OBVESTILA O PROTIDAMPINŠKIH IN IZRAVNALNIH UKREPIH - leto 2017
Datum zadnje spremembe: 20. 7. 2017
(Novo obvestilo je zapisano z rdečo barvo.)
OPIS UKREPA

registracija uvoza

OPIS BLAGA

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

OZNAKA
TARIC/KN

8427 90 00 13,
8431 20 00 13.

POREKLO

»poslano iz«:
Vietnama

NASLOV IN ŠT.
UREDBE/OBVESTILA

IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/1348 z
dne 19. julija 2017 o
začetku preiskave
glede možnega
izogibanja
protidampinškim
ukrepom, uvedenim
z Izvedbeno uredbo
Sveta (EU) št.
1008/2011, kakor je
bila spremenjena z
Izvedbeno uredbo
(EU) št. 372/2013 na
uvoz ročnih vozičkov
za premeščanje
palet in njihovih
osnovnih delov s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske, z
uvozom, poslanim iz
Vietnama, ne glede
na to, ali so
deklarirani kot izdelki
s poreklom iz

DATUM
ZAČETKA

21.7.2017

OPOMBA

Registracija preneha
veljati 9 mesecev po
datumu začetka
veljavnosti te
uredbe.

1

dokončna
izravnalna
dajatev

registracija uvoza

Šarenke (Oncorhynchus
mykiss)
—žive mase 1,2 kg ali manj
posamezno ali
—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.
Ploščati valjani izdelki iz
železa, legiranega jekla ali
nelegiranega jekla;
pasivizirani z aluminijem;
vroče platirani ali prevlečeni s
cinkom in/ali aluminijem, brez
drugih kovin; kemično
pasivizirani; ki vsebujejo:
0,015 mas. % ali več, vendar
ne več kot 0,170 mas. %
ogljika, 0,015 % ali več,
vendar ne več kot 0,100 mas.
% aluminija, ne več kot 0,045
mas. % niobija, ne več kot

0301 91 90 11,
0302 11 80 11,
0303 14 90 11,
0304 42 90 10,
0304 82 90 10,
0305 43 00 11.

Turčija

7210 41 00 20, Kitajska
7210 49 00 20,
7210 61 00 20,
7210 69 00 20,
7212 30 00 20,
7212 50 61 20,
7212 50 69 20,
7225 92 00 20,
7225 99 00 22,
7225 99 00 35,
7225 99 00 92,
7226 99 30 10,
7226 99 70 94.

Vietnama ali ne, in o
uvedbi registracije
takega uvoza,
(2017/L188/1348).
Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda izravnalnih
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih šarenk s
poreklom iz Turčije,
(2017/C234/04).

IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/1238 z
dne 7. julija 2017 o
obvezni registraciji
uvoza nekaterih vrst
jekla, odpornih proti
koroziji, s poreklom
iz Ljudske republike
Kitajske.
(2017/L177/1238)

20.7.2017

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

9.7.2017

Registracija se
zaključi 9 mesecev
po datumu začetka
veljavnosti te
uredbe.

2

dokončna
izravnalna dajatev

0,010 mas. % titana in ne več
kot 0,010 mas. % vanadija;
predloženi v kolobarjih,
razrezani na kose pločevine in
ozke pasove, razen:
—iz nerjavnega jekla, iz
silicijevega jekla za
elektropločevine in iz
hitroreznega jekla,
—vroče ali hladno valjani
(hladno deformirani), brez
nadaljnje obdelave
Polietilen tereftalat (PET) z
viskoznim številom 78 ml/g ali
več, v skladu s standardom
ISO 1628-5

dokončna
izravnalna dajatev

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

dokončna
izravnalna
dajatev

Premazani fini papir, tj. na eni
ali obeh straneh premazan
papir ali karton (razen kraft

3907 61 00 00 Indija

3907 61 00 00 Indija

4810130020, Kitajska
4810140020,
4810190020,

Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda izravnalnih
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih vrst
polietilen tereftalata
(PET) s poreklom iz
Indije.
(2017/C216/04)
Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda izravnalnih
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih vrst
polietilen tereftalata
(PET) s poreklom iz
Indije.
(2017/C216/05)
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/1187 z

6.7.2017

Pregled je po
obsegu omejen na
preiskavo
subvencioniranja
glede družbe
Reliance Industries
Limited

6.7.2017

Pregled je po
obsegu omejen na
preiskavo
subvencioniranja
družbe Dhunseri
Petrochem Limited
(„DPL“) in njenih
povezanih družb iz
Indije

5.7.2017

Zadevni izdelek ne
zajema:
—nekaterih zvitkov,

3

dokončna
protidampinška
dajatev

papirja ali kraft kartona) v listih
ali zvitkih, mase med 70 g/m2
in 400 g/m2 in beline
nad 84 (merjeno v skladu z
ISO 2470-1).

4810220020,
4810293020,
4810298020,
4810991020,
4810998020.

Premazani fini papir, tj. na eni
ali obeh straneh premazan
papir ali karton (razen kraft
papirja ali kraft kartona) v listih
ali zvitkih, mase med 70 g/m2
in 400 g/m2 in beline
nad 84 (merjeno v skladu z
ISO 2470-1).

4810130020, Kitajska
4810140020,
4810190020,
4810220020,
4810293020,
4810298020,
4810991020,
4810998020.

dne 3. julija 2017 o
uvedbi dokončne
izravnalne dajatve
na uvoz nekaterih
vrst premazanega
finega papirja s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske po
pregledu zaradi
izteka ukrepov v
skladu s členom 18
Uredbe (EU)
2016/1037
Evropskega
parlamenta in Sveta,
(2017/L171/1187).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/1188 z
dne 3. julija 2017 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
nekaterih vrst
premazanega finega
papirja s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske po pregledu
zaradi izteka
ukrepov v skladu s
členom 11(2)
Uredbe (EU)
2016/1036
Evropskega
parlamenta in Sveta.

primernih za
uporabo na strojih
za rotacijski tisk in
—večplastnega
papirja in
večplastnega
kartona

5.7.2017

Zadevni izdelek ne
zajema:
—nekaterih zvitkov,
primernih za
uporabo na strojih
za rotacijski tisk in
—večplastnega
papirja in
večplastnega
kartona

4

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.

dokončna
protidampinška
dajatev

Brezšivne cevi iz 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)

dokončna

melamin

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.
7304 11 00 11,
7304 11 00 91,
7304 19 10 20,
7304 19 30 20,
7304 22 00 21,
7304 22 00 81,
7304 23 00 20,
7304 24 00 21,
7304 24 00 81,
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.
2933 61 00 00

Koreja,
Malezija

(2017/L171/1188)
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov,
(2017/C214/06).

4.7.2017

Ukrep se izteče
ob polnoči
29.1.2018

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

Rusija,
Ukrajina

Obvestilo o začetku
pregleda zaradi
izteka
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih brezšivnih
cevi iz železa ali
jekla s poreklom iz
Rusije in Ukrajine,
(2017/C214/07).

