

Kitajska

jeklene vrvi in kabli,
vključno z zaprtimi
svitki vrvi, razen vrvi in
kablov iz nerjavnega
jekla, z največjim
prečnim prerezom več

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

Koreja

Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
protidampinških ukrepov,
ki se uporabljajo za uvoz
nekaterih sveč, svečk in
podobnih izdelkov s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske.
(2014/C144/05)
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU) št.
489/2014 z dne 12. maja
2014 o spremembi
Izvedbene uredbe Sveta
(EU) št. 102/2012 o

14. 5. 2014

Preiskava se
zaključi v 15
mesecih po objavi
tega obvestila v UL
EU.

14. 5. 2014

Proizvajalec Line
Metal Co. Ltd,
1259 Boncho-ri,
Daeji-Myeon,
Changnyeong-gun,
Gyeongnam,
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kot 3 mm

začetek
protidampinškega
postopka

strešniki in drugi izdelki
ravne površine, bloki in
zidaki iz umetnega
kamna, ki so povezani
s smolo ali zmesjo
kamna in/ali stekla
in/ali ogledalc,
povezanih s smolo

ex 6810 11 90,
ex 6810 19 00,
ex 6810 91 00,
ex 6810 99 00,
ex 7016 10 00,
ex 7016 90 40,
ex 7016 90 70,
ex 7020 00 80

Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

neplatirana ali
neprevlečena žica iz
nelegiranega jekla ali
žica iz nelegiranega
jekla platirana ali
prevlečena s cinkom in
pletena žična vrv iz
nelegiranega jekla,
platirana ali prevlečena
ali ne, ki ni sestavljena
iz več kot 18 žic in

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

Kitajska

uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz jeklenih vrvi in
kablov s poreklom, med
drugim, iz Ljudske
republike Kitajske, kakor
je bila razširjena na uvoz
jeklenih vrvi in kablov
poslanih, med drugim, iz
Republike Koreje, ne
glede na to, ali so
deklarirani kot s
poreklom iz Republike
Koreje ali ne.
(2014/L138/489)
IZVEDBENI SKLEP
KOMISIJE z dne 12.
maja 2014 o zaključku
protidampinškega
postopka v zvezi z
uvozom aglomerata
kamna s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske (2014/272/EU)
Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
protidampinških ukrepov,
ki se uporabljajo za uvoz
nekaterih vrst žic in
vpredenih žičnih vrvi iz
nelegiranega jekla za
pred- in ponapenjanje
(žice in vpredene žične
vrvi PSC) s poreklom iz
Ljudske republike

(dodatna oznaka
TARIC B926), se
izvzame iz
protidampinških
dajatev.
Registracija uvoza
se ustavi, brez
pobiranja
protidampinške
dajatve.

14. 5. 2014

Protidampinški
postopek se
zaključi.

8. 5. 2014

Preiskava se
zaključi v 15
mesecih po objavi
tega obvestila v UL
EU.
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dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protisubvencijska
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

vsebuje 0,6 mas. % ali
več ogljika, z največjo
dimenzijo prečnega
prereza več kot 3 mm
nekateri sestavni deli
koles

monoalkilni estri
maščobnih kislin in/ali
parafinska plinska olja,
pridobljena s sintezo
in/ali hidrotretiranjem,
nefosilnega izvora,
splošno znane kot
„biodizel“, v čisti obliki
ali mešanici, z
vsebnostjo več kot 20
mas. % monoalkilnih
estrov maščobnih kislin
in/ali parafinskih
plinskega olj,
pridobljenih s sintezo
in/ali hidrotretiranjem,
nefosilnega izvora
monoalkilni estri
maščobnih kislin in/ali
parafinska plinska olja,

Kitajske (2014/C138/10)

8714 91 10 31,
8714 91 10 39,
8714 91 30 31,
8714 91 30 39,
8714 93 00 19,
8714 94 20 99,
8714 94 90 19,
8714 96 30 90,
8714 99 10 90,
8714 99 50 90,
8714 99 90 19
ex 1516 20 98,
ex 1518 00 91,
ex 1518 00 99,
ex 2710 19 43,
ex 2710 19 46,
ex 2710 19 47,
ex 2710 20 11,
ex 2710 20 15,
ex 2710 20 17,
ex 3824 90 97,
3826 00 10,
ex 3826 00 90

