OBVESTILA O PROTIDAMPINŠKIH IN IZRAVNALNIH UKREPIH - leto 2015
Datum zadnje spremembe: 23. 12. 2015
(Novo obvestilo je zapisano z rdečo barvo.)
OPIS UKREPA

dokončna
protidampinška
dajatev
Zaključek postopka

dokončna
protidampinška
dajatev
začasna

OPIS BLAGA

OZNAKA
TARIC/KN

POREKLO

Aluminijasta folija debeline
najmanj 0,008 mm, vendar
največ 0,018 mm, brez
podlage, samo valjana,
vendar dalje ne obdelana, v
zvitkih, širokih do vključno 650
mm in z maso več kot 10 kg
(„veliki zvitki“).

7607 11 19 10

Kitajska,
Brazilija

Aluminijasta folija debeline
najmanj 0,008 mm, vendar
največ 0,018 mm, brez
podlage, samo valjana,
vendar dalje ne obdelana, v

7607 11 19 10

Rusija

NASLOV IN ŠT.
UREDBE/OBVESTILA

DATUM
ZAČETKA

IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/2384 z
dne 17. decembra
2015 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
nekaterih
aluminijastih folij s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
zaključku postopka
za uvoz nekaterih
aluminijastih folij s
poreklom iz Brazilije
po pregledu zaradi
izteka ukrepa v
skladu s členom
11(2) Uredbe Sveta
(ES) št. 1225/2009,
(2015/L332/2384).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/2385 z
dne 17. decembra
2015 o uvedbi

19.12.2015

Protidampinški
postopek za uvoz
izdelka iz člena 1(1)
s poreklom iz
Brazilije se zaključi.

19.12.2015

Zneski, zavarovani z
začasnimi
protidampinškimi se
dokončno poberejo.

OPOMBA

1

protidampinška
dajatev

zvitkih, širokih do vključno 650
mm in z maso več kot 10 kg
(„veliki zvitki“).

registracija uvoza

vroče valjane armaturne
palice iz železa ali jekla z
visoko odpornostjo proti
utrujenosti, narejene iz železa,
nelegiranega ali legiranega
jekla (razen nerjavnega,
hitroreznega in silicijmanganovega jekla), brez
nadaljnje obdelave, vključno s
tistimi, ki so po valjanju zvite;
palice imajo vdolbine, rebra,
utore ali druge deformacije, ki
nastanejo med procesom
valjanja, ali pa so po valjanju
zvite; visoka odpornost proti
utrujenosti pri armaturnih
palicah pomeni zlasti, da
prenašajo ponavljajoče se
obremenitve, ne da bi se
prelomile, tj. lahko prenesejo
več kot 4,5 milijona ciklov
obremenitev z razmerjem
(min./maks.) 0,2 in napetostjo,
ki presega 150 MPa

7214 20 00 10,
7228 30 20 10,
7228 30 41 10,
7228 30 49 10,
7228 30 61 10,
7228 30 69 10,
7228 30 70 10,
7228 30 89 10.

Kitajska

dokončne
protidampinške
dajatve in
dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na
uvoz nekaterih
aluminijastih folij s
poreklom iz Ruske
federacije,
(2015/L332/2385).
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/2386 z
dne 17. decembra
2015 o obvezni
registraciji uvoza
armaturnih palic iz
jekla z visoko
odpornostjo proti
utrujenosti s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
(2015/L332/2386).

19.12.2015

Obveznost
registracije preneha
9 mesecev po
datumu začetka
veljavnosti te uredbe

2

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

Grafitne elektrode, ki se
uporabljajo za električne peči,
nasipne gostote 1,65 g/cm3 ali
več in električne upornosti
6,0 μΩ m ali manj, ter šobe, ki
se uporabljajo za take
elektrode, ne glede na to, ali
so uvožene skupaj ali ločeno.

dokončna
protidampinška
dajatev

Fotonapetostni moduli iz
kristalnega silicija („moduli“) in
njihovi ključni sestavni deli (tj.
celice in rezine).

dokončna
izravnalna
dajatev

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.
8545 11 00 10,
8545 90 90 10.

Kitajska

Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov,
(2015/C425/13).

18.12.2015

Ukrep se izteče ob
polnoči 16.9.2016.

Indija

15.12.2015

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

8541 40 90 21,
8541 40 90 22,
8541 40 90 23,
8541 40 90 29,
8541 40 90 31,
8541 40 90 32,
8541 40 90 33,
8541 40 90 39.

Kitajska

Obvestilo o začetku
pregleda zaradi
izteka
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih sistemov
grafitnih elektrod s
poreklom iz Indije,
(2015/C415/011).
Obvestilo v zvezi z
dokončno
protidampinško in
izravnalno dajatvijo,
uvedenima na uvoz
fotonapetostnih
modulov iz
kristalnega silicija in
njihovih ključnih
sestavnih delov (tj.
celic) s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske ali ki so od
tam poslani:

6.12.2013

Dodatna oznaka
TARIC B818, ki je
bila prej dodeljena
družbi Era Solar Co.
Ltd, se uporablja za
družbo Zhejiang Era
Solar Technology
Co., Ltd.

»dobavljeno
iz«:
Malezije,
Tajvana

3

sprememba imena
ene izmed družb, za
katere velja zaveza,
(2015/C413/009).

dokončna
protidampinška
dajatev
dokončna
izravnalna
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

Žice iz nerjavnega jekla, ki
vsebujejo:
— 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,
— 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.
Fotonapetostni moduli ali
paneli iz kristalnega silicija ter
celice, ki se uporabljajo v
fotonapetostnih modulih ali
panelih iz kristalnega silicija
(celice so debeline največ
400 mikrometrov).

7223 00 19 00,
7223 00 99 00.

Indija

Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih žic iz
nerjavnega jekla s
poreklom iz Indije,
(2015/C411/04).

11.12.2015

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

8501 31 00 81,
8501 31 00 89,
8501 32 00 41,
8501 32 00 49,
8501 33 00 61,
8501 33 00 69,
8501 34 00 41,
8501 34 00 49,
8501 61 20 41,
8501 61 20 49,
8501 61 80 41,
8501 61 80 49,
8501 62 00 61,
8501 62 00 69,

Kitajska

Obvestilo o začetku
pregleda zaradi
izteka
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
fotonapetostnih
modulov iz
kristalnega silicija in
njihovih ključnih
sestavnih delov (tj.
celic) s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske ali ki so od

5.12.2015

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

»poslano iz«:
Kitajske

4

dokončna
izravnalna dajatev

Fotonapetostni moduli ali
paneli iz kristalnega silicija ter
celice, ki se uporabljajo v
fotonapetostnih modulih ali
panelih iz kristalnega silicija
(celice so debeline največ
400 mikrometrov).

8501 63 00 41,
8501 63 00 49,
8501 64 00 41,
8501 64 00 49,
8541 40 90 21,
8541 40 90 29,
8541 40 90 31,
8541 40 90 39.
8501 31 00 81,
8501 31 00 89,
8501 32 00 41,
8501 32 00 49,
8501 33 00 61,
8501 33 00 69,
8501 34 00 41,
8501 34 00 49,
8501 61 20 41,
8501 61 20 49,
8501 61 80 41,
8501 61 80 49,
8501 62 00 61,
8501 62 00 69,
8501 63 00 41,
8501 63 00 49,
8501 64 00 41,
8501 64 00 49,
8541 40 90 21,
8541 40 90 29,
8541 40 90 31,
8541 40 90 39.

tam poslani,
(2015/C405/08).

Kitajska
»poslano iz«:
Kitajske

Obvestilo o začetku
pregleda zaradi
izteka izravnalnih
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
fotonapetostnih
modulov iz
kristalnega silicija in
njihovih ključnih
sestavnih delov (tj.
celic) s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske ali ki so od
tam poslani,
(2015/C405/09).

5.12.2015

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

5

dokončna
protidampinška
dajatev
dokončna
izravnalna dajatev

začasna
protidampinška
dajatev
dokončna
protidampinška
dajatev

Fotonapetostni moduli ali
paneli iz kristalnega silicija ter
celice, ki se uporabljajo v
fotonapetostnih modulih ali
panelih iz kristalnega silicija
(celice so debeline največ
400 mikrometrov).

ex 8501 31 00,
ex 8501 32 00,
ex 8501 33 00,
ex 8501 34 00,
ex 8501 61 20,
ex 8501 61 80,
ex 8501 62 00,
ex 8501 63 00,
ex 8501 64 00,
ex 8541 40 90.

Kitajska

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

7225 11 00 11,
7225 11 00 15,
7225 11 00 19,
7226 11 00 12,
7226 11 00 14,
7226 11 00 16,
7226 11 00 92,
7226 11 00 94,
7226 11 00 96.

Kitajska,
Japonska,
Koreja,
Rusija,
Združene
države Amerike.

»poslano iz«:
Kitajske

Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda
protidampinških in
izravnalnih ukrepov,
ki se uporabljajo za
uvoz fotonapetostnih
modulov iz
kristalnega silicija in
njihovih ključnih
sestavnih delov (tj.
celic) s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske ali ki so od
tam poslani,
(2015/C405/10).

5.12.2015

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

Popravek Izvedbene
uredbe Komisije (EU)
2015/1953 z dne 29.
oktobra 2015 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
nekaterih zrnato
usmerjenih ploščato
valjanih izdelkov iz
silicijevega jekla za
elektropločevine s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
Japonske, Republike
Koreje, Ruske
federacije in Združenih
držav Amerike,
(2015/L316).

31.10.2015

Sprememba besedila
na:
strani 136, uvodna
izjava 213
strani 138, člen 1(8) in
strani 139, Priloga II

6

dokončna
protidampinška
dajatev

Preja visoke trdnosti iz poliestra
(razen sukanca za šivanje),
ki ni pripravljena za prodajo na
drobno, vključno z monofilamenti
številke manj kot 67 deciteksov.

5402 20 00

Kitajska

Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
preje visoke trdnosti iz
poliestra s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske,
(2015/C397/05).

29.11.2015

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

dokončna
protidampinška
dajatev

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.