4.7.2017

Kitajska

IZVEDBENA

2. 7. 2017

5

protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

Preja visoke trdnosti iz
poliestra, ki ni pripravljena za
prodajo na drobno, vključno z
monofilamenti številke manj
kot 67 deciteksov (razen
sukanca za šivanje ter dvojne,
večnitne ali pramenske preje z
„Z“ sukanjem, namenjene za
proizvodnjo sukanca za
šivanje, pripravljene za
barvanje in končno obdelavo,
ohlapno navite na plastično
perforirano cevko

5402 20 00 10

Kitajska

UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/1171 z
dne 30. junija 2017 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
melamina s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske po
pregledu zaradi
izteka ukrepov v
skladu s členom
11(2) Uredbe (EU)
2016/1036
Evropskega
parlamenta in Sveta,
(2017/L170/1171).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/1159 z
dne 29. junija 2017 o
spremembi
Izvedbene uredbe
Sveta (EU) št.
1105/2010 in
Izvedbene uredbe
Komisije (EU)
2017/325 v zvezi z
opredelitvijo obsega
izdelka v okviru
veljavnih
protidampinških
ukrepov za uvoz
preje visoke trdnosti
iz poliestra s

1.7.2017

Uredba se uporablja
retroaktivno od
2.12.2010.
Nacionalni carinski
organi povrnejo ali
odpustijo dokončno
protidampinško
dajatev, plačano ali
vknjiženo pred
spremembo s to
uredbo v skladu s
členom 1(1) Uredbe
(EU) št. 478/2010 in
Izvedbene uredbe
(EU) št. 1105/2010,
kakor je bila
podaljšana z
Izvedbeno uredbo

6

dokončna
protidampinška
dajatev

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

Rusija

dokončna
protidampinška
dajatev

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

7307 19 10 10

Kitajska

poreklom iz Ljudske
republike Kitajske ter
o zagotovitvi
možnosti za vračilo
ali odpust dajatev v
nekaterih primerih.
(2017/L167/1159)
Obvestilo v zvezi z
veljavnimi
protidampinškimi
ukrepi glede uvoza
nekaterih zrnato
usmerjenih ploščato
valjanih izdelkov iz
silicijevega jekla za
elektropločevine s
poreklom iz, med
drugim, Ruske
federacije:
sprememba imena
družbe, za katero
veljajo
protidampinški
ukrepi.
(2017/C206/15)
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/1146 z
dne 28. junija 2017 o
ponovni uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
navojnega litega
pribora (fitingov) za

(EU) 2017/325.

30.6.2017

Dodatna oznaka
TARIC C043, ki je
bila prej dodeljena
družbama OJSC
Novolipetsk Steel,
Lipetsk in VIZ Steel,
Ekaterinburg, se
uporablja za družbi
Novolipetsk Steel,
Lipetsk in VIZ Steel,
Ekaterinburg.

30.6.2017

7

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

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 uporabljajo za

6911 10 00 90,
6912 00 21 11,
6912 00 21 91,
6912 00 23 10,
6912 00 25 10,
6912 00 29 10

Indija

Kitajska

cevi iz tempranega
litega železa s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske, ki
jih proizvaja družba
Jinan Meide
Castings Co., Ltd.
(2017/L166/1146)
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/1141 z
dne 27. junija 2017 o
uvedbi dokončne
izravnalne dajatve
na uvoz nekaterih
palic iz nerjavnega
jekla s poreklom iz
Indije po pregledu
zaradi izteka ukrepa
v skladu s členom
18 Uredbe (EU)
2016/1037
Evropskega
parlamenta in Sveta.
(2017/L165/1141)
Obvestilo o veljavnih
protidampinških
ukrepih v zvezi z
uvozom keramične
namizne in kuhinjske
posode s poreklom
iz Ljudske republike
Kitajske v Unijo:
sprememba imena
družbe, za katero

29.6.2017

28.6.2017

Dodatna oznaka
TARIC B521, ki je
bila prej dodeljena
družbi Fujian De
Hua Jiashun
Art&Crafts Co., Ltd,
se uporablja za
družbo Fujian
Jiashun Art&Crafts
Co., Ltd.

8

peko pice ali kruha

začetek
protidampinškega
postopka

Fero-krom, ki vsebuje več kot
0,05 mas. %, vendar največ
0,5 mas. % ogljika

7202 49 50

dokončna
protidampinška
dajatev

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

8712 00 30 20,
8712 00 70 92

Kitajska,
Rusija,
Turčija

»poslano iz«:
Kambodže,
Pakistana,
Filipinov

velja stopnja
protidampinške
dajatve za
sodelujoče
nevzorčene družbe.
(2017/C204/08)
Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka glede
uvoza fero-kroma z
malo ogljika s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
Rusije in Turčije
(2017/C200/09)
Popravek Izvedbene
uredbe 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

23.6.2017

20.5.2015

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.
V dodatno oznako
TARIC C037 se
doda podjetje
Bestway Industrial
Co. Ltd., Manhattan
(Svay Rieng)
Special Economic
Zone, National Road
No. 1, Sangkat
Bavet, Krong Bavet,
provinca Svay
Rieng, Kambodža

9

dokončna
protidampinška
dajatev

Ploščato valjani izdelki iz
železa ali nelegiranega jekla
ali drugega legiranega jekla,
razen nerjavnega jekla, vseh
širin, hladno valjani (hladno
deformirani), neplatirani,
neprevlečeni ali neprekriti in
brez nadaljnje obdelave
(hladno deformirani).

7209 15 00 90,
7209 16 90,
7209 17 90,
7209 18 91,
7209 18 99 90,
7209 25 00 90,
7209 26 90,
7209 27 90,
7209 28 90,
7211 23 30,
7211 23 80 19,
7211 23 80 95,
7211 23 80 99,
7211 29 00 19,
7211 29 00 99,
7225 50 80,
7226 92 00

Kitajska

začasna
protidampinška
dajatev

Armaturne palice izdelane iz
železa ali nelegiranega jekla,
kovane, toplo valjane, toplo
vlečene ali toplo iztiskane,
brez nadaljnje obdelave,
spiralno zvite po valjanju ali
ne, ki vsebujejo zareze, rebra,
brazde ali druge deformacije,
nastale med procesom
valjanja. Izključene so
armaturne palice iz železa ali
jekla z visoko odpornostjo

7214 10 00 10,
7214 20 00 20,
7214 30 00 10,
7214 91 10 10,
7214 91 90 10,
7214 99 10 10,
7214 99 95 10

Belorusija

dokončna
protidampinška
dajatev

Pakistana ali s
Filipinov ali ne
(2017/L160)
Obvestilo v zvezi z
Izvedbeno uredbo
Komisije (EU)
2016/1328 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
nekaterih hladno
valjanih ploščatih
izdelkov iz jekla s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Ruske federacije:
sprememba imena
družbe, za katero
velja individualna
stopnja
protidampinške
dajatve.
(2017/C196/07)
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/1019 z
dne 16. junija 2017 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve in o
dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na
uvoz nekaterih
armaturnih palic s

20.6.2017

18.6.2017

Dodatna oznaka
TARIC C103, ki je
bila prej dodeljena
družbi Hebei Iron
and Steel Co., Ltd,
Shijiazhuang, se
uporablja za družbo
Hesteel Co., Ltd
Tangshan Branch,
Tangshan.