Kitajska

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

ZDA

ZDA
poslano iz
Kanade

poslano iz

IZVEDBENI SKLEP
KOMISIJE z dne 16.
aprila 2014 glede izvzetij
iz razširjene
protidampinške dajatve
na nekatere dele za
kolesa s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske v skladu z
Uredbo Komisije (ES) št.
88/97 (2014/L119/223)
IZVEDBENA UREDBA
SVETA (EU) št.
391/2014 z dne 14.
aprila 2014 o zaključku
delnega vmesnega
pregleda
protisubvencijskih
ukrepov za uvoz biodizla
s poreklom iz Združenih
držav Amerike,
razširjenih na uvoz,
poslan iz Kanade, ne
glede na to, ali je
deklariran s poreklom iz
Kanade ali ne
(2014/L115391)

glej
preglednico,
stolpec
»Začetek
veljavnosti«

Posodobitev
seznama
sestavljavcev
koles, izvzetih iz
plačila dokončne
dajatve.

18. 4. 2014

Delni vmesni
pregled
protisubvencijskih
ukrepov se zaključi
brez spremembe
veljavnih
razširjenih
ukrepov.

IZVEDBENA UREDBA
SVETA (EU) št.
392/2014 z dne 14.

18. 4. 2014

Delni vmesni
pregled
protidampinških
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pridobljena s sintezo
in/ali hidrotretiranjem,
nefosilnega izvora,
splošno znane kot
„biodizel“, v čisti obliki
ali mešanici, z
vsebnostjo več kot 20
mas. % monoalkilnih
estrov maščobnih kislin
in/ali parafinskih
plinskega olj,
pridobljenih s sintezo
in/ali hidrotretiranjem,
nefosilnega izvora

ex 2710 19 43,
ex 2710 19 46,
ex 2710 19 47,
ex 2710 20 11,
ex 2710 20 15,
ex 2710 20 17,
ex 3824 90 97,
3826 00 10,

Kanade

aprila 2014 o zaključku
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov za uvoz biodizla
s poreklom iz Združenih
držav Amerike,
razširjenih na uvoz,
poslan iz Kanade, ne
glede na to, ali je
deklariran s poreklom iz
Kanade ali ne
(2014/L115/392)

dokončna
protidampinška
dajatev

fero-silicij

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

Kitajska,
Rusija.

dokončna
protidampinška
dajatev

Fotonapetostni moduli
iz kristalnega silicija ali
panelov in vrste celic,
ki se uporabljajo v
fotonapetostnih
modulih ali panelih iz
kristalnega silicija

8541 40 90 21,
8541 40 90 29,
8541 40 90 31,
8541 40 90 39.

Kitajska,
poslano iz:
Kitajska

IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU) št.
360/2014 z dne 9. aprila
2014 o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz fero-silicija s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Rusije po pregledu
zaradi izteka ukrepa v
skladu s členom 11(2)
Uredbe Sveta (ES) št.
1225/2009
(2014/L107/360).
Popravek Izvedbenega
sklepa Komisije
2013/707/EU z dne 4.
decembra 2013 o
potrditvi sprejetja
zaveze, ponujene v
okviru protidampinškega

dokončna
izravnalna
dajatev

ukrepov se zaključi
brez spremembe
veljavnih
razširjenih
ukrepov.

11. 4. 2014

6.12.2013

Popravek besedila
na strani 219:
besedilo:
„Hangzhou
Bluesun New
Material
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(celice in rezine so
debeline največ 400
mikrometrov).

dokončna
protidampinška
dajatev

sladka koruza (Zea
mays var. saccharata)
v zrnju, pripravljena ali
konzervirana v kisu ali
ocetni kislini,
nezamrznjena in
sladka koruza (Zea
mays var. saccharata)
v zrnju, pripravljena ali
konzervirana drugače
kot v kisu ali ocetni
kislini, nezamrznjena,
razen proizvodov iz
tarifne številke 2006.

2001 90 30 10,
2005 80 00 10.