Koreja

IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/2179 z
dne 25. novembra
2015 o začetku
pregleda Izvedbene
uredbe Sveta (EU)
št. 102/2012 o
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 iz
Republike Koreje, ne
glede na to, ali je
njihovo poreklo
deklarirano v
Republiki Koreji ali
ne, da se ugotovi, ali
se za določenega

27.11.2015

Protidampinška
dajatev se odpravi
za uvoz blaga
proizvajalca
izvoznika Daechang
Steel Co. Ltd
(dodatna oznaka
TARIC C057).

registracija uvoza

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

7

dokončna
protidampinška
dajatev

Navojni liti pribor (fitingi) za
cevi iz tempranega litega
železa, razen ohišij
kompresijskega pribora z
metričnim navojem
ISO DIN 13 in navojnih
krožnih razdelilnih omaric iz
tempranega železa,
ki nimajo pokrova.

7307 19 10 10

Kitajska,
Tajska

dokončna
protidampinška
dajatev

Barijev karbonat, z vsebnostjo
stroncija več kot 0,07 mas. %
in vsebnostjo žvepla več kot
0,0015 mas. %,
bodisi v obliki prahu, stisnjenih
granul ali žganih granul.

2836 60 00 10

Kitajska

korejskega izvoznika
lahko odobri izvzetje
iz navedenih
ukrepov, odpravijo
protidampinške
dajatve pri uvozu
njegovih izdelkov in
uvede registracija
tega uvoza,
(2015/L309/2179).
Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
navojnega litega
pribora (fitingov) za
cevi iz tempranega
litega železa s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Tajske,
(2015/C392/10).
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov,
(2015/C388/07).

25.11.2015

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

21.11.2015

Ukrep se izteče ob
polnoči 20.8.2016

8

dokončna
protidampinška
dajatev

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.

7019 40 00 11,
7019 40 00 21,
7019 40 00 50,
7019 51 00 11,
7019 51 00 12,
7019 51 00 13,
7019 51 00 14,
7019 51 00 15,
7019 51 00 19,
7019 59 00 11,
7019 59 00 12,
7019 59 00 13,
7019 59 00 14,
7019 59 00 15,
7019 59 00 19.

Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

Obročni mehanizmi za
vezavo, ki sestojijo iz najmanj
dveh jeklenih listov ali žic z
najmanj štirimi polobroči iz
jeklene žice, pritrjenimi na
njej, ki jih skupaj drži jeklen
ovitek. Odpreti jih je mogoče s
potegom polobročev ali z
majhnim sprožilnim
mehanizmom, pritrjenim na
obročni mehanizem za
vezavo.
Polietilen tereftalat z
viskoznostjo 78 ml/g ali več
v skladu s standardom
ISO 1628-5.

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,
8305 10 00 36.

3907 60 20

dokončna
protidampinška
dajatev

Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov
(2015/C384/05).

18.11.2015

Ukrep se izteče
ob polnoči
10.8.2016.

Tajska

Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov
(2015/C384/06).

18.11.2015

Ukrep se izteče
ob polnoči
10.8.2016.

Kitajska

Obvestilo o začetku
pregleda zaradi
izteka
protidampinških
ukrepov za uvoz
nekaterih vrst

13.11.2015

Preiskava zaključi v
15 mesecih od
datuma objave tega
obvestila v UL EU.

»poslano iz«:
Indije,
Indonezije,
Malezije,
Tajvana,
Tajske

9

dokončna
protidampinška
dajatev

Fotonapetostni moduli iz
kristalnega silicija („moduli“) in
njihovi ključni sestavni deli
(tj. celice in rezine).

8541 40 90 21,
8541 40 90 22,
8541 40 90 23,
8541 40 90 29,
8541 40 90 31,
8541 40 90 32,
8541 40 90 33,
8541 40 90 39.

Kitajska

Žica iz molibdena, ki vsebuje

8102 96 00 20,

Kitajska

dokončna
izravnalna dajatev

registracija uvoza

»dobavljeno
iz«:
Malezije,
Tajvana

polietilen tereftalata
s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske,
(2015/C376/09).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/2018 z
dne 11. novembra
2015 o umiku
sprejetja zaveze
dveh proizvajalcev
izvoznikov v okviru
Izvedbenega sklepa
2013/707/EU o
potrditvi sprejetja
zaveze, ponujene v
okviru
protidampinškega 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,
(2015/L295/2018).
IZVEDBENA

13.11.2015

Sprejetje zaveze v
zvezi z družbami
Chint Solar
(Zhejiang) Co. Ltd
skupaj z njenimi
povezanimi
družbami v EU
(dodatna oznaka
TARIC: B810), in
Hangzhou Zhejiang
University Sunny
Energy Science and
Technology Co. Ltd
ter Zhejiang Jinbest
Energy Science and
Technology Co. Ltd
(dodatna oznaka
TARIC: B825), se s
tem umakne.

31.10.2015

Dokončna

10

dokončna
protidampinška
dajatev

začasna
protidampinška
dajatev
dokončna
protidampinška
dajatev

najmanj 97 mas. %
molibdena, s prečnim
prerezom med 4,0 mm in 11,0
mm.

8102 96 00 40.

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

7225 11 00 11,
7225 11 00 15,
7225 11 00 19,
7226 11 00 12,
7226 11 00 14,
7226 11 00 16,
7226 11 00 92,

Kitajska,
Japonska,
Koreja, Rusija,
Združene
države
Amerike

UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/1952 z
dne 29. oktobra
2015 o razširitvi
dokončne
protidampinške
dajatve, uvedene z
Izvedbeno uredbo
Sveta (EU) št.
511/2010 na uvoz
žice iz molibdena, ki
vsebuje najmanj
99,95 mas. %
molibdena, s
prečnim prerezom
med 1,35 mm in 4,0
mm, s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske, na uvoz
žice iz molibdena, ki
vsebuje najmanj 97
mas. % molibdena, s
prečnim prerezom
med 4,0 mm in 11,0
mm, s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske
(2015/L284/1952).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/1953 z
dne 29. oktobra
2015 o uvedbi
dokončne
protidampinške

protidampinška
dajatev se pobira za
registriran uvoz žice
iz molibdena.

31.10.2015

Zneski, zavarovani z
začasno
protidampinško
dajatvijo se sprostijo.

11

7226 11 00 94,
7226 11 00 96.

začetek
protidampinškega
postopka

dokončna
protidampinška
dajatev

Pribori (fitingi) za varjenje cevi
iz različnih vrst avstenitnega
nerjavnega jekla, dokončani
ali nedokončani, namenjeni
uporabi, odporni proti koroziji,
ki so v skladu z (glede na AISI
A269) WP 304, 304L, 316,
316L, 316Ti, 321 in 321H ter
njihovi ekvivalenti v drugih
normativih, z največjim
zunanjim premerom do
vključno 406,4 mm in debelino
stene 16 mm ali manj
Aluminijasta kolesa za
motorna vozila pod številkami
KN od 8701 do 8705, s
priborom ali brez,
z nameščenimi pnevmatikami
ali brez.

ex 7307 23 10,
ex 7307 23 90.

Kitajska,
Tajvan

8708 70 10 10,
8708 70 50 10.

Kitajska

dajatve na uvoz
nekaterih zrnato
usmerjenih ploščato
valjanih izdelkov iz
silicijevega jekla za
elektropločevine s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
Japonske, Republike
Koreje, Ruske
federacije in
Združenih držav
Amerike.
(2015/L284/1953)
Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka za uvoz
nekaterih priborov
(fitingov) za varjenje
cevi iz nerjavnega
jekla, dokončanih ali
nedokončanih, s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Tajvana
(2015/C357/05).
Obvestilo o začetku
pregleda zaradi
izteka
protidampinških
ukrepov za uvoz
nekaterih
aluminijastih koles s
poreklom iz Ljudske

29.10.2015

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.

27.10.2015

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

Suh natrijev glukonat, številka
CUS (Customs Union and
Statistics) 0023277-9 in
registrska številka CAS
(Chemical Abstracts Service)
527-07-1

2918 16 00 10

Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

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

7213 10 00 00,
7213 20 00 00,
7213 91 10 00,
7213 91 20 00,
7213 91 41 00,
7213 91 49 00,
7213 91 70 00,
7213 91 90 00,
7213 99 10 00,
7213 99 90 00,
7227 10 00 00,
7227 20 00 00,
7227 90 10 00,
7227 90 50 00,
7227 90 95 00.

Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

Žica iz nerjavnega jekla, ki
vsebuje:
— 2,5 mas. % ali več niklja,
razen žice, ki vsebuje 28 mas.
% ali več, vendar ne več kot

7223 00 19 00,
7223 00 99 00.

Indija

republike Kitajske.
(2015/C355/06).
Obvestilo o začetku
pregleda zaradi
izteka
protidampinških
ukrepov za uvoz
natrijevega
glukonata s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske.
(2015/C355/07).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/1846 z
dne 14. oktobra
2015 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
valjane žice s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske po
pregledu zaradi
izteka ukrepa v
skladu s členom
11(2) Uredbe (ES)
št. 1225/2009,
(2015/L268/1846).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/1821 z
dne 9. oktobra 2015
o spremembi

27.10.2015

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

16.10.2015

11.10.2015

Na seznam indijskih
proizvajalcev
izvoznikov v Prilogi k
Izvedbeni uredbi
(EU) št. 1106/2013
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31 mas. % niklja in 20 mas. %
ali več, vendar ne več kot 22
mas. % kroma
— 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

dokončna
izravnalna dajatev

Žica iz nerjavnega jekla, ki
vsebuje:
— 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

7223 00 19 00,
7223 00 99 00.

Indija

Izvedbene uredbe
Sveta (EU) št.
1106/2013 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve in
dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na
uvoz nekaterih žic iz
nerjavnega jekla s
poreklom iz Indije, in
o spremembi
Izvedbene uredbe
Sveta (EU) št.
861/2013 o uvedbi
dokončne izravnalne
dajatve in
dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na
uvoz nekaterih žic iz
nerjavnega jekla s
poreklom iz Indije
(2015/L265/1821)
Popravek Izvedbene
uredba Sveta (EU)
št. 861/2013 z dne
2. septembra 2013 o
uvedbi dokončne
izravnalne dajatve in
dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na
uvoz nekaterih žic iz

se doda naslednja
družba:
„Amar Precision
Wire Products Pvt.,
Ltd. Satara,
Maharashtra
B121“

10.9.2013

Sprememba
besedila na:
Strani 1, uvodna
izjava 5, alineja
Strani 10, uvodna
izjava 82
Strani 12, uvodna
izjava 108,
razpredelnica, tretji
in četrti vnos
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dokončna
izravnalna dajatev
začasna
protidampinška
dajatev

dokončna
izravnalna
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
Polietilen tereftalat z
viskoznostjo 78 ml/g ali več v
skladu s standardom ISO
1628-5
Cevi iz nodularnega litega
železa (imenovanega tudi
sferoidno grafitno lito železo).