Zneski, zavarovani z
začasnimi
protidampinškimi
dajatvami se
dokončno poberejo.

10

dokončna
protisubvencijska
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška

proti utrujenosti in drugi
podolgovati izdelki, kot so
palice z okroglim prečnim
prerezom.
Nekateri jekleni izdelki,
prevlečeni z organskimi
premazi, tj. ploščato valjani
izdelki iz nelegiranega in
legiranega jekla (nerjavno
jeklo ni vključeno), ki so
pobarvani, lakirani ali
prevlečeni s plastično maso
na vsaj eni strani, z izjemo
„sendvič plošč“, ki se
uporabljajo v gradbeništvu in
so sestavljene iz dveh
zunanjih kovinskih plošč s
stabilizacijskim jedrom iz
izolacijskega materiala,
stisnjenega med njiju, z izjemo
izdelkov s končnim premazom
iz cinkovega prahu (cinkova
barva, ki vsebuje 70 mas. %
cinka ali več), in z izjemo
izdelkov s substratom s
prevleko iz kroma ali kositra.
Aluminijasta folija debeline
0,007 mm ali več, vendar
manj kot 0,021 mm, brez
podlage, samo valjana in ne
dalje obdelana, reliefna ali ne,
v lahkih zvitkih z maso največ
10 kg.
Nekateri jekleni izdelki,
prevlečeni z organskimi

7210 70 80 11,
7210 70 80 91,
7212 40 80 01,
7212 40 80 21,
7212 40 80 91,
7225 99 00 11,
7225 99 00 91,
7226 99 70 11,
7226 99 70 91.

Kitajska

7607 11 11 10,
7607 19 10 10.

Kitajska

7210 70 80 11,
7210 70 80 91,

Kitajska

poreklom iz
Republike
Belorusije.
(2017/L155/1019)
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protisubvencijskih
ukrepov,
(2017/C188/12).

14.6.2017

Ukrep se izteče
16.3.2018
ob polnoči.

Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov,
(2017/C188/13).

14.6.2017

Ukrep se izteče
14.3.2018
ob polnoči.

Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih

13.6.2017

Ukrep se izteče
16.3.2018
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dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev
začasna
protidampinška
dajatev

premazi, tj. ploščato valjani
izdelki iz nelegiranega in
legiranega jekla (nerjavno
jeklo ni vključeno), ki so
pobarvani, lakirani ali
prevlečeni s plastično maso
na vsaj eni strani, z izjemo
„sendvič plošč“, ki se
uporabljajo v gradbeništvu in
so sestavljene iz dveh
zunanjih kovinskih plošč s
stabilizacijskim jedrom iz
izolacijskega materiala,
stisnjenega med njiju, z izjemo
izdelkov s končnim premazom
iz cinkovega prahu (cinkova
barva, ki vsebuje 70 mas. %
cinka ali več), in z izjemo
izdelkov s substratom s
prevleko iz kroma ali kositra.
Ploščato valjani izdelki iz
železa, nelegiranega jekla ali
drugega legiranega jekla, v
kolobarjih ali ne (vključno z
„razrezanimi izdelki“ in „ozkimi
trakovi“), vroče valjani, brez
nadaljnje obdelave,
neplatirani, neprevlečeni in
neprekriti.
Zadevni izdelek ne zajema:
— izdelkov iz nerjavnega jekla
in zrnato usmerjenih izdelkov
iz silicijevega jekla za
elektropločevine,

protidampinških
ukrepov,
(2017/C187/17).

7212 40 80 01,
7212 40 80 21,
7212 40 80 91,
7225 99 00 11,
7225 99 00 91,
7226 99 70 11,
7226 99 70 91.

7208 10 00,
7208 25 00,
7208 26 00,
7208 27 00,
7208 36 00,
7208 37 00,
7208 38 00,
7208 39 00,
7208 40 00,
7208 52 10,
7208 52 99,
7208 53 10,
7208 53 90,
7208 54 00,
7211 13 00,

Kitajska

Popravek Izvedbene
uredbe Komisije
(EU) 2017/649 z dne
5. aprila 2017 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
nekaterih vroče
valjanih ploščatih
izdelkov iz železa,
nelegiranega jekla
ali drugega
legiranega jekla s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,

ob polnoči.

7.4.2017

Sprememba
besedila
2. člena na 95 strani.
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dokončna
protidampinška
dajatev
dokončna
izravnalna
dajatev

—izdelkov iz orodnega jekla
in hitroreznega jekla,
—izdelkov, ki niso v
kolobarjih, brez reliefnega
vzorca, debeline več kot 10
mm in širine 600 mm ali več,
ter
—izdelkov, ki niso v
kolobarjih, brez reliefnih
vzorcev, debeline 4,75 mm ali
več, toda največ 10 mm, in
širine 2 050 mm ali več.
Ploščato valjani izdelki iz
železa, nelegiranega jekla ali
drugega legiranega jekla, v
kolobarjih ali ne (vključno z
„razrezanimi izdelki“ in „ozkimi
trakovi“), vroče valjani, brez
nadaljnje obdelave,
neplatirani, neprevlečeni in
neprekriti, razen:
— izdelkov iz nerjavnega jekla
in zrnato usmerjenih izdelkov
iz silicijevega jekla za
elektropločevine,
— izdelkov iz orodnega jekla
in hitroreznega jekla,
— izdelkov, ki niso v
kolobarjih, brez reliefnega
vzorca, debeline več kot 10
mm in širine 600 mm ali več,
ter
— izdelkov, ki niso v
kolobarjih, brez reliefnih
vzorcev, debeline 4,75 mm ali

7211 14 00,
7211 19 00,
7225 19 10 90,
7225 30 90,
7225 40 60 90,
7225 40 90,
7226 19 10 90,
7226 91 91,
7226 91 99.

(2017/L149).