Tajska

dokončna
protidampinška
dajatev

vezane lesene plošče,
sestavljene samo iz
lesenih listov, katerih
posamezna debelina

4412 31 10 10

Kitajska

in protisubvencijskega
postopka v zvezi z
uvozom fotonapetostnih
modulov iz kristalnega
silicija in njihovih ključnih
sestavnih delov (tj. celic)
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske ali ki
so od tam poslani, za
obdobje uporabe
dokončnih ukrepov
(2014/L104).
IZVEDBENA UREDBA
SVETA (EU) št.
307/2014 z dne
24. marca 2014 o
spremembi Izvedbene
uredbe (EU) št. 875/2013
o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz nekaterih vrst
pripravljene ali
konzervirane sladke
koruze v zrnju s
poreklom iz Tajske po
vmesnem pregledu v
skladu s členom člena
11(3) Uredbe (ES) št.
1225/2009
(2014/L091/307).
Popravek Izvedbene
uredbe Sveta (EU) št.
82/2011 z dne 31.
januarja 2011 o uvedbi

Technology Co.
Ltd, (B824)
se glasi:
„Hangzhou
Bluesun New
Material Co. Ltd,
(B824)

28.3.2014

Sprememba
imena, naslova in
stopnje
protidampinških
dajatev za družbo
River Kwai
International Food
Industry Co.
(dodatna oznaka
TARIC A791).

3.2.2011

Sprememba
besedila na strani
12 (1 člen).
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dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz vezanih lesenih
plošč okoumé s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske po
pregledu zaradi izteka
ukrepov v skladu s
členom 11(2) Uredbe
(ES) št. 1225/2009 in
zaključku delnega
vmesnega pregleda v
skladu s členom 11(3)
Uredbe (ES) št.
1225/2009.
(2014/L089/82).

ne presega 6 mm, z
najmanj eno zunanjo
plastjo okoumé, in ni
prevlečen s trajno folijo
ali z drugimi materiali.

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 30 00 39,
6403 30 00 89,
6403 51 11 90,
6403 51 15 90,
6403 51 19 90,
6403 51 91 90,
6403 51 95 90,
6403 51 99 90,
6403 59 11 90,
6403 59 31 90,
6403 59 35 90,
6403 59 39 90,
6403 59 91 90,
6403 59 95 90,
6403 59 99 90,
6403 91 11 99,
6403 91 13 99,

Kitajska

IZVEDBENI SKLEP
SVETA z dne 18. marca
2014 o zavrnitvi predloga
izvedbene uredbe o
ponovni uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
in dokončnem pobiranju
začasne dajatve na uvoz
določene obutve z
zgornjim delom iz usnja s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske, ki jo
proizvajajo podjetja
Brosmann Footwear
(HK) Ltd, Seasonable
Footwear (Zhongshan)
Ltd, Lung Pao Footwear

21.3.2014

Predlog o ponovni
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve in
dokončnem
pobiranju začasne
dajatve na uvoz
določene obutve iz
Kitajske, ki jo
proizvajajo podjetja
Brosmann
Footwear (HK) Ltd,
Seasonable
Footwear
(Zhongshan) Ltd,
Lung Pao
Footwear
(Guangzhou) Ltd,
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dokončna
izravnalna
dajatev

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

6403 91 16 99,
6403 91 18 99,
6403 91 91 99,
6403 91 93 99,
6403 91 96 99,
6403 91 98 99,
6403 99 11 90,
6403 99 31 90,
6403 99 33 90,
6403 99 36 90,
6403 99 38 90,
6403 99 91 99,
6403 99 93 29,
6403 99 93 99,
6403 99 96 29,
6403 99 96 99,
6403 99 98 29,
6403 99 98 99,
6405 10 00 80.
(TARIC oznake
na dan
7.10.2006)
3907 60 20 00

(Guangzhou) Ltd, Risen
Footwear (HK) Co Ltd in
Zhejiang Aokang Shoes
Co. Ltd. (2014/149/EU)

Indija

IZVEDBENA UREDBA
SVETA (EU) št.
190/2014 z dne 24.
februarja 2014 o
spremembi Izvedbene
Uredbe Sveta (EU) št.
461/2013 o uvedbi
dokončne izravnalne
dajatve na uvoz
nekaterih vrst polietilen
tereftalata (PET) s
poreklom iz Indije po
pregledu zaradi izteka

Risen Footwear
(HK) Co Ltd in
Zhejiang Aokang
Shoes Co. Ltd, se
zavrne, postopki v
zvezi s temi
proizvajalci pa se
ustavijo.