3907 60 20 00

Iran, Pakistan,
Združeni
arabski emirati

7303 00 10 10,
7303 00 90 10.

Indija

Monoalkilni estri maščobnih
kislin in/ali parafinskega
plinskega olja, pridobljenih 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

1516 20 98 21,
1516 20 98 29,
1516 20 98 30,
1518 00 91 21,
1518 00 91 29,
1518 00 91 30,
1518 00 99 21,
1518 00 99 29,
1518 00 99 30,
2710 19 43 21,

ZDA,
Kanada.

nerjavnega jekla s
poreklom iz Indije.
(2015/L251)

Obvestilo o izteku
nekaterih izravnalnih
ukrepov.
(2015/C319/09)
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/1559 z
dne 18. septembra
2015 o uvedbi
začasne
protidampinške
dajatve na uvoz cevi
iz nodularnega litega
železa
(imenovanega tudi
sferoidno grafitno lito
železo) s poreklom
iz Indije
(2015/L244/1559).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/1519
z dne 14. septembra
2015 o uvedbi
dokončnih
izravnalnih dajatev
na uvoz biodizla s
poreklom iz
Združenih držav

26.9.2015

20.9.2015

Strani 13, člen 1(2),
razpredelnica, šesti
in sedmi vnos
Strani 14, Priloga,
razpredelnica, šesti
in deseti vnos
Ukrep se izteče ob
polnoči 30.9.2015
Začasna
protidampinška
dajatev se uvede za
obdobje 6 mesecev.

16.09.2015
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parafinskega plinskega olja,
pridobljenih s sintezo in/ali
hidrotretiranjem, nefosilnega
izvora.

dokončna
protidampinška
dajatev

Žice iz nerjavnega jekla, ki
vsebujejo:
— 2,5 mas. % ali več niklja,

2710 19 43 29,
2710 19 43 30,
2710 19 46 21,
2710 19 46 29,
2710 19 46 30,
2710 19 47 21,
2710 19 47 29,
2710 19 47 30,
2710 20 11 21,
2710 20 11 29,
2710 20 11 30,
2710 20 15 21,
2710 20 15 29,
2710 20 15 30,
2710 20 17 21,
2710 20 17 29,
2710 20 17 30,
3824 90 92 10,
3824 90 92 12,
3824 90 92 20,
3826 00 10 20,
3826 00 10 29,
3826 00 10 30,
3826 00 10 39,
3826 00 10 40,
3826 00 10 49,
3826 00 10 89,
3826 00 10 99,
3826 00 90 11,
3826 00 90 19,
3826 00 90 30.
7223 00 19,
7223 00 99.

Amerike po pregledu
zaradi izteka ukrepa
v skladu s členom
18 Uredbe Sveta
(ES) št. 597/2009
(2015/L239/1519).

Indija

IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/1483 z
dne 1. septembra

3.9.2015

Spremeni se stopnja
dokončnih
protidampinških
dajatev za nekatere
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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,
— 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.

dokončna
protidampinška
dajatev

Silicijeva kovina ki vsebuje
manj kot 99,99 mas. % silicija.

dokončna
protidampinška
dajatev

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

dokončna

2804 69 00 10,
2804 69 00 20,
2804 69 00 90.

Kitajska

8501 31 00 82,
8501 31 00 83,
8501 31 00 89,
8501 32 00 42,
8501 32 00 43,

Kitajska

»poslano iz«:
Koreje,
Tajvana

»dobavljeno
iz«:
Malezije,

2015 o spremembi
Izvedbene uredbe
Sveta (EU) št.
1106/2013 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve in
dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na
uvoz nekaterih žic iz
nerjavnega jekla s
poreklom iz Indije,
po ponovni preiskavi
za ugotavljanje
absorpcije v skladu s
členom 12 Uredbe
Sveta (ES) št.
1225/2009
(2015/L228/1483).
Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
silicija s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske
(2015/C287/06).
Obvestilo v zvezi z
dokončno
protidampinško
dajatvijo, uvedeno
na uvoz

proizvajalce z
individualno dodatno
oznako TARIC.

1.9.2015

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

29.8.2015

Dodatna oznaka
TARIC B893, ki je
bila prej dodeljena
družbi Wuxi
Machinery &
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izravnalna dajatev

(celice in rezine so debeline
največ 400 mikrometrov)

8501 32 00 49,
8501 33 00 62,
8501 33 00 63,
8501 33 00 69,
8501 34 00 42,
8501 34 00 43,
8501 34 00 49,
8501 61 20 42,
8501 61 20 43,
8501 61 20 49,
8501 61 80 42,
8501 61 80 43,
8501 61 80 49,
8501 62 00 62,
8501 62 00 63,
8501 62 00 69,
8501 63 00 42,
8501 63 00 43,
8501 63 00 49,
8501 64 00 42,
8501 64 00 43,
8501 64 00 49,
8541 40 90 22,
8541 40 90 23,
8541 40 90 29,
8541 40 90 32,
8541 40 90 33,
8541 40 90 39.

Tajvana

dokončna
protidampinška
dajatev

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

8541 40 90 21,
8541 40 90 22,
8541 40 90 23,
8541 40 90 29,
8541 40 90 31,

Kitajska

dokončna

»dobavljeno
iz«:
Malezije,

fotonapetostnih
modulov iz
kristalnega silicija in
njihovih ključnih
sestavnih delov (tj.
celic) s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske ali ki so od
tam poslani, in v
zvezi z izravnalnimi
ukrepi, veljavnimi za
uvoz v Unijo
fotonapetostnih
modulov iz
kristalnega silicija in
njihovih ključnih
sestavnih delov (tj.
celic) s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske ali ki so od
tam poslani:
sprememba imena
ene izmed družb, za
katere veljata
individualna stopnja
protidampinške
dajatve in
individualna stopnja
izravnalne dajatve
(2015/C286/05).
Obvestilo v zvezi z
dokončno
protidampinško in
izravnalno dajatvijo,
uvedenima na uvoz

Equipment Import &
Export Co. Ltd, se
uporablja za družbo
China Machinery
Engineering Wuxi
Co..

29.8.2015

Dodatna oznaka
TARIC B893, ki je
bila prej dodeljena
družbi Wuxi
Machinery &

18

izravnalna dajatev

(celice in rezine so debeline
največ 400 mikrometrov)

8541 40 90 32,
8541 40 90 33,
8541 40 90 39

Tajvana

začasna
protidampinška
dajatev

Ploščato valjani izdelki iz
nerjavnega jekla, hladno
valjani (hladno deformirani),
brez nadaljnje obdelave.

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.
2842 10 00 30

Kitajska,
Tajvan.

2933 61 00 00

Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

Zeolit A v prahu, znan tudi kot
zeolit NaA ali zeolit 4A v
prahu.

dokončna
protidampinška

Melamin

Bosna in
Hercegovina

fotonapetostnih
modulov iz
kristalnega silicija in
njihovih ključnih
sestavnih delov (tj.
celic) s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske ali ki so od
tam poslani:
sprememba imena
ene izmed družb, za
katere velja zaveza.
(2015/C286/06)
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/1429 z
dne 26. avgusta
2015 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
hladno valjanih
ploščatih izdelkov iz
nerjavnega jekla s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Tajvana
(2015/L224/1429).
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov
(2015/C280/06).
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih

Equipment Import &
Export Co. Ltd, se
uporablja za družbo
China Machinery
Engineering Wuxi
Co..

28.8.2015

Zneski, zavarovani z
začasno
protidampinško
dajatvijo se
dokončno poberejo.
Zavarovani zneski,
ki presegajo višino
dokončne
protidampinške
dajatve, se sprostijo.

25.8.2015

Ukrep se izteče ob
polnoči 15.5.2016.

25.8.2015

Ukrep se izteče ob
polnoči 14.5.2016.
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dajatev
dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
izravnalna dajatev

Premazan fini papir, ki je papir
ali karton, premazan z ene ali
z obeh strani (razen kraft papir
ali kraft karton), v listih ali
zvitkih, ter z maso med 70
g/m2 in 400 g/ m2 ter belino
nad 84 (izmerjeno v skladu z
ISO 2470-1), razen zvitkov,
primernih za uporabo na
strojih za rotacijski tisk ki so
opredeljeni kot zvitki, katerih
rezultat preskusa po
preskusnem standardu ISO
3783:2006 za določanje
odpornosti proti trganju z
metodo pospešene hitrosti ob
uporabi preskusne naprave
IGT (električni model) je manj
kot 30 N/m pri meritvi v prečni
smeri papirja ter manj kot 50
N/m pri meritvi v smeri stroja,
večplastnega papirja in
večplastnega kartona.
Premazan fini papir, ki je papir
ali karton, premazan z ene ali
z obeh strani (razen kraft papir
ali kraft karton), v listih ali
zvitkih, ter z maso med 70
g/m2 in 400 g/ m2 ter belino
nad 84 (izmerjeno v skladu z
ISO 2470-1), razen zvitkov,
primernih za uporabo na

4810 13 00 20,
4810 14 00 20,
4810 19 00 20,
4810 22 00 20,
4810 29 30 20,
4810 29 80 20,
4810 99 10 20,
4810 99 80 20.

Kitajska

4810 13 00 20,
4810 14 00 20,
4810 19 00 20,
4810 22 00 20,
4810 29 30 20,
4810 29 80 20,
4810 99 10 20,
4810 99 80 20.

Kitajska

protidampinških
ukrepov
(2015/C280/07).
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov
(2015/C280/08).

Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
izravnalnih ukrepov.
(2015/C280/09)

25.8.2015

Ukrep se izteče ob
polnoči 15.5.2016.