7208 10 00, Kitajska
7208 25 00,
7208 26 00,
7208 27 00,
7208 36 00,
7208 37 00,
7208 38 00,
7208 39 00,
7208 40 00,
7208 52 10,
7208 52 99,
7208 53 10,
7208 53 90,
7208 54 00,
7211 13 00,
7211 14 00,
7211 19 00,
7225 19 10 90,
7225 30 90,
7225 40 60 90,
7225 40 90,
7226 19 10 90,
7226 91 91,

IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/969 z dne
8. junija 2017 o
uvedbi dokončnih
izravnalnih dajatev
na uvoz nekaterih
vroče valjanih
ploščatih izdelkov iz
železa, nelegiranega
jekla ali drugega
legiranega jekla s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
spremembi
Izvedbene uredbe
Komisije (EU)
2017/649 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
nekaterih vroče
valjanih ploščatih

10.6.2017

Uvede se
dokončna
izravnalna dajatev.
Spremenijo se
stopnje dokončne
protidampinške
dajatve, določene z
Izvedbeno uredbo
Komisije (EU)
2017/649.
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več, toda največ 10 mm, in
širine 2 050 mm ali več.

dokončna
protidampinška
dajatev

začetek
protidampinškega
postopka

Bioetanol, včasih imenovan
„etanol za gorivo“, tj. etilni
alkohol, proizveden iz
kmetijskih proizvodov (kot je
navedeno v Prilogi I k Pogodbi
o delovanju Evropske unije),
denaturiran ali nedenaturiran,
razen izdelkov z vsebnostjo
vode več kot 0,3 % (m/m),
izmerjeno v skladu s
standardom EN 15376,
vendar vključno z etilnim
alkoholom, proizvedenim iz
kmetijskih proizvodov (kot je
navedeno v Prilogi I k Pogodbi
o delovanju Evropske unije),
vsebovanim v mešanicah
bencina z vsebnostjo etilnega
alkohola več kot 10 % (v/v).
Tereftalna kislina s čistočo
najmanj 99,5 mas. % in
njene soli.

7226 91 99.

2207 10 00 12,
2207 20 00 12,
2208 90 99 12,
2710 12 21 11,
2710 12 25 92,
2710 12 31 11,
2710 12 41 11,
2710 12 45 11,
2710 12 49 11,
2710 12 51 11,
2710 12 59 11,
2710 12 70 11,
2710 12 90 11,
3814 00 10 11,
3814 00 90 71,
3820 00 00 11,
3824 99 92 66.

ZDA

2917 36 00 10

Koreja

izdelkov iz železa,
nelegiranega jekla
ali drugega
legiranega jekla s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
(2017/L146/969).
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov,
(2017/C180/08).

IZVEDBENI SKLEP
KOMISIJE (EU)
2017/957 z dne
6. junija 2017
o zaključku
protidampinškega
postopka v zvezi z
uvozom prečiščene
tereftalne kisline in

8.6.2017

Ukrep se izteče
23.2.2018
ob polnoči.

8.6.2017

Zaključek
protidampinškega
postopka.
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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

Volframov karbid, taljeni
volframov karbid in

2849 90 30 00,
3824 30 00 10.

Kitajska

dokončna
izravnalna
dajatev

dokončna
protidampinška

njenih soli s
poreklom iz
Republike Koreje,
(2017/L144/957).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/941 z dne
1. junija 2017 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,
(2017/L142/941).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE

3.6.2017

Zaveze za družbe
navedene pod
dodatno oznako
TARIC B797 in B871
se umaknejo.

3.6.2017
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dajatev

volframov karbid z dodatkom
kovinskega prahu.

dokončna
protidampinška
dajatev

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

7307 19 10 10

Kitajska,
Tajska

(EU) 2017/942 z dne
1. junija 2017 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
volframovega
karbida, taljenega
volframovega
karbida in
volframovega
karbida z dodatkom
kovinskega prahu s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske po
pregledu zaradi
izteka ukrepa v
skladu s členom
11(2) Uredbe (EU)
2016/1036
Evropskega
parlamenta in Sveta,
(2017/L142/942).
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,

23.5.2017
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dokončna
protidampinška
dajatev

Brezšivne cevi iz železa
(razen iz litega železa) ali
jekla (razen iz nerjavnega
jekla) s krožnim prečnim
prerezom in zunanjim
premerom več kot 406,4 mm.

7304 19 90,
7304 29 90 90,
7304 39 98,
7304 59 99.

Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

Pribor (fitingi) za cevi (razen
litega pribora (fitingov),
prirobnic in pribora (fitingov) z
navojem) iz železa ali jekla
(razen nerjavnega jekla), z
največjim zunanjim premerom
do vključno 609,6 mm, vrste,
ki se uporablja za 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.

Rusija, Turčija

(2017/C162/007).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/804 z dne
11. maja 2017 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
nekaterih brezšivnih
cevi iz železa (razen
iz litega železa) ali
jekla (razen iz
nerjavnega jekla) s
krožnim prečnim
prerezom in
zunanjim premerom
več kot 406,4 mm s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
(2017/L121/804).
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov,
(2017/C146/09).

13.5.2017

Zneski, zavarovani z
začasnimi
protidampinškimi
dajatvami se
dokončno poberejo.

11.5.2017

Ukrep se izteče
ob polnoči
30.1.2018
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registracija uvoza
dokončna
protidampinška
dajatev

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

8712 00 30 10, poslano iz
8712 00 70 91. Indonezije,
Malezije,
Šrilanke,
Tunizije.

IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/777 z dne
4. maja 2017 o
začetku pregleda
Izvedbene uredbe
Sveta (EU) št.
501/2013 (o razširitvi
dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
koles s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske na uvoz
koles, poslanih iz
Indonezije, Malezije,
Šrilanke in Tunizije,
ne glede na to, ali so
deklarirana kot
izdelek s poreklom iz
Indonezije, Malezije,
Šrilanke in Tunizije
ali ne), da se
ugotovi, ali se za
določenega
tunizijskega
proizvajalca
izvoznika lahko
odobri izvzetje iz
navedenih ukrepov,
odpravijo
protidampinške
dajatve pri uvozu
njegovih izdelkov in
uvede registracija

6.5.2017

Uvede se
registracija uvoza za
proizvode, ki jih
proizvaja družba
Look Design System
SA (dodatna oznaka
TARIC C206).
Preiskava se zaključi
v 9 mesecih po
datumu začetka
veljavnosti te
uredbe.
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začasna
protidampinška
dajatev
dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

Lahek termoreaktivni papir s
težo 65 g/m2 ali manj, v zvitkih
širine 20 cm ali več, pri čemer
je teža posameznega zvitka
(vključno s papirjem) 50 kg ali
več, njegov premer (vključno s
papirjem) pa 40 cm ali več
(„veliki zvitki“), z osnovnim
premazom ali brez njega na
eni ali obeh straneh, na eni ali
obeh straneh prevlečen s
toplotno občutljivo snovjo in z
vrhnjim premazom ali brez
njega

4809 90 00 10, Koreja
4811 90 00 10,
4816 90 00 10,
4823 90 85 20.

Rezane niti iz steklenih vlaken
dolžine največ 50 mm;
rovingi iz steklenih vlaken,
razen tistih, ki so impregnirani
in premazani ter katerih
izguba pri sežigu znaša več
kot 3 % (kot je določeno v
standardu ISO 1887), ter
rogoznice iz steklenih vlaken,
razen rogoznic iz steklene
volne.