1.3.2014

Dokončne
izravnalne dajatve,
se uporabljajo tudi
za uvoz PET,
ki ga proizvajajo
družbe:
Dhunseri (A585),
Reliance (A181) in
Pearl (A182).
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dokončna
protidampinška
dajatev

elektrolitski manganovi
dioksidi (tj. manganovi
dioksidi, proizvedeni z
elektrolizo), ki po
elektrolizi niso toplotno
obdelani.

2820 10 00 10

Južna Afrika

dokončna
izravnalna dajatev

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

3907 60 20 00

Indija

dokončna
protidampinška
dajatev

nekateri pritrdilni
elementi iz železa ali
jekla, razen iz
nerjavnega jekla, tj.

7318 12 90,
7318 14 91,
7318 14 99,
7318 15 59,

Kitajska

ukrepa v skladu s
členom 18 Uredbe (ES)
št. 597/2009.
(2014/L059/190)
IZVEDBENA UREDBA
SVETA (EU) št.
191/2014 z dne 24.
februarja 2014 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz nekaterih
manganovih dioksidov s
poreklom iz Južne Afrike
po pregledu zaradi izteka
ukrepa v skladu s
členom 11(2) Uredbe
(ES) št. 1225/2009.
(2014/L059/191)
IZVEDBENI SKLEP
KOMISIJE z dne 4.
februarja 2014 o
razveljavitvi Sklepa
2000/745/ES o sprejetju
ponujenih zavez v zvezi
s protidampinškimi in
protisubvencijskimi
postopki pri uvozu
določenega polietilen
tereftalata (PET) s
poreklom, med drugim, iz
Indije. (2014/L059/109).
Popravek obvestila o
začetku pregleda zaradi
izteka protidampinških
ukrepov, ki se

1.3.2014

1.3.2014

Sklep 2000/745/ES
se razveljavi.

30.1.2014

Sprememba opisa
izdelka, ki se
pregleduje
(15 stran/2 točka ).
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dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna

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
nekatere brezšivne
cevi iz železa ali jekla.

nekatere

7318 15 69,
7318 15 81,
7318 15 89,
7318 15 90 21,
7318 15 90 29,
7318 15 90 71,
7318 15 90 79,
7318 15 90 91,
7318 15 90 98,
7318 21 00 31,
7318 21 00 39,
7318 21 00 95,
7318 21 00 98,
7318 22 00 31,
7318 22 00 39,
7318 22 00 95,
7318 22 00 98.
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.
7607 11 19 10.

uporabljajo za uvoz
nekaterih pritrdilnih
elementov iz železa ali
jekla s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske
(2014/C056/08).

Kitajska

Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov
(2014/C049/06).

21.02.2014

Ukrep se izteče
ob polnoči
7.10.2014

Armenija,

Obvestilo o bližnjem

21.02.2014

Ukrep se izteče
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protidampinška
dajatev

aluminijaste folije.

dokončna
protidampinška
dajatev

nasičene maščobne
alkohole z ogljikovim
številom C8, C10, C12,
C14, C16 ali C18
(razen razvejenih
izomerov), vključno z
enojnimi nasičenimi
maščobnimi alkoholi
(imenovanimi tudi
„čiste frakcije“ ali
„single cuts“) in
mešanicami,
sestavljenimi zlasti iz
kombinacije ogljikovih
števil C6-C8, C6-C10,
C8-C10, C10-C12
(običajno razvrščenimi
v C8-C10),
mešanicami,
sestavljenimi zlasti iz
kombinacije ogljikovih
števil C12-C14, C12C16, C12-C18, C14C16 (običajno
razvrščenimi v C12C14), in mešanicami,
sestavljenimi zlasti iz
kombinacije ogljikovih
števil C16-C18.
šarenke
(Oncorhynchus
mykiss), žive, sveže,

začetek
protisubvencijskega
postopka

Brazilija,
Kitajska
2905 16 85 10,
2905 17 00 00,
2905 19 00 60,
3823 70 00 11,
3823 70 00 91.