25.8.2015

Ukrep se izteče ob
polnoči 15.5.2016.
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dokončna
protidampinška
dajatev
dokončna
izravnalna dajatev

strojih za rotacijski tisk ki so
opredeljeni kot zvitki, katerih
rezultat preskusa po
preskusnem standardu ISO
3783:2006 za določanje
odpornosti proti trganju z
metodo pospešene hitrosti ob
uporabi preskusne naprave
IGT (električni model) je manj
kot 30 N/m pri meritvi v prečni
smeri papirja ter manj kot 50
N/m pri meritvi v smeri stroja,
večplastnega papirja in
večplastnega kartona.
Fotonapetostni moduli iz
kristalnega silicija ali paneli in
vrste celic, ki se uporabljajo v
fotonapetostnih modulih ali
panelih iz kristalnega silicija
(celice in rezine so debeline
največ 400 mikrometrov).

8541 40 90 21,
8541 40 90 22,
8541 40 90 23,
8541 40 90 29,
8541 40 90 31,
8541 40 90 32,
8541 40 90 33,
8541 40 90 39.

Kitajska
»dobavljeno
iz:« Malezije,
Tajvana

IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/1403 z
dne 18. avgusta
2015 o umiku
sprejetja zaveze
enega proizvajalca
izvoznika v okviru
Izvedbenega sklepa
2013/707/EU o
potrditvi sprejetja
zaveze, ponujene v
okviru
protidampinškega in
protisubvencijskega
postopka v zvezi z
uvozom
fotonapetostnih
modulov iz
kristalnega silicija in
njihovih ključnih

20.8.2015

Zaveza za družbo
ZNSHINE PV-TECH
CO. LTD in njene
povezane družbe v
EU (združeno pod
dodatno oznako
TARIC B923), se
umakne.
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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
500nm), 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).

7007 19 80 11,
7007 19 80 19.

Kitajska

sestavnih delov (tj.
celic) s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske ali ki so od
tam poslani, za
obdobje uporabe
dokončnih ukrepov.
(2015/L218/1402)
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/1394
z dne 13. avgusta
2015
o spremembi
Uredbe (EU) št.
470/2014, kakor je
bila spremenjena z
Uredbo (EU)
2015/588, o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve in o
dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na
uvoz solarnega
stekla s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske, po ponovni
preiskavi za
ugotavljanje
absorpcije v skladu s
členom 12 Uredbe
Sveta (ES) št.
1225/2009

15.8.2015

Spremenijo se višine
dokončnih
protidampinških
dajatev.
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začetek
protisubvencijskega
postopka

evropski brancin
(Dicentrarchus labrax) in
orada (Sparus aurata), sveža,
ohlajena ali zamrznjena:
— v obliki cele ribe (z
glavo), s škrgami ali
brez škrg, z drobovjem
ali brez drobovja, z
luskami ali brez lusk,
ali

0302 84 10,
0302 85 30,
0303 84 10,
0303 89 55,
ex 0304 49 90,
ex 0304 89 90

Turčija

ex 6903 10 00,
ex 6903 20 10,
ex 6903 20 90,
ex 6903 90 10,
ex 6903 90 90,
ex 6909 19 00

Kitajska

(2015/L215/1394).
Obvestilo o začetku
protisubvencijskega
postopka za uvoz
evropskega brancina
in orade s poreklom
iz Turčije
(2015/C266/06).

14.8.2015

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.

14.8.2015

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.

— brez glave, s škrgami
ali brez škrg, z
drobovjem ali brez
drobovja, z luskami ali
brez lusk, ali
— v obliki filetov.
začetek
protidampinškega
postopka

penjeni keramični filtri s
povprečno poroznostjo do 60
ppi (por na palec) in takšno
odpornostjo proti
temperaturnim spremembam,
da vzdržijo spremembo
temperature s sobne
temperature na najmanj 1 300
°C pri prehodu raztaljenih
kovin, narejeni iz keramičnega
materiala, razen tistih:

Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka za uvoz
nekaterih penjenih
keramičnih filtrov s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske
(2015/C266/07).

— iz silikatne fosilne
moke ali podobnih
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silikatnih zemljin ali

začetek
protidampinškega
postopka

dokončna
protidampinška
dajatev

— ki vsebujejo več kot 50
mas. % cirkonij
(cirkonijev oksid ZrO2).
natrijev ciklamat

nekatere sveče, svečke in
podobni izdelki.

2929 90 00 10

Kitajska

3406 00 00 90

Kitajska

Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka za uvoz
natrijevega
ciklamata s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
omejenega na
družbi Fang Da
Food Additive (Shen
Zhen) Limited in
Fang Da Food
Additive (Yang
Quan) Limited
(2015/C264/04).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/1361 z
dne 6. avgusta 2015
o razveljavitvi
dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
nekaterih sveč vseh
vrst in podobnih
izdelkov s poreklom
iz Ljudske republike
Kitajske po pregledu
zaradi izteka ukrepa
v skladu s členom

12.8.2015

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.

8.8.2015

Dokončna
protidampinška
dajatev se razveljavi.
Postopek v zvezi s
tem uvozom se
zaključi.
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dokončna
protisubvencijska
dajatev

začetek
protisubvencijskega
postopka

palice iz nerjavnega jekla,
hladno oblikovane ali hladno
dodelane, brez nadaljnje
obdelave, razen palic
okroglega prečnega prereza in
s premerom 80 mm ali več.
ploščato valjani izdelki iz
nerjavnega jekla, hladno
valjani, brez nadaljnje
obdelave

registracija uvoza

vsi izravnalni ukrepi

Vse blago katerega izdelava,
proizvodnja, izvoz ali prevoz je

7222 20 21, Indija
7222 20 29,
7222 20 31,
7222 20 39,
7222 20 81,
7222 20 89.
7219 31 00,
Kitajska,
7219 32 10,
Tajvan
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.

Vse države,
ki niso članice

11(2) Uredbe Sveta
(ES) št. 1225/2009
(2015/L210/1361).
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
izravnalnih ukrepov.
(2015/C248/04).

IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/1206 z
dne 23. julija 2015 o
ustavitvi
protisubvencijskega
postopka za uvoz
hladno valjanih
ploščatih izdelkov iz
nerjavnega jekla s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
razveljavitvi
Izvedbene uredbe
(EU) št. 1331/2014 o
obvezni registraciji
uvoza hladno
valjanih ploščatih
izdelkov iz
nerjavnega jekla s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Tajvana.
(2015/L196/1206).
Popravek Uredbe
Sveta (ES) št.

29.7.2015

Ukrep se izteče
29.4.2016

25.7.2015

Protisubvencijski
postopek se ustavi.
Izvedbena uredba
(EU) št. 1331/2014 o
obvezni registraciji
uvoza se razveljavi.

07.08.2009

Sprememba
besedila na strani
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subvencioniran in katerega
sprostitev v prosti promet v
Skupnosti povzroča škodo.

Evropske
skupnosti.

začasna
protidampinška
dajatev

Aluminijasta folija debeline
najmanj 0,008 mm, vendar
največ 0,018 mm, brez
podlage, samo valjana,
vendar dalje ne obdelana, v
zvitkih, širokih do vključno 650
mm in z maso več kot 10 kg
(„veliki zvitki“).

7607 11 19 10

Rusija

dokončna
protidampinška
dajatev

Žica iz nerjavnega jekla, ki
vsebuje:
— 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,
— 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

7223 00 19 00,
7223 00 99 00

Indija

dokončna
izravnalna dajatev

597/2009 z dne 11.
junija 2009 o zaščiti
proti
subvencioniranemu
uvozu iz držav, ki
niso članice
Evropske skupnosti.
(2015/L187).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/1081 z
dne 3. julija 2015 o
uvedbi začasne
protidampinške
dajatve na uvoz
nekaterih
aluminijastih folij s
poreklom iz Rusije.
(2015/L175/1081)
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/1019 z
dne 29. junija 2015 o
spremembi
Izvedbene uredbe
Sveta (EU) št.
1106/2013 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve in
dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na
uvoz nekaterih žic iz
nerjavnega jekla s

100, člen 9(2),
drugi pododstavek.

5.7.2015

Začasna
protidampinška
dajatev se uporablja
6 mesecev.

1.7.2015

Ta Uredba ima
pravni učinek od
16.1.2015.
Izvedbena uredba
Komisije (EU)
2015/49 se
razveljavi
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dokončna
protidampinška
dajatev

Volframov karbid, volframov
karbid z dodatkom kovinskega
prahu in taljeni volframov
karbid

2849 90 30 00,
3824 30 00 10

Kitajska

začetek
protidampinškega
postopka

Vroče valjane armaturne
palice iz železa ali jekla z
visoko odpornostjo proti
utrujenosti (imenovane tudi
„HFP Rebars“), narejene iz
železa, nelegiranega ali
legiranega jekla (razen
nerjavnega, hitroreznega in
silicij-manganovega jekla),
brez nadaljnje obdelave,
vključno s tistimi, ki so po
valjanju zvite;

ex 7214 20 00,
ex 7228 30 20,
ex 7228 30 41,
ex 7228 30 49,
ex 7228 30 61,
ex 7228 30 69,
ex 7228 30 70,
ex 7228 30 89

Kitajska

poreklom iz Indije,
spremembi
Izvedbene uredbe
Sveta (EU) št.
861/2013 o uvedbi
dokončne izravnalne
dajatve in
dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na
uvoz nekaterih žic iz
nerjavnega jekla s
poreklom iz Indije, in
razveljavitvi
Izvedbene uredbe
Komisije (EU)
2015/49.
(2015/L163/1019)
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov.
(2015/C212/06)
Popravek Obvestila
o začetku
protidampinškega
postopka za uvoz
armaturnih palic iz
jekla z visoko
odpornostjo proti
utrujenosti s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske.
(2015/C212/08)

27.6.2015

Ukrep se izteče ob
polnoči 25.3.2016

30.4.2015

Sprememba
besedila
Stran 19, točka 2
Priloge I Prihodki od
prodaje in obseg
prodaje
in
Stran 21, točka 2
Priloge II: Prihodki
od prodaje in obseg
prodaje
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dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

Sistemi za preglede tovora z
uporabo nevtronske
tehnologije ali rentgenskih
žarkov z virom rentgenskega
sevanja najmanj 250 KeV ali z
uporabo gama žarkov, ter
tovorna vozila, opremljena s
takimi sistemi.
Rezane niti iz steklenih vlaken
dolžine 50 mm ali manj,
rovingi iz steklenih vlaken,
razen tistih, ki so impregnirani
in prevlečeni ter imajo izgubo
pri sežigu več kot 3 % (kot je
določeno v standardu ISO
1887), ter rogoznice iz
steklenih vlaken, razen
rogoznic iz steklene volne.
Žica iz molibdena, ki vsebuje
najmanj 99,95 mas. %
molibdena, s prečnim
prerezom med 1,35 mm in
4,0 mm.