7019 11 00, Kitajska
7019 12 00 21,
7019 12 00 22,
7019 12 00 23,
7019 12 00 25,
7019 12 00 39,
7019 31 00.

tega uvoza
(2017/L116/777)
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/763z dne
2. maja 2017o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve in
dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na
uvoz nekaterih vrst
lahkega
termoreaktivnega
papirja s poreklom iz
Republike Koreje.
(2017/L114/763)
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/724 z dne
24. aprila 2017 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
nekaterih izdelkov iz
brezkončnih
steklenih vlaken s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske po
pregledu zaradi
izteka ukrepov v
skladu s členom
11(2) Uredbe (EU)
2016/1036,

4.5.2017

Zneski, zavarovani z
začasnimi
protidampinškimi
dajatvami se
dokončno poberejo.

26.4.2017
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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.

7312108113,
7312108313,
7312108513,
7312108913,
7312109813.

»poslano iz«:
Koreje

dokončna
protidampinška
dajatev

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

2918 12 00 90

Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

Keramična namizna in
kuhinjska posoda, razen
keramičnih nožev, keramičnih
mlinčkov za začimbe ali
zelišča in njihovih keramičnih

6911 10 00 90,
6912 00 21 11,
6912 00 21 91,
6912 00 23 10,
6912 00 25 10,

Kitajska

(2017/L107/724).
Obvestilo o veljavnih
protidampinških
ukrepih za uvoz
jeklenih vrvi in
kablov s poreklom,
med drugim, iz
Ljudske republike
Kitajske v Unijo,
kakor so bili
razširjeni 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, (2017/C122/05).
Obvestilo o začetku
pregleda zaradi
izteka
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
vinske kisline s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
(2017/C122/06).
Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda
protidampinških
ukrepov, ki se

19.4.2017

Sprememba naslova
družbe »Kiswire
Ltd« (dodatna
oznaka TARIC
A969).

19.4.2017

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

12.4.2017

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

registracija uvoza

dokončna

drobilnih delov, keramičnih
lupilcev, keramičnih brusilcev
nožev ter kamnov za peko
pice, ki so izdelani iz
kordieritne keramike in se
uporabljajo za peko pice ali
kruha.
Oksalna kislina v dihidratni
(številka CUS 0028635-1 in
številka CAS 6153-56-6) ali
anhidridni obliki
(številka CUS 0021238-4 in
številka CAS 144-62-7) in
v vodni raztopini ali ne.

6912 00 29 10.

2917 11 00 91

Indija, Kitajska

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

8712003010,
8712007091.

»poslano iz«:
Šrilanke

Ploščati valjani izdelki iz

7219 31 00,

Tajvan

uporabljajo za uvoz
keramične namizne
in kuhinjske posode
s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske,
(2017/C117/11).
Obvestilo o začetku
pregleda zaradi
izteka
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
oksalne kisline s
poreklom iz Indije in
Ljudske republike
Kitajske,
(2017/C117/12).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/678 z dne
10. aprila 2017 o
uvedbi registracije
uvoza koles,
poslanih s Šrilanke,
ne glede na to, ali so
deklarirana kot
izdelek s poreklom s
Šrilanke ali ne,
kolikor zadeva
šrilanško družbo
»City Cycle
Industries«,
(2017/L098/678).
IZVEDBENA

12.4.2017

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

12.4.2017

Uvede se
registracija uvoza
zadevnega blaga
družbe »City Cycle
Industries«
(dodatna oznaka
TARIC B131).
Obveznost
registracije preneha
9 mesecev po
datumu začetka
veljavnosti te
uredbe.

12.4.2017

Ponovna preiskava
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protidampinška
dajatev

nerjavnega jekla, hladno
valjani (hladno deformirani),
brez nadaljnje obdelave

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.

dokončna
protidampinška
dajatev

Pribor (fitingi) za varjenje cevi
iz različnih vrst avstenitnega
nerjavnega jekla, ki ustreza
tipom AISI 304, 304L, 316,
316L, 316Ti, 321 in 321H ter
njihovim ekvivalentom v
drugih normativih, z največjim
zunanjim premerom do
vključno 406,4 mm in debelino
stene 16 mm ali manj,
s povprečno hrapavostjo (Ra)
obdelane površine izdelka
najmanj 0,8 mikrometra,
brez prirobnice, dokončanega
ali nedokončanega.

7307 23 10 15,
7307 23 10 25,
7307 23 90 15,
7307 23 90 25.

Kitajska,
Tajvan

dokončna

Vezane lesene plošče

4412 31 10 10

Kitajska

UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/679 z dne
10. aprila 2017 o
zaključku ponovne
preiskave za
ugotavljanje
absorpcije v zvezi z
uvozom hladno
valjanih ploščatih
izdelkov iz
nerjavnega jekla s
poreklom iz Tajvana
brez spremembe
veljavnih ukrepov,
(2017/L098/679).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/659 z dne
6. aprila 2017 o
spremembi
Izvedbene uredbe
(EU) 2017/141 o
uvedbi dokončnih
protidampinških
dajatev na uvoz
nekaterega pribora
(fitingov) za varjenje
cevi iz nerjavnega
jekla, dokončanega
ali nedokončanega,
s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske in Tajvana,
(2017/L094/659).
IZVEDBENA

se zaključi brez
spremembe
veljavnih
protidampinških
ukrepov.

8.4.2017

V Uredbi se
spremeni
1 (3) člen.

7.4.2017
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protidampinška
dajatev

okoumé, ki so sestavljene
samo iz lesenih listov,
katerih posamezna debelina
ne presega 6 mm, z najmanj
eno zunanjo plastjo lesa
okoumé, ki niso prevlečene
s trajno folijo ali z drugimi
materiali.

dokončna
protidampinška
dajatev

Ploščato valjani izdelki iz
železa, nelegiranega jekla ali
drugega legiranega jekla, v
kolobarjih ali ne (vključno z
„razrezanimi izdelki“ in „ozkimi
trakovi“), vroče valjani, brez
nadaljnje obdelave,
neplatirani, neprevlečeni in
neprekriti.

začasna
protidampinška
dajatev

Zadevni izdelek ne zajema:
— izdelkov iz nerjavnega jekla
in zrnato usmerjenih izdelkov
iz silicijevega jekla za
elektropločevine,
—izdelkov iz orodnega jekla
in hitroreznega jekla,

7208 10 00, Kitajska
7208 25 00,
7208 26 00,
7208 27 00,
7208 36 00,
7208 37 00,
7208 38 00,
7208 39 00,
7208 40 00,
7208 52 10,
7208 52 99,
7208 53 10,
7208 53 90,
7208 54 00,
7211 13 00,
7211 14 00,
7211 19 00,

UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/648 z dne
5. aprila 2017 o
uvedbi 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 (EU)
2016/1036
Evropskega
parlamenta in Sveta,
(2017/L092/648).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/649 z dne
5. aprila 2017 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
nekaterih vroče
valjanih ploščatih
izdelkov iz železa,
nelegiranega jekla
ali drugega
legiranega jekla s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
(2017/L092/649).