Indonezija

ex 0301 91 90,
ex 0302 11 80,
ex 0303 14 90,

Turčija

izteku nekaterih
protidampinških ukrepov
(2014/C049/07).
Popravek Izvedbene
uredbe Sveta (EU) št.
1241/2012 z dne 11.
decembra 2012 o
spremembi Izvedbene
uredbe (EU) št.
1138/2011 o uvedbi
dokončne
protidampinške dajatve
in dokončnem pobiranju
začasne dajatve,
uvedene na uvoz
nekaterih maščobnih
alkoholov in njihovih
mešanic s poreklom iz
Indije, Indonezije in
Malezije (2014/L050).

Obvestilo o začetku
protisubvencijskega
postopka za uvoz

ob polnoči
7.10.2014
12.11.2011

Ime družbe „P.T.
Ecogreen
Oleochemicals
Batam, Kabil,
Batam“
se pravilno glasi:
„P.T. Ecogreen
Oleochemicals,
Kabil, Batam“.

15.2.2014

Preiskava se
zaključi v 13
mesecih po objavi
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začetek
protidampinškega
postopka

dokončna
protidampinška
dajatev

ohlajene, zamrznjene
ali dimljene, v obliki
cele ribe (z glavami in
škrgami, brez
drobovja, mase manj
kot 1,2 kg, ali brez
glav, škrg in drobovja,
mase manj kot 1 kg
posamezno), ali v
obliki filetov (mase
manj kot 400 g
posamezno).
šarenke
(Oncorhynchus
mykiss), žive, sveže,
ohlajene, zamrznjene
ali dimljene, v obliki
cele ribe (z glavami in
škrgami, brez
drobovja, mase manj
kot 1,2 kg, ali brez
glav, škrg in drobovja,
mase manj kot 1 kg
posamezno), ali v
obliki filetov (mase
manj kot 400 g
posamezno).
1-cianogvanidin
(diciandiamid) („DCD“)

nekaterih šarenk s
poreklom iz Turčije.
(2014/C044/10).

ex 0304 42 90,
ex 0304 82 90,
ex 0305 43 00.

tega obvestila v UL
EU.
Začasni ukrepi se
lahko uvedejo
najpozneje v 9
mesecih po objavi
tega obvestila v
UL EU.

ex 0301 91 90,
ex 0302 11 80,
ex 0303 14 90,
ex 0304 42 90,
ex 0304 82 90,
ex 0305 43 00.

Turčija

Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka za uvoz
nekaterih šarenk s
poreklom iz Turčije.
(2014/C044/11).

15.2.2014

Preiskava se
zaključi v 15
mesecih po objavi
tega obvestila v UL
EU.
Začasni ukrepi se
lahko uvedejo
najpozneje v 9
mesecih po objavi
tega obvestila v
UL EU.

2926 20 00 00

Kitajska

IZVEDBENA UREDBA
SVETA (EU) št.
135/2014 z dne 11.
februarja 2014 o
razveljavitvi
protidampinške dajatve
na uvoz diciandiamida s
poreklom iz Ljudske

14.2.2014

Protidampinška
dajatev se
razveljavi.
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dokončna
protidampinška
dajatev

glazirane in
neglazirane keramične
ploščice za tlakovanje
in oblaganje, glazirane
in neglazirane
keramične kockice za
mozaik in podobno,
na podlagi ali brez
podlage

dokončna
protidampinška
dajatev

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

6907 10 00 00,
6907 90 20 00,
6907 90 80 00,
6908 10 00 00,
6908 90 11 00,
6908 90 20 00,
6908 90 31 00,
6908 90 51 00,
6908 90 91 00,
6908 90 93 00,
6908 90 99 00
7318 12 90,
7318 14 91,
7318 14 99,
7318 15 59,
7318 15 69,
7318 15 81,
7318 15 89,
7318 15 90 21,
7318 15 90 29,
7318 15 90 71,
7318 15 90 79,
7318 15 90 91,
7318 15 90 98,
7318 21 00 31,
7318 21 00 39,
7318 21 00 95,
7318 21 00 98,
7318 22 00 31,

Kitajska

Kitajska,
poslano iz
Malezije

republike Kitajske po
pregledu zaradi izteka
ukrepa v skladu s
členom 11(2) Uredbe
Sveta (ES) št. 1225/2009
(2014/L043/135).
Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
keramičnih ploščic s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2014/C028/009)
Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
protidampinških ukrepov,
ki se uporabljajo za uvoz
nekaterih pritrdilnih
elementov iz železa ali
jekla s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske. (2014/C027/11)

31.1.2014

Preiskava se
zaključi v 15
mesecih po objavi
tega obvestila v UL
EU.