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

Kitajska

Obvestilo o izteku
nekaterih
protidampinških
ukrepov
(2015/C199/02).

16.6.2015

Ukrep se izteče ob
polnoči 17.6.2015.

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.

Kitajska

Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov
(2015/C199/03).

16.6.2015

Ukrep se izteče ob
polnoči 16.3.2016.

ex 8102 96 00

Kitajska

12.6.2015

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

Natrijev ciklamat

2929 90 00 10

Kitajska,
Indonezija

Obvestilo o začetku
pregleda zaradi
izteka
protidampinških
ukrepov za uvoz
nekaterih žic iz
molibdena s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske.
(2015/C194/04).
Obvestilo o začetku
pregleda zaradi
izteka
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za
natrijev ciklamat s

6.6.2015

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

Neplatirane ali neprevlečene
žice iz nelegiranega jekla, žice
iz nelegiranega jekla, platirane
ali prevlečene s cinkom, in
pletene žične vrvi iz
nelegiranega jekla, platirane
ali ne ali prevlečene ali ne iz
največ 18 žic, z vsebnostjo 0,6
mas. % ali več ogljika, z
največjo dimenzijo prečnega
prereza več kot 3 mm, razen
pocinkane (in ne prevlečene z
dodatnimi materiali) žične vrvi,
ki so sestavljene iz sedmih
žic, pri katerih je premer
osrednje žice bodisi enak
premeru katere koli od ostalih
6 žic ali za manj kot 3 % večji
od njega.

7217 10 90 10,
7217 20 90 10,
7312 10 61 11,
7312 10 61 91,
7312 10 65 11,
7312 10 65 91,
7312 10 69 11,
7312 10 69 91

Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

Fotonapetostni moduli ali
paneli iz kristalnega silicija in
vrste celic, ki se uporabljajo v
fotonapetostnih modulih ali
panelih iz kristalnega silicija
(celice in rezine so debeline
največ 400 mikrometrov)

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

Kitajska,

dokončna
protisubvencijska
dajatev

»poslano iz«:
Kitajske

poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Indonezije.
(2015/C189/02)
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/865 z dne
4. junija 2015 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve 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 po pregledu
zaradi izteka
ukrepov v skladu s
členom 11(2)
Uredbe Sveta (ES)
št. 1225/2009.
(2015/L139/865)
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/866 z dne
4. junija 2015 o
umiku sprejetja
zaveze treh
proizvajalcev
izvoznikov v okviru
Izvedbenega sklepa

6.6.2015

Uporaba
individualne stopnje
dajatve, določene za
družbe iz odstavka
2, je pogojena s
predložitvijo
veljavnega
trgovinskega računa
carinskim organom
držav članic, ki je
skladen z zahtevami
iz Priloge.
Če tak račun ni
predložen, se
uporablja stopnja
dajatve, ki velja za
vse druge družbe.

6.6.2015

Sprejetje zaveze, v
zvezi z družbami
zajetimi z dodatnimi
oznakami TARIC:
B805,
B819 in
B921, se s tem
umakne.
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začetek
protidampinškega
postopka

aspartam (N-L-α-aspartil-Lphenilalanin-1-metil ester, 3amino-N-(α-karbometoksifenetil)-sukcinaminska kislinaN-metil ester), število CAS
22839-47-0, ter aspartam, ki
ga vsebujejo pripravki in/ali
mešanice, ki vsebujejo tudi
druga sladila in/ali vodo

ex 2924 29 98,
ex 2106 90 92,
ex 2106 90 98,
ex 3824 90 92,
ex 3824 90 93

Kitajska

registracija uvoza

Fotonapetostni moduli ali
paneli iz kristalnega silicija ter

8501 31 00 82,
8501 31 00 83,

»poslano iz«:
Malezije,

2013/707/EU o
potrditvi sprejetja
zaveze, ponujene v
okviru
protidampinškega 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.
(2015/L139/866
Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka za uvoz
aspartama s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske ter
aspartama s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske, ki
ga vsebujejo
nekateri pripravki
in/ali mešanice.
(2015/C177/07)
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE

30.5.2015

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.

30.5.2015

Obveznost
registracije preneha
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dokončna
protidampinška
dajatev

celice, ki se uporabljajo v
fotonapetostnih modulih ali
panelih iz kristalnega silicija
(celice so debeline največ 400
mikrometrov), razen: —
solarni napajalniki, ki so
sestavljeni iz manj kot šestih
celic, so prenosni in z
električno energijo napajajo
naprave ali polnijo baterije,
— tankoslojni fotonapetostni
izdelki,
— fotonapetostni izdelki iz
kristalnega silicija, ki so trajno
vgrajeni v električne naprave,
kadar funkcija električnih
naprav ni proizvodnja
električne energije in kadar te
električne naprave rabijo
električno energijo, ki jo
proizvedejo integrirane
fotonapetostne celice iz
kristalnega silicija,
— moduli ali paneli z izhodno
napetostjo, ki ne presega 50 V
pri enosmernem toku, in
izhodno močjo, ki ne presega
50 W, namenjenih izključno za
neposredno polnjenje baterij v
sistemih z enakimi
značilnostmi glede napetosti
in moči

8501 32 00 42,
8501 32 00 43,
8501 33 00 62,
8501 33 00 63,
8501 34 00 42,
8501 34 00 43,
8501 61 20 42,
8501 61 20 43,
8501 61 80 42,
8501 61 80 43,
8501 62 00 62,
8501 62 00 63,
8501 63 00 42,
8501 63 00 43,
8501 64 00 42,
8501 64 00 43,
8541 40 90 22,
8541 40 90 23,
8541 40 90 32,
8541 40 90 33

Tajvana

(EU) 2015/833 z dne
28. maja 2015 o
začetku preiskave
glede morebitnega
izogibanja
protidampinškim
ukrepom, uvedenim
z Izvedbeno uredbo
Sveta (EU) št.
1238/2013 na uvoz
fotonapetostnih
modulov iz
kristalnega silicija in
njihovih ključnih
sestavnih delov (tj.
celic) s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske ali ki so od
tam poslani, z
uvozom
fotonapetostnih
modulov iz
kristalnega silicija in
njihovih ključnih
sestavnih delov (tj.
celic), poslanih iz
Malezije in s
Tajvana, ne glede
na to, ali so
deklarirani kot
izdelek s poreklom iz
Malezije in s
Tajvana ali ne, in o
registraciji takega
uvoza

9 mesecev po
datumu začetka
veljavnosti te
uredbe.
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registracija uvoza
dokončna
izravnalna dajatev

Fotonapetostni moduli ali
paneli iz kristalnega silicija ter
celice, ki se uporabljajo v
fotonapetostnih modulih ali
panelih iz kristalnega silicija
(celice so debeline največ 400
mikrometrov), razen: —
solarni napajalniki, ki so
sestavljeni iz manj kot šestih
celic, so prenosni in z
električno energijo napajajo
naprave ali polnijo baterije,
— tankoslojni fotonapetostni
izdelki,
— fotonapetostni izdelki iz
kristalnega silicija, ki so trajno
vgrajeni v električne naprave,
kadar funkcija električnih
naprav ni proizvodnja
električne energije in kadar te
električne naprave rabijo
električno energijo, ki jo
proizvedejo integrirane
fotonapetostne celice iz
kristalnega silicija,
— moduli ali paneli z izhodno
napetostjo, ki ne presega 50 V
pri enosmernem toku, in
izhodno močjo, ki ne presega
50 W, namenjenih izključno za
neposredno polnjenje baterij v
sistemih z enakimi
značilnostmi glede napetosti
in moči

8501 31 00 82,
8501 31 00 83,
8501 32 00 42,
8501 32 00 43,
8501 33 00 62,
8501 33 00 63,
8501 34 00 42,
8501 34 00 43,
8501 61 20 42,
8501 61 20 43,
8501 61 80 42,
8501 61 80 43,
8501 62 00 62,
8501 62 00 63,
8501 63 00 42,
8501 63 00 43,
8501 64 00 42,
8501 64 00 43,
8541 40 90 22,
8541 40 90 23,
8541 40 90 32,
8541 40 90 33

»poslano iz«:
Malezije,
Tajvana

IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/832 z dne
28. maja 2015 o
začetku preiskave
glede morebitnega
izogibanja
izravnalnim
ukrepom, uvedenim
z Izvedbeno uredbo
Sveta (EU) št.
1239/2013 na uvoz
fotonapetostnih
modulov iz
kristalnega silicija in
njihovih ključnih
sestavnih delov (tj.
celic) s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske ali ki so od
tam poslani, z
uvozom
fotonapetostnih
modulov iz
kristalnega silicija in
njihovih ključnih
sestavnih delov (tj.
celic), poslanih iz
Malezije in s
Tajvana, ne glede
na to, ali so
deklarirani kot
izdelek s poreklom iz
Malezije in s
Tajvana ali ne, in o

30.5.2015

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

Nekateri sestavni deli koles

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

Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

Silicijeva kovina ki vsebuje
manj kot 99,99 mas. % silicija.

KN 2804 69 00

Kitajska

začasna
protidampinška

Kalijev acesulfam (kalijeva sol
6-metil-1,2,3-oksatiazin-4

ex 2106 90 92,
ex 2106 90 98,

Kitajska

registraciji takega
uvoza.
(2015/L132/832)
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/831 z dne
28. maja 2015 o
posodobitvi
seznama strank, ki
so oproščene plačila
razširjene
protidampinške
dajatve na nekatere
dele za kolesa s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske v
skladu z Uredbo
(ES) št. 88/97 po
preverjanju,
uvedenem z
Obvestilom Komisije
2014/C 299/08.
(2015/L132/831)
Obvestilo o začetku
pregleda zaradi
izteka
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
silicija s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske.
(2015/C174/06).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE

28.6.2015

Posodobitev
seznama izvzetih
strank v Prilogi II
Uredbe (ES) 88/97.
Izvzetje v skladu z
Uredbo (ES) št.
88/97 za stranke,
določene v Prilogi II
k tej uredbi
(2015/831), se
razveljavi z učinkom
od 21.11.2014.