7.4.2017

Zneski, zavarovani z
začasnimi
protidampinškimi
dajatvami se
dokončno sprostijo.
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dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev
dokončna
izravnalna
dajatev

—izdelkov, ki niso v
kolobarjih, brez reliefnega
vzorca, debeline več kot 10
mm in širine 600 mm ali več,
ter
—izdelkov, ki niso v
kolobarjih, brez reliefnih
vzorcev, debeline 4,75 mm ali
več, toda največ 10 mm, in
širine 2 050 mm ali več.
Vzvodni mehanizmi
(sestavljeni iz
(običajno dveh) čvrstih
upognjenih kovinskih delov,
ki sta pritrjena na hrbtišče in
imata najmanj eno vzvodno
ročico), ki se običajno
uporabljajo za arhiviranje
listov in drugih dokumentov v
fasciklih ter mapah z
nepovezanimi listi.

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

7225 19 10 90,
7225 30 90,
7225 40 60 90,
7225 40 90,
7226 19 10 90,
7226 91 91,
7226 91 99.

8305 10 00 50

Kitajska

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 veljavnih
protidampinških
ukrepih v zvezi z
uvozom vzvodnih
mehanizmov s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske v
Unijo: sprememba
imena družbe, za
katero velja
individualna stopnja
protidampinške
dajatve,
(2017/C101/08).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/454 z dne
15. marca 2017 o
umiku sprejetja
zaveze štirih
proizvajalcev
izvoznikov v okviru
Izvedbenega sklepa
2013/707/EU o
potrditvi sprejetja

31.3.2017

Sprememba
imena družbe
z dodatno oznako
TARIC A729.

17.3.2017

Sprejetje zaveze za
družbe navedene
pod dodatnimi
oznakami TARIC
B830, B842,
B850 in B922
se umaknejo.
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dokončna
izravnalna
dajatev

Grafitne elektrode, ki se
8545 11 00 10, Indija
uporabljajo za električne peči, 8545 90 90 10nasipne gostote 1,65 g/cm3 ali
več in električnega upora
6,0 μ.Ω.m ali manj in šobe, ki
se uporabljajo za te elektrode.

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.
(2017/L071/454)
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/421 z dne
9. marca 2017 o
uvedbi dokončne
izravnalne dajatve
na uvoz nekaterih
sistemov grafitnih
elektrod s poreklom
iz Indije po pregledu
zaradi izteka ukrepa
v skladu s členom
18 Uredbe (EU)
2016/1037
Evropskega
parlamenta in Sveta,
(2017/L064/421).

11.3.2017
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dokončna
protidampinška
dajatev

Grafitne elektrode, ki se
8545 11 00 10,
uporabljajo za električne peči, 8545 90 90 10.
nasipne gostote 1,65 g/cm3 ali
več in električnega upora
6,0 μ.Ω.m ali manj in šobe, ki
se uporabljajo za te elektrode

Indija

začasna
protidampinška
dajatev

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

Kitajska,
Vietnam.

dokončna
protidampinška
dajatev

6403 20 00,
ex 6403 30 00,
ex 6403 51 11,
ex 6403 51 15,
ex 6403 51 19,
ex 6403 51 91,
ex 6403 51 95,
ex 6403 51 99,
ex 6403 59 11,
ex 6403 59 31,
ex 6403 59 35,
ex 6403 59 39,
ex 6403 59 91,
ex 6403 59 95,
ex 6403 59 99,
ex 6403 91 11,
ex 6403 91 13,

IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/422 z dne
9. marca 2017 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 (EU)
2016/1036
Evropskega
parlamenta in Sveta,
(2017/L064/422).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/423 z dne
9. marca 2017 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 in
Vietnama, ki jo

11.3.2017

11.3.2017

Dokončna
protidampinška
dajatev velja v
obdobju uporabe
Uredbe (ES) št.
1472/2006 in
Izvedbene uredbe
(EU) št.1294/2009.
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ex 6403 91 16,
ex 6403 91 18,
ex 6403 91 91,
ex 6403 91 93,
ex 6403 91 96,
ex 6403 91 98,
ex 6403 99 11,
ex 6403 99 31,
ex 6403 99 33,
ex 6403 99 36,
ex 6403 99 38,
ex 6403 99 91,
ex 6403 99 93,
ex 6403 99 96,
ex 6403 99 98,
ex 6405 10 00.

proizvajajo družbe
Fujian Viscap Shoes
Co. Ltd, Vietnam
Ching Luh Shoes
Co. Ltd, Vinh Thong
Producing-TradingService Co. Ltd,
Qingdao Tae Kwang
Shoes Co. Ltd,
Maystar Footwear
Co. Ltd, Lien Phat
Company Ltd,
Qingdao Sewon
Shoes Co. Ltd,
Panyu Pegasus
Footwear Co. Ltd.,
PanYu Leader
Footwear
Corporation, Panyu
Hsieh Da Rubber
Co. Ltd., An Loc
Joint Stock
Company, Qingdao
Changshin Shoes
Company Limited,
Chang Shin Vietnam
Co Ltd., Samyang
Vietnam Co Ltd.,
Qingdao Samho
Shoes Co. Ltd., Min
Yuan, Chau Giang
Company Limited,
Foshan Shunde
Fong Ben Footwear
Industrial Co. Ltd. in
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dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
izravnalna
dajatev

Semiš usnje in kombinacija
semiš usnja, razrezano v
oblike ali nerazrezano,
vključno s „crust“ semiš
usnjem in kombinacijo
„crust“ semiš usnja.
Fotonapetostni moduli ali
paneli iz kristalnega silicija in
vrste celic, ki se uporabljajo v
fotonapetostnih modulih ali
panelih iz kristalnega silicija
(celice imajo debelino največ
400 mikrometrov).

4114 10 10 00,
4114 10 90 00.

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,
8541 40 90 31,
8541 40 90 39.

Kitajska

Dongguan Texas
Shoes Limited Co.,
ter o izvajanju sodbe
Sodišča v združenih
zadevah C-659/13 in
C-34/14,
(2017/L064/423).
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov,
(2017/C072/03).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/366 z dne
1. marca 2017 o
uvedbi dokončnih
izravnalnih dajatev
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 po
pregledu zaradi
izteka ukrepov v
skladu s členom
18(2) Uredbe (EU)
2016/1037
Evropskega

8.3.2017

Ukrep se izteče
ob polnoči
7.12.2017

4.3.2017

Ta uredba velja
18 mesecev.
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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 imajo debelino največ
400 mikrometrov).

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.
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,

poslanih iz
Malezije ali s
Tajvana

Kitajska

parlamenta in Sveta
in zaključku
preiskave v zvezi z
delnim vmesnim
pregledom v skladu
s členom 19(3)
Uredbe (EU)
2016/1037,
(2017/L056/366).

IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/367 z dne
1. marca 2017 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
fotonapetostnih
modulov iz
kristalnega silicija in
njihovih ključnih
sestavnih delov (tj.