30.1.2014

Preiskava se
zaključi v 15
mesecih po objavi
tega obvestila v UL
EU.
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dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

sestavnega materiala
na železniške tire) in
podložke
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
vrvi, vrvje, motvozi,
konopci in kabli,
vključno prepleteni ali
vpleteni, impregnirani,
prevlečeni, prekriti,
obloženi z gumo ali
plastično maso, iz
polietilena ali
polipropilena, razen
vrvi za povezovanje ali
strojno pakiranje,
številke več kot 50 000
deciteksov (5 g/m), ter
iz drugih sintetičnih

7318 22 00 39,
7318 22 00 95,
7318 22 00 98
7306 30 41 20,
7306 30 49 20,
7306 30 72 80,
7306 30 77 80

5607 49 11 00,
5607 49 19 00,
5607 50 11 10,
5607 50 11 90,
5607 50 19 10,
5607 50 19 90

Ukrajina

Indija

Obvestilo glede veljavnih
protidampinških ukrepov
za uvoz nekaterih
varjenih cevi in votlih
profilov iz železa ali
nelegiranega jekla v
Unijo: sprememba imen
družb, za katere veljajo
individualne stopnje
protidampinških dajatev
(2014/C013/008)

17.1.2014

Popravek Obvestila o
izteku nekaterih
protidampinških ukrepov
2013/C 373/11
(Uradni list Evropske
unije C 373 z dne 20.
decembra 2013)
(2014/C013/010)

20.12.2013

Spremembi imen:
„OJSC Interpipe
Nizhnedneprovsky
Tube Rolling Plant“
se je preimenovala
v „PJSC Interpipe
Nizhnedneprovsky
Tube Rolling Plant“
in
„OJSC Interpipe
Novomoskovsk
Pipe Production
Plant“ se je
preimenovala v
„PJSC nt“.

Obvestilo o izteku
nekaterih
protidampinških
ukrepov 2013/C
373/11, ki je bilo
objavljeno v
oddelku „Postopki
v zvezi z
izvajanjem politike
konkurence“ dne
20. decembra
2013, bi moralo biti
objavljeno v
oddelku „Postopki
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registracija uvoza

vlaken iz najlona ali
drugih poliamidov ali iz
poliestrov, številke več
kot 50 000 deciteksov
(5 g/m)
ročni vozički za
premeščanje palet in
njihovi osnovni deli, tj.
šasija in hidravlika

v zvezi z
izvajanjem skupne
trgovinske politike“.

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

Kitajska

UREDBA KOMISIJE
(EU) št. 32/2014 z dne
14. januarja 2014 o
začetku pregleda
Izvedbene uredbe Sveta
(EU) št. 1008/2011 o
uvedbi dokončne
protidampinške dajatve
na uvoz ročnih vozičkov
za premeščanje palet in
njihovih osnovnih delov s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske, kakor
je bila spremenjena z
Izvedbeno uredbo Sveta
(EU) št. 372/2013, v
zvezi z novim
izvoznikom, odpravo
dajatve na uvoz od
enega izvoznika iz te
države in uvedbo
registracije za takšen
uvoz. (2014/L010/32)

16.1.2014

Preiskava se
zaključi v 9
mesecih od objave
te uredbe v UL EU.
Protidampinška
dajatev se odpravi
za uvoz
omenjenega blaga,
ki ga proizvaja in
prodaja Ningbo
Logitrans Handling
Equipment Co.,
Ltd. (dodatna
oznaka TARIC
A070). Za to blago
se uvede
registracija uvoza
za obdobje 9
mesecev.
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