28.5.2015

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

22.5.2015

Začasna
protidampinška
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dajatev

(3H)-on 2,2-dioksid; CAS RN
55589-62-3) in kalijev
acesulfam, ki ga vsebujejo
nekateri pripravki in/ali zmesi.

2934 99 90 21,
ex 3824 90 92,
ex 3824 90 93,
ex 3824 90 96.

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.

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

(EU) 2015/787 z dne
19. maja 2015 o
uvedbi začasne
protidampinške
dajatve 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.
(2015/L125/787).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/782 z dne
19. maja 2015 o
spremembi
Izvedbene uredbe
Sveta (EU) št.
917/2011 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve in
dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na
uvoz keramičnih
ploščic s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske, ter vključitvi

dajatev se uporablja
6 mesecev.

21.5.2015

Na seznam
proizvajalcev
izvoznikov iz Priloge
I k Izvedbeni uredbi
(EU) št. 917/2011 se
doda družba
„Everstone Industry
(Qingdao) Co., Ltd. “
z dodatno oznako
TARIC B998.
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registracija uvoza
dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
izravnalna
dajatev

Dvokolesa in druga podobna
kolesa (vključno z dostavnimi
tricikli, a brez enokolesnikov)
brez motornega pogona.

8712 00 30 20,
8712 00 70 92.

»poslano iz«:
Kambodže,
Pakistana,
Filipinov

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

ex 1516 20 98,
ex 1518 00 91,
ex 1518 00 99,
ex 2710 19 43,
ex 2710 19 46,
ex 2710 19 47,

»poslano iz«:
Kanade

ene družbe na
seznam
proizvajalcev iz
Ljudske republike
Kitajske iz Priloge I.
(2015/L124/782).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/776 z dne
18. maja 2015 o
razširitvi dokončne
protidampinške
dajatve, uvedene z
Uredbo Sveta (EU)
št. 502/2013 na uvoz
koles s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske, na uvoz
koles, poslanih iz
Kambodže in
Pakistana ter s
Filipinov, ne glede
na to, ali so
deklarirana kot
izdelki s poreklom iz
Kambodže ali
Pakistana ali s
Filipinov ali ne.
(2015/L122/776).
Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda izravnalnih
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
biodizla s poreklom

20.5.2015

Dajatev se pobira za
registriran uvoz,
poslan iz Kambodže,
Pakistana in
Filipinov,
razen za uvoz blaga,
ki ga proizvajajo
družbe iz
1. odstavka.

19.5.2015

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

35

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 20 11,
ex 2710 20 15,
ex 2710 20 17,
ex 3824 90 92,
ex 3824 90 93,
ex 3826 00 10,
ex 3826 00 90.

dokončna
protidampinška
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, z vsebnostjo več kot
20 mas. % monoalkilnih estrov
maščobnih kislin in/ali
parafinskih plinskega olj,
pridobljenih s sintezo in/ali
hidrotretiranjem, nefosilnega
izvora.

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 92,
ex 3824 90 93,
ex 3826 00 10,
ex 3826 00 90.

»poslano iz«:
Kanade

dokončna
protidampinška
dajatev

Vezane lesene plošče,
sestavljene samo iz lesenih
listov, katerih posamezna
debelina ne presega 6 mm, z
najmanj eno zunanjo plastjo
lesa okoumé, ki ni prevlečen s
trajno folijo ali z drugimi
materiali.
Ploščato valjani izdelki iz
železa ali nelegiranega jekla

4412 31 10 10

Kitajska

začetek
protidampinškega

ex 7209 15 00, Kitajska,
7209 16 90, Ruska

iz Združenih držav
Amerike, kakor so
bili razširjeni na
uvoz, poslan iz
Kanade, ne glede na
to, ali je deklariran s
poreklom iz Kanade
ali ne.
(2015/C162/09).
Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
biodizla s poreklom
iz Združenih držav
Amerike, kakor so
bili razširjeni na
uvoz, poslan iz
Kanade, ne glede na
to, ali je deklariran s
poreklom iz Kanade
ali ne.
(2015/C162/10).
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov.
(2015/C161/06).

Obvestilo o začetku
protidampinškega

19.5.2015

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

14.5.2015

Ukrep se izteče ob
polnoči 3.2.2016.

14.5.2015

Preiskava se zaključi
v 15 mesecih po
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postopka

začasna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev.

ali drugega legiranega jekla
(razen nerjavnega jekla) vseh
širin, hladno valjani (hladno
deformirani), neplatirani,
neprevlečeni in neprekriti ter
brez nadaljnje obdelave,
razen iz:
- elektropločevine
- črne pločevine
- hitroreznega jekla
- silicijevega jekla za
elektropločevine.
Zrnato usmerjeni ploščato
valjani izdelki iz silicijevega
jekla za elektropločevine,
debeline več kot 0,16 mm.

7209 17 90,
7209 18 91,
ex 7209 18 99,
ex 7209 25 00,
7209 26 90,
7209 27 90,
7209 28 90,
7211 23 30,
ex 7211 23 80,
ex 7211 29 00,
7225 50 80,
7226 92 00.
7225 11 00 10,
7226 11 00 11,
7226 11 00 91.

federacija.

postopka za uvoz
nekaterih hladno
valjanih ploščatih
izdelkov iz jekla s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Ruske federacije.
(2015/C161/07).

Kitajska,
Japonska,
Republika
Koreja, Ruska
federacija,
ZDA.

Fotonapetostni moduli iz
kristalnega silicija ali paneli in
vrste celic, ki se uporabljajo v

8541 40 90 21,
8541 40 90 29,
8541 40 90 31,

Kitajska,
»poslano iz«:
Kitajske

IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/763 z dne
12. maja 2015 o
uvedbi začasne
protidampinške
dajatve na uvoz
nekaterih zrnato
usmerjenih ploščato
valjanih izdelkov iz
silicijevega jekla za
elektropločevine s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
Japonske, Republike
Koreje, Ruske
federacije in
Združenih držav
Amerike.
(2015/L120/763).
Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda

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

14.5.2015

Ukrep začasna
protidampinška
dajatev se uporablja
6 mesecev.

5.5.2015

Pregled je po
obsegu omejen na
referenčno vrednost,
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dokončna
izravnalna
dajatev.

registracija uvoza

fotonapetostnih modulih ali
panelih iz kristalnega silicija
(celice in rezine so debeline
največ 400 mikrometrov).

8541 40 90 39.

citronska kislina in
trinatrijev citrat dihidrat

2918 14 00 10,
2918 15 00 11.

»poslano iz«:
Malezije

protidampinških in
izravnalnih ukrepov,
ki se uporabljajo za
uvoz fotonapetostnih
modulov iz
kristalnega silicija in
njihovih ključnih
sestavnih delov (tj.
celic) s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske ali ki so od
tam poslani.
(2015/C147/03).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/706 z dne
30. aprila 2015 o
začetku preiskave
glede možnega
izogibanja
protidampinškim
ukrepom, uvedenim
z Izvedbeno uredbo
Komisije (EU)
2015/82 na uvoz
citronske kisline s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske z
uvozom citronske
kisline, poslane iz
Malezije, ne glede
na to, ali je
deklarirana kot
izdelek s poreklom iz
Malezije ali ne, in o

ki se uporablja kot
referenca za
mehanizem za
prilagoditev cen iz
veljavne zaveze.
Preiskava bo
zaključena v
15 mesecih od
datuma objave tega
obvestila v UL EU.

2.5.2015

Preiskava zaključi v
9 mesecih po objavi
te uredbe v UL EU.
Obveznost
registracije preneha
9 mesecev po
datumu začetka
veljavnosti te
uredbe.
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začetek
protidampinškega
postopka

dokončna
protidampinška
dajatev

Vroče valjane armaturne
palice iz železa ali jekla z
visoko odpornostjo proti
utrujenosti (imenovane tudi
„HFP Rebars“), narejene iz
železa, nelegiranega ali
legiranega jekla (razen
nerjavnega, hitroreznega in
silicij-manganovega jekla),
brez nadaljnje obdelave,
vključno s tistimi, ki so po
valjanju zvite.
Fotonapetostni moduli iz
kristalnega silicija ali panelov
in vrste celic, ki se uporabljajo
v fotonapetostnih modulih ali
panelih iz kristalnega silicija
(celice in rezine so debeline
največ 400 mikrometrov.)

ex 7214 20 00,
ex 7228 30 20,
ex 7228 30 41,
ex 7228 30 49,
ex 7228 30 61,
ex 7228 30 69,
ex 7228 30 70,
ex 7228 30 89.

Kitajska

8501 31 00 81,
8501 31 00 89,
8501 32 00 41,
8501 32 00 49,
8501 33 00 61,
8501 33 00 69,
8501 34 00 41,
8501 34 00 49,
8501 61 20 41,
8501 61 20 49,
8501 61 80 41,
8501 61 80 49,
8501 62 00 61,
8501 62 00 69,
8501 63 00 41,
8501 63 00 49,
8501 64 00 41,
8501 64 00 49,
8541 40 90 21,
8541 40 90 29,

Kitajska
»poslano iz«:
Kitajske

registraciji takega
uvoza.
(2015/L113/706).
Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka za uvoz
armaturnih palic iz
jekla z visoko
odpornostjo proti
utrujenosti s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske.
(2015/C143/13).
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov.
(2015/C137/06).

30.04.2015

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.