4.3.2017

Ta uredba velja
18 mesecev.
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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.

dokončna
protidampinška

Fotonapetostni moduli ali
paneli iz kristalnega silicija in

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.
ex 8501 31 00,
ex 8501 32 00,

poslanih iz
Malezije ali s
Tajvana

Kitajska

celic) s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske ali ki so od
tam poslani po
pregledu zaradi
izteka ukrepov v
skladu s členom
11(2) Uredbe (EU)
2016/1036
Evropskega
parlamenta in Sveta
in zaključku
preiskave v zvezi z
delnim vmesnim
pregledom v skladu
s členom 11(3)
Uredbe (EU)
2016/1036,
(2017/L056/367).

Obvestilo o začetku
delnega vmesnega

3.3.2017

Preiskava se zaključi
v 6 mesecih in
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dajatev

vrste celic, ki se uporabljajo v
fotonapetostnih modulih ali
panelih iz kristalnega silicija
(celice imajo debelino največ
400 mikrometrov).

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.

začasna
protidampinška
dajatev

Nekatere armaturne palice
s poreklom iz Belorusije,
izdelane iz železa ali
nelegiranega jekla, kovane,
toplo valjane, toplo vlečene ali
toplo iztiskane, brez nadaljnje
obdelave, vključno s spiralno
zvitimi po valjanju in tudi
tistimi, ki vsebujejo zareze,
rebra, brazde ali druge
deformacije, nastale med
procesom valjanja.

7214100010,
7214200020,
7214300010,
7214911010,
7214919010,
7214991010,
7214997110,
7214997910,
7214999510.

Belorusija

registracija uvoza

Ploščati izdelki iz
nelegiranega ali legiranega
jekla (razen nerjavnega jekla,
silicijevega jekla za
elektropločevine, orodnega
jekla in hitroreznega jekla),
vroče valjani, neplatirani,
neprevlečeni in neprekriti,

7208 51 20 10,
7208 51 91 10,
7208 51 98 10,
7208 52 91 10,
7208 90 20 10,
7208 90 80 20,
7225 40 40,
7225 40 60 10,

Kitajska

dokončna
izravnalna
dajatev

začasna
protidampinška
dajatev
dokončna
protidampinška

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,
(2017/C067/010).
Popravek Izvedbene
uredbe Komisije
(EU) 2016/2303 z
dne 19. decembra
2016 o uvedbi
začasne
protidampinške
dajatve na uvoz
nekaterih armaturnih
palic s poreklom iz
Republike
Belorusije,
(2017/L055).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/336 z dne
27. februarja 2017 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve in o
dokončnem

najpozneje v
9 mesecih po
objavi tega obvestila
v UL EU.

21.12.2016

Popravek besedila
na 25 strani,
1(1) člen,
tretji stavek.

1.3.2017

Zneski, zavarovani z
začasno
protidampinško
dajatvijo, se
dokončno poberejo.
Dajatev na
registrirani uvoz se
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dajatev

ne v kolobarjih, debeline več
kot 10 mm in širine 600 mm
ali več ali debeline 4,75 mm
ali več, vendar ne več kot
10 mm, in širine 2050 mm
ali več.

7225 99 00 35,
7225 99 00 40.

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 00

Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

Bistveni
sestavni deli koles.

8714 91 10 31,
8714 91 10 33,
8714 91 10 39,
8714 91 30 31,
8714 91 30 34,
8714 91 30 39,

Kitajska

pobiranju začasne
dajatve, uvedene na
uvoz nekaterih
debelih pločevin iz
nelegiranega jekla
ali drugih legiranih
jekel s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske,
(2017/L050/336).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/325 z dne
24. februarja 2017 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
preje visoke trdnosti
iz poliestra s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske po
pregledu zaradi
izteka ukrepov v
skladu s členom
11(2) Uredbe (EU)
2016/1036
Evropskega
parlamenta in Sveta,
(2017/L049/325).
IZVEDBENI SKLEP
KOMISIJE (EU)
2017/322 z dne 22.
februarja 2017 glede
izvzetij iz razširjene
protidampinške

ne uvede.

26.2.2017

datumi so
navedeni v
preglednica
h v stolpcu
z naslovom
„Začetek

Posodobitev
seznama
izvzetih strank.
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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.
dokončna
protidampinška
dajatev

-aluminijaste folije debeline
najmanj 0,007 mm in manj kot
0,008 mm, ne glede na širino
zvitkov, žarjene ali nežarjene,
ali

7607 11 19 30,
7607 11 19 40,
7607 11 19 50,
7607 11 90 45,
7607 11 90 80.

Kitajska

7304 11 00 11,
7304 11 00 19,
7304 22 00 21,

Indija, Kitajska

-aluminijaste folije debeline
najmanj 0,008 mm in največ
0,018 mm ter v zvitkih s širino
več kot 650 mm, žarjene ali
nežarjene, ali
-aluminijaste folije debeline
več kot 0,018 mm in manj kot
0,021 mm, ne glede na širino
zvitkov, žarjene ali nežarjene,
ali

registracija uvoza

-aluminijaste folije debeline
najmanj 0,021 mm in največ
0,045 mm, kadar je v najmanj
dveh plasteh, ne glede na
širino zvitkov, žarjene ali
nežarjene.
Nekatere brezšivne cevi iz
nerjavnega jekla.

dajatve na nekatere
dele za kolesa s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske v
skladu z Uredbo
Komisije (ES) št.
88/97,
(2017/L047/322).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/271 z dne
16. februarja 2017 o
razširitvi dokončne
protidampinške
dajatve, uvedene z
Uredbo Sveta (ES)
št. 925/2009 na uvoz
nekaterih
aluminijastih folij s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
na uvoz nekaterih
nekoliko
spremenjenih
aluminijastih folij,
(2017/L040/271).

veljavnosti“

18.02.2017

Registracija uvoza,
ki je bila določena
v skladu z 2. Členom
Izvedbene uredbe
(EU) 2016/865
se ustavi.

IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/272 z dne

18.02.2017

Registracija preneha
veljati 9 mesecev
po datumu začetka
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7304 22 00 29,
7304 24 00 21,
7304 24 00 29,
7304 41 00 91,
7304 49 10 91,
7304 49 93 91,
7304 49 95 91,
7304 49 99 91,
7304 90 00 91.

dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev
registracija uvoza

Aluminijasti radiatorji in
elementi ali deli, iz katerih so
taki radiatorji sestavljeni, ne
glede na to, ali so taki
elementi ali deli v blokih,
razen električnih radiatorjev
ter njihovih elementov in
delov.
Fotonapetostni moduli ali
paneli iz kristalnega silicija ter
celice, kakršne se uporabljajo
v fotonapetostnih modulih ali
panelih iz kristalnega silicija

7615 10 10 10,
7615 10 80 10,
7616 99 10 91,
7616 99 90 01,
7616 99 90 91.

Kitajska

8501 31 00 82,
8501 31 00 83,
8501 32 00 42,
8501 32 00 43,
8501 33 00 62,

»poslano iz«:
Malezije,
Tajvana

16. februarja 2017 o
začetku preiskave
glede možnega
izogibanja
protidampinškim
ukrepom, uvedenim
z Izvedbeno uredbo
Sveta (EU) št.
1331/2011 na uvoz
nekaterih brezšivnih
cevi iz nerjavnega
jekla s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske z uvozom,
poslanim iz Indije,
ne glede na to, ali so
deklarirane kot
izdelki s poreklom iz
Indije ali ne, in o
registraciji takega
uvoza,
(2017/L040/272).
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov,
(2017/C048/11).

IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/242 z dne
10. februarja 2017 o
začetku pregleda

veljavnosti
te uredbe.

15.2.2017

Ukrep se izteče
ob polnoči
10.11.2017.

12.2.2017

Odpravi se
protidampinška
dajatev za uvoz
blaga proizvajalca
»Jinko Solar
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(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 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 se
te električne naprave napajajo
z 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, namenjeni izključno za
neposredno polnjenje baterij v
sistemih z enakimi
značilnostmi glede napetosti
in moči.

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.

izvedbenih uredb
(EU) 2016/184 in
(EU) 2016/185 (o
razširitvi dokončne
izravnalne in
protidampinške
dajatve 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, na uvoz
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 izdelki
s poreklom iz
Malezije in s
Tajvana ali ne), da
se ugotovi, ali se za
določenega
malezijskega
proizvajalca
izvoznika lahko
odobri izvzetje iz

Technology SDN.
BHD« ter se zanj
uvede registracija
uvoza.
Obveznost
registracije preneha
9 mesecev po
datumu začetka
veljavnosti te
uredbe.
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dokončna
protidampinška
dajatev

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

dokončna
protidampinška
dajatev

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

dokončna
protidampinška

Žice iz nerjavnega jekla,
ki vsebujejo:

7312 10 81 11,
7312 10 81 19,
7312 10 83 11,
7312 10 83 19,
7312 10 85 11,
7312 10 85 19,
7312 10 89 11,
7312 10 89 19,
7312 10 98 11,
7312 10 98 19.
7312 10 81 12,
7312 10 81 13,
7312 10 81 19,
7312 10 83 12,
7312 10 83 13,
7312 10 83 19,
7312 10 85 12,
7312 10 85 13,
7312 10 85 19,
7312 10 89 12,
7312 10 89 13,
7312 10 89 19,
7312 10 98 12,
7312 10 98 13,
7312 10 98 19.
7223 00 19 00,
7223 00 99 00.

Ukrajina
»poslano iz«:
Moldavije

navedenih ukrepov,
odpravijo
protidampinške
dajatve pri njegovem
uvozu in uvede
registracija tega
uvoza.
(2017/L036/242)
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov,
(2017/C041/05).

8.2.2017

Ukrep se izteče
ob polnoči 10.2.2017

Kitajska

Obvestilo o začetku
pregleda zaradi
izteka
protidampinških
ukrepov za uvoz
jeklenih vrvi in
kablov s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske,
(2017/C041/06).

8.2.2017

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

Indija

IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE

10.2.2017

Spremeni se
razpredelnica iz 1(2)
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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.

dokončna
protidampinška
dajatev

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

3907 61 00 00

Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

Pribor (fitingi) za varjenje cevi
iz različnih vrst avstenitnega
nerjavnega jekla, ki ustreza

7307 23 10 15,
7307 23 10 25,
7307 23 90 15,

Kitajska,
Tajvan

(EU) 2017/220 z dne
8. februarja 2017 o
spremembi
Izvedbene uredbe
Sveta (EU) št.
1106/2013 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
nekaterih žic iz
nerjavnega jekla s
poreklom iz Indije po
delnem vmesnem
pregledu v skladu s
členom 11(3)
Uredbe (EU)
2016/1036
Evropskega
parlamenta in Sveta,
(2017/C034/220).
SKLEP KOMISIJE
(EU) 2017/206 z dne
6. februarja 2017 o
zaključku pregleda
zaradi izteka
protidampinških
ukrepov za uvoz
nekaterega polietilen
tereftalata s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
(2017/L032/206).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/141

člena Izvedbene
uredbe (EU) št.
1106/2013, kakor je
bila spremenjena z
Izvedbeno uredbo
(EU) 2015/1483.

8.2.2017

Pregled zaradi
izteka
protidampinških
ukrepov
se zaključi.

28.01.2017
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tipom AISI 304, 304L, 316,
316L, 316Ti, 321 in 321H ter
njihovim ekvivalentom v
drugih normativih, z največjim
zunanjim premerom do
vključno 406,4 mm in debelino
stene 16 mm ali manj,
s povprečno hrapavostjo (Ra)
obdelane površine izdelka
najmanj 0,8 mikrometra,
brez prirobnice,
dokončanega ali
nedokončanega.

7307 23 90 25.

dokončna
protidampinška
dajatev

Aluminijasta kolesa za
motorna vozila pod tarifnimi
številkami KN od 8701 do
8705, s priborom ali brez, z
nameščenimi pnevmatikami
ali brez.

8708 70 10 10,
8708 70 50 10.

Kitajska

dokončna
protidampinška

Natrijev glukonat,
številka CUS (Customs Union

2918 16 00 10

Kitajska

z dne 26. januarja
2017
o uvedbi dokončnih
protidampinških
dajatev na uvoz
nekaterega pribora
(fitingov) za varjenje
cevi iz nerjavnega
jekla, dokončanega
ali nedokončanega,
s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske in Tajvana,
(2017/L022/141).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/109 z dne
23. januarja 2017 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
nekaterih
aluminijastih koles s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske na
podlagi pregleda
zaradi izteka ukrepa
v skladu s členom
11(2) Uredbe (EU)
2016/1036
Evropskega
parlamenta in Sveta,
(2017/L018/109).
IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE

25.1.2017

21.01.2017

38

dajatev

and Statistics) 0023277-9 in
registrska številka CAS
(Chemical Abstracts Service)
527-07-1.

dokončna
protidampinška
dajatev

Nekateri pritrdilni elementi iz
nerjavnega jekla in njihovi deli.

registracija uvoza

Nekateri ploščati valjani izdelki
iz železa, nelegiranega jekla
ali drugih legiranih jekel, v
kolobarjih ali ne v kolobarjih
(vključno z „razrezanimi
izdelki“ in „ozkimi trakovi“),
vroče valjani brez nadaljnje
obdelave, neplatirani,
neprevlečeni in neprekriti,

7318 12 10,
7318 14 10 51,
7318 14 10 59,
7318 14 10 81,
7318 14 10 89,
7318 15 35,
7318 15 52,
7318 15 62,
7318 15 75.
7208 10 00,
7208 25 00,
7208 26 00,
7208 27 00,
7208 36 00,
7208 37 00,
7208 38 00,
7208 39 00,
7208 40 00,

Kitajska,
Tajvan
Poslano iz:
Filipinov