25.4.2015

Ukrep se izteče ob
polnoči 7.12.2015.
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dokončna
izravnalna dajatev

Fotonapetostni moduli iz
kristalnega silicija ali panelov
in vrste celic, ki se uporabljajo
v fotonapetostnih modulih ali
panelih iz kristalnega silicija
(celice in rezine so debeline
največ 400 mikrometrov).

začasna
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

dokončna
protidampinška
dajatev

8541 40 90 31,
8541 40 90 39.
8501 31 00 81,
8501 31 00 89,
8501 32 00 41,
8501 32 00 49,
8501 33 00 61,
8501 33 00 69,
8501 34 00 41,
8501 34 00 49,
8501 61 20 41,
8501 61 20 49,
8501 61 80 41,
8501 61 80 49,
8501 62 00 61,
8501 62 00 69,
8501 63 00 41,
8501 63 00 49,
8501 64 00 41,
8501 64 00 49,
8541 40 90 21,
8541 40 90 29,
8541 40 90 31,
8541 40 90 39.
7007 19 80 11,
7007 19 80 19.

Kitajska
»poslano iz«:
Kitajske

Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
izravnalnih ukrepov.
(2015/C137/05).

25.4.2015

Ukrep se izteče ob
polnoči 7.12.2015.

Kitajska

IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/588 z dne
14. aprila 2015 o
spremembi
Izvedbene uredbe
(EU) št. 470/2014 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve in o
dokončnem

16.4.2015

Znesek dajatev, ki
presega dajatve, ki
se plačajo v skladu s
členom 1 te uredbe,
se povrne ali
odpusti.
Vračilo in odpustitev
se zahtevata pri
nacionalnih carinskih
organih v skladu z
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Δ 150 K (merjeno v skladu z
EN 12150) in mehansko
trdnostjo 90 N/mm 2 ali več
(merjeno v skladu z EN 12883).
dokončna
izravnalna
dajatev

palice iz nerjavnega jekla,
hladno oblikovane ali hladno
dodelane, brez nadaljnje
obdelave, razen palic z
okroglim prečnim prerezom in
premerom 80 mm ali več.

7222 20 21,
7222 20 29,
7222 20 31,
7222 20 39,
7222 20 81,
7222 20 89.

Indija

dokončna
protidampinška
dajatev

žice iz nerjavnega jekla, ki
vsebuje:

7223 00 19,
7223 00 99.

Indija

dokončna
izravnalna
dajatev

— 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,
— 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.

pobiranju začasne
dajatve, uvedene na
uvoz solarnega
stekla s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske.
(2015/L098/588).
Obvestilo o veljavnih
izravnalnih ukrepih v
zvezi z uvozom
nekaterih palic iz
nerjavnega jekla s
poreklom iz Indije v
Unijo: sprememba
imena ene od družb,
za katero velja
individualna stopnja
izravnalne dajatve.
(2015/C117/04).
Obvestilo o veljavnih
protidampinških in
izravnalnih ukrepih v
zvezi z uvozom
nekaterih žic iz
nerjavnega jekla s
poreklom iz Indije v
Unijo: sprememba
imena družbe, za
katero veljata
individualni stopnji
protidampinške in
izravnalne dajatve.
(2015/C111/04).

veljavno carinsko
zakonodajo.

11.4.2015

1.4.2015

Ta uredba se
uporablja
retroaktivno od
15.5.2014.
Za družbo Viraj
Profiles Limited,
Palghar,
Maharashtra in
Mumbai,
Maharashtra, se
uporabi dodatna
oznaka TARIC
B004, ki je bila prej
dodeljena družbi
Viraj Profiles Vpl.
Ltd, Thane.
Za družbo Viraj
Profiles Limited,
Palghar,
Maharaštra, in
Mumbai,
Maharaštra, se
uporabi dodatna
oznaka TARIC
B780, ki je bila prej
dodeljena družbama
Viraj Profiles Ltd,
Thane, Maharaštra,
in Viraj Profiles Vpl.
Ltd, Mumbai,
Maharaštra.
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dokončna
protidampinška
dajatev

dopolnitev osnovne
protidampinške in
protisubvencijske
uredbe

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.

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,
7318 22 00 39,
7318 22 00 95,
7318 22 00 98.

Kitajska
»poslano iz«:
Malezija

Vse tretje
države

IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/519 z dne
26. marca 2015 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
nekaterih pritrdilnih
elementov iz železa
ali jekla s poreklom
iz Ljudske republike
Kitajske, kakor je
bila razširjena na
uvoz nekaterih
pritrdilnih elementov
iz železa ali jekla iz
Malezije, ne glede
na to, ali so
deklarirani kot izdelki
s poreklom iz
Malezije ali ne, po
pregledu zaradi
izteka ukrepa v
skladu s členom
11(2) Uredbe (ES)
št. 1225/2009.
(2015/L082/519)
UREDBA (EU)
2015/476
EVROPSKEGA
PARLAMENTA IN
SVETA z dne 11.
marca 2015 o
ukrepih, ki jih Unija
lahko uvede na

28.3.2015

Uporaba izvzetij,
odobrenih družbam,
navedenim v 4.
odstavku 1. člena,
je pogojena s
predložitvijo
veljavnega
trgovinskega računa
carinskim organom
držav članic, ki je v
skladu z zahtevami
iz priloge II.

16.4.2015

Dopolnitev Uredbe
(ES) št. 1225/2009
in Uredbe (ES) št.
597/2009.
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dopolnitev osnovne
protidampinške in
protisubvencijske
uredbe

začasna
protidampinška
dajatev

Vse tretje
države

ploščato valjani izdelki iz
nerjavnega jekla, hladno
valjani, brez nadaljnje
obdelave

7219 31 00, Kitajska,
7219 32 10, Tajvan.
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,

podlagi poročila, ki
ga sprejme Organ
STO za reševanje
sporov v zvezi s
protidampinškimi in
protisubvencijskimi
zadevami.
(2015/L083/476).
UREDBA (EU)
2015/477
EVROPSKEGA
PARLAMENTA IN
SVETA z dne 11.
marca 2015 o
ukrepih, ki jih lahko
sprejme Unija v
zvezi s kombiniranim
učinkom
protidampinških ali
protisubvencijskih
ukrepov z zaščitnimi
ukrepi.
(2015/L083/477).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/501 z dne
24. marca 2015 o
uvedbi začasne
protidampinške
dajatve na uvoz
hladno valjanih
ploščatih izdelkov iz
nerjavnega jekla s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in

16.4.2015

Uredba ureja
kombinacije
protidampinških in
protisubvencijskih
ukrepov z zaščitnimi
tarifnimi ukrepi.

26.3.2015

1. člen te uredbe se
uporablja
6 mesecev.
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registracija uvoza

žica iz molibdena, ki vsebuje
najmanj 99,95 mas. %
molibdena in ima prečni
prerez med 4,0 mm in 11,0
mm, ter žica iz molibdena, ki
vsebuje 97 mas. % molibdena
ali več, vendar ne več kot
99,95 mas. % in ima prečni
prerez med 4,0 mm in
11,0 mm.

začetek
protisubvencijskega
postopka

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

7220 20 49,
7220 20 81,
7220 20 89.
8102 96 00 20, Kitajska
8102 96 00 40.

ex 7303 00 10,
ex 7303 00 90.

Indija

Tajvana.
(2015/L079/501).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/395 z dne
10. marca 2015 o
začetku preiskave
glede možnega
izogibanja
protidampinškim
ukrepom, uvedenim
z Izvedbeno uredbo
Sveta (EU) št.
511/2010 na uvoz
nekaterih žic iz
molibdena s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske, z
uvozom nekaterih
nekoliko
spremenjenih žic iz
molibdena in o
registraciji takšnega
uvoza.
(2015/L066/395).
Obvestilo o začetku
protisubvencijskega
postopka za uvoz
cevi iz nodularnega
litega
železa(imenovanega
tudi sferoidno
grafitno lito železo) s
poreklom iz Indije.

12.3.2015

Preiskava se zaključi
v 9 mesecih po
datumu začetka
veljavnosti te
uredbe. Obveznost
registracije preneha
9 mesecev po
datumu začetka
veljavnosti te
uredbe.

11.3.2015

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
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registracija uvoza
dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
izravnalna dajatev

dokončna
protidampinška

triklorizocianurna kislina
(„TCCA“), njeno mednarodno
nezaščiteno ime (INN) je tudi
„symclosene“, in
njeni pripravki.

2933 69 80 70,
3808 94 20 20.

Kitajska

grafitne elektrode, ki se
uporabljajo za električne peči,
navidezne gostote 1,65 g/cm3
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.
nekateri obročkasti mehanizmi
za mape (obročni mehanizmi

8545 11 00 10,
8545 90 90 10.

Indija

8305100011,
8305100013,

Kitajska,

(2015/C083/04).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/392 z dne
9. marca 2015 o
zaključku pregleda v
zvezi z „novim
izvoznikom“ v okviru
Izvedbene uredbe
Sveta (EU) št.
1389/2011 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
triklorizocianurne
kisline s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske, ponovni
uvedbi dajatve na
uvoz od zadevnega
izvoznika in
prenehanju
registracije tega
uvoza.
(2015/L065/392).
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
izravnalnih ukrepov.
(2015/C082/05).

Obvestilo o začetku
pregleda zaradi

11.3.2015

EU.
Protidampinška
dajatev, ki se
uporablja za vse
druge družbe v
Ljudski republiki
Kitajski, se z
učinkom od 2. julija
2014 obračuna
za uvoz
triklorizocianurne
kisline in njenih
pripravkov, za katere
je veljala obveznost
registracije.

10.3.2015

Ukrep se izteče ob
polnoči 17.12.2015.

25.2.2015

Preiskava se zaključi
v 15 mesecih po
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dajatev

za vezavo), sestavljeni iz dveh
jeklenih ploščic ali žic z
najmanj štirimi polobroči iz
jeklene žice, katere skupaj
drži jeklen ovitek.

8305100019,
8305100021,
8305100023,
8305100029,
8305100034,
8305100035.

»poslano iz:«
Vietnam, Laos

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.

7307931191,
7307931193,
7307931194,
7307931195,
7307931199,
7307931991,
7307931993,
7307931994,
7307931995,
7307931999,
7307998092,
7307998093,
7307998094,
7307998095,
7307998098.
4810 13 00 20,
4810 14 00 20,
4810 19 00 20,
4810 22 00 20,
4810 29 30 20,

Republika
Koreja

dokončna
protisubvencijska
dajatev

Premazan fini papir, ki je papir
ali karton, premazan z ene ali
z obeh strani (razen kraft papir
ali kraft karton), v listih ali
zvitkih, ter z maso med

Kitajska

izteka
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih obročnih
mehanizmov za
vezavo s poreklom
iz Ljudske republike
Kitajske ter
razširjenih na
Vietnam in Laoško
ljudsko
demokratično
republiko.
(2015/C067/09)
Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterega pribora
(fitingov) za cevi iz
železa ali jekla s
poreklom tudi iz
Republike Koreje.
(2015/C058/08)

Popravek Izvedbene
uredbe Sveta (EU)
št. 452/2011 z dne
6. maja 2011 o
uvedbi dokončne

objavi tega obvestila
v UL EU.

18.2.2015

Delni vmesni
pregled je po
obsegu omejen na
preiskavo dampinga
družbe TK
Corporation.
Preiskava se zaključi
v 15 mesecih po
objavi tega obvestila
v UL EU.

15.5.2011

Sprememba
besedila na strani
20, uvodna izjava 16
in strani 74, člen 1,
odstavek 1.
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dokončna
protidampinška
dajatev

70 g/m2 in 400 g/ m2 ter belino
nad 84 (izmerjeno v skladu z
ISO 2470-1), razen zvitkov,
primernih za uporabo na
strojih za rotacijski tisk ki so
opredeljeni kot zvitki, katerih
rezultat preskusa po
preskusnem standardu ISO
3783:2006 za določanje
odpornosti proti trganju z
metodo pospešene hitrosti ob
uporabi preskusne naprave
IGT (električni model) je manj
kot 30 N/m pri meritvi v prečni
smeri papirja ter manj kot 50
N/m pri meritvi v smeri stroja,
večplastnega papirja in
večplastnega kartona.
Premazan fini papir, ki je papir
ali karton, premazan z ene ali
z obeh strani (razen kraft papir
ali kraft karton), v listih ali
zvitkih, ter z maso med
70 g/m2 in 400 g/ m2 ter belino
nad 84 (izmerjeno v skladu z
ISO 2470-1), razen zvitkov,
primernih za uporabo na
strojih za rotacijski tisk ki so
opredeljeni kot zvitki, katerih
rezultat preskusa po
preskusnem standardu ISO
3783:2006 za določanje
odpornosti proti trganju z
metodo pospešene hitrosti ob
uporabi preskusne naprave

4810 29 80 20,
4810 99 10 20,
4810 99 80 20.

4810 13 00 20,
4810 14 00 20,
4810 19 00 20,
4810 22 00 20,
4810 29 30 20,
4810 29 80 20,
4810 99 10 20,
4810 99 80 20.

protisubvencijske
dajatve na uvoz
premazanega finega
papirja s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske.
(2015/L035).

Kitajska

Popravek Izvedbene
uredbe Sveta (EU)
št. 451/2011 z dne
6. maja 2011 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve in
dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na
uvoz premazanega
finega papirja s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske.
(2015/L035).

15.5.2011

Sprememba
besedila na strani
17, člen 1,
odstavek 1.
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dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev
zaključek
postopka

IGT (električni model) je manj
kot 30 N/m pri meritvi v prečni
smeri papirja ter manj kot 50
N/m pri meritvi v smeri stroja,
večplastnega papirja in
večplastnega kartona.
Suh natrijev glukonat,
številka CUS (Customs Union
and Statistics) 0023277-9 in
registrska številka CAS
(Chemicals Abstracts Service)
527-07-1.
Aluminijasta kolesa za
motorna vozila pod tarifnimi
številkami KN od 8701 do
8705,
s priborom ali brez,
z nameščenimi pnevmatikami
ali brez.
Varjene cevi iz železa ali
nelegiranega jekla s krožnim
prečnim prerezom in zunanjim
premerom največ 168,3 mm,
razen cevi za naftovode ali
plinovode, zaščitne cevi
(„casing“) in proizvodne cevi
(„tubing“), ki se uporabljajo pri
vrtanju za pridobivanje nafte
ali plina, preciznih cevi in cevi,
opremljenih s priborom (fiting),
ustreznih za pretok plina ali
tekočine, ki se uporablja za
civilne zrakoplove.

2918 16 00 10

Kitajska

Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov.
(2015/C047/03).

10.2.2015

Ukrep se izteče ob
polnoči 29.10.2015.

8708 70 10 10,
8708 70 50 10.

Kitajska

Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov.
(2015/C047/04).

10.2.2015

Ukrep se izteče ob
polnoči 29.10.2015.

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

Belorusija,
Kitajska,
Rusija,
Ukrajina

IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/110 z dne
26. januarja 2015 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
nekaterih varjenih
cevi iz železa ali
nelegiranega jekla s
poreklom iz
Belorusije, Ljudske
republike Kitajske in
Rusije ter o
zaključku postopka
za uvoz nekaterih

28.1.2015

Protidampinški
postopek za uvoz
navedenega izdelka
s poreklom iz
Ukrajine
se zaključi.
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dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

preja visoke trdnosti iz
5402 20 00 00
poliestra (razen šivalne preje),
ki ni pripravljena za prodajo na
drobno, vključno z
monofilamenti številke manj
kot 67 deciteksov.

citronska kislina in
trinatrijev citrat dihidrat

2918 14 00 00,
2918 15 00 10.

Kitajska

Kitajska

varjenih cevi iz
železa ali
nelegiranega jekla s
poreklom iz Ukrajine
po pregledu zaradi
izteka ukrepov v
skladu s členom
11(2) Uredbe Sveta
(ES) št. 1225/2009
(2015/L020/110).
Popravek Izvedbene
uredbe Sveta (EU)
št. 1105/2010 z dne
29. novembra 2010
o uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve in
dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na
uvoz preje visoke
trdnosti iz poliestra s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
ter zaključku
postopka v zvezi z
uvozom preje visoke
trdnosti iz poliestra s
poreklom iz
Republike Koreje in
s Tajvana
(2015/L016/066).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/82 z dne

02.12.2010

Stran 2, uvodna
izjava 8 ter stran 13,
člen 1(1) in člen 3:
besedilo: „… (razen
šivalne preje) …“
se glasi: „… (razen
sukanca za šivanje)
…“
Stran 15, Priloga,
stolpec „Ime
družbe“: besedilo:
„Sinopec Shanghai
Petrochemical
Company“
se glasi: „Sinopec
Shanghai
Petrochemical Co.
Ltd“.

23.1.2015
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dokončna
protidampinška
dajatev

mononatrijev glutamat
(„MNG“)

2922 42 00 10

Kitajska

21. januarja 2015 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
citronske kisline s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske po
pregledu zaradi
izteka ukrepa v
skladu s členom
11(2) Uredbe Sveta
(ES) št. 1225/2009
in zaključku delnih
vmesnih pregledov v
skladu s členom
11(3) Uredbe (ES)
št. 1225/2009.
(2015/L015/82).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/83 z dne
21. januarja 2015 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
mononatrijevega
glutamata s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske po
pregledu zaradi
izteka ukrepa v
skladu s členom
11(2) Uredbe Sveta
(ES) št. 1225/2009.
(2015/L015/83)

23.1.2015
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dokončna
protidampinška
dajatev

mononatrijev glutamat
(„MNG“)

2922 42 00 10

Indonezija

dokončna
protidampinška
dajatev

citronska kislina in
trinatrijev citrat dihidrat

2918 14 00 00,
2918 15 00 10.

Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

Zeolit A v prahu, znan tudi kot
zeolit NaA ali
zeolit 4A v prahu.

2842 10 00 30

Bosna in
Hercegovina

začasna
protidampinška
dajatev

začetek
protidampinškega
postopka

IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/84 z dne
21. januarja 2015 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve in
dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na
uvoz
mononatrijevega
glutamata s
poreklom iz
Indonezije.
(2015/L015/84)
IZVEDBENI SKLEP
KOMISIJE (EU)
2015/87 z dne 21.
januarja 2015 o
sprejetju ponujenih
zavez v zvezi s
protidampinškim
postopkom za uvoz
citronske kisline s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske.
(2015/L015/87).
Obvestilo o delni
obnovi
protidampinške
preiskave v zvezi z
uvozom zeolita A v
prahu s poreklom iz
Bosne in

23.1.2015

Zneski,
zavarovani z
začasnimi
protidampinškimi
dajatvami v skladu z
Izvedbeno uredbo
(EU) št. 904/2014,
se dokončno
poberejo.

23.1.2015

Zaveze, ki so jih
skupaj z
Gospodarsko
zbornico uvoznikov
in izvoznikov kovin,
rudnin in kemikalij
Kitajske ponudili
proizvajalci izvozniki,
se sprejmejo.

20.1.2015

Protidampinške
dajatve, plačane na
uvoz zeolita A v
prahu, ki ga
proizvaja in izvaža
družba Alumina
d.o.o. Zvornik bi bilo
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Hercegovine.
(2015/C017/06).

dokončna
protidampinška
dajatev
dokončna
izravnalna dajatev

žica iz nerjavnega jekla, ki
vsebuje:
— 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,
— 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.

7223 00 19 00,
7223 00 99 00.

Indija

IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2015/49 z dne
14. januarja 2015 o
spremembi
Izvedbene uredbe
Sveta (EU) št.
1106/2013 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve in
dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na
uvoz nekaterih žic iz
nerjavnega jekla s
poreklom iz Indije, in
o spremembi
Izvedbene uredbe
Sveta (EU) št.
861/2013 o uvedbi
dokončne izravnalne
dajatve in
dokončnem
pobiranju začasne

16.1.2015

treba povrniti ali
odpustiti.
Povrnitev ali
odpustitev dajatev
lahko uvoznik
zahteva pri
nacionalnih carinskih
organih v skladu z
veljavno carinsko
zakonodajo.
Proizvajalcu
izvozniku »Superon
Schweisstechnik
India Ltd., Gurgaon,
Haryana, Indija«, se
dodeli dodatna
oznaka TARIC
B997.
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dokončna
izravnalna
dajatev

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

3907 60 20 00

Iran, Pakistan,
Združeni
arabski
emirati.

dajatve, uvedene na
uvoz nekaterih žic iz
nerjavnega jekla s
poreklom iz Indije.
(2015/L009/49).
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
izravnalnih ukrepov.
(2015/C010/03)

*opomba

14.1.2015

Ukrep se izteče
ob polnoči
30.9.2015.
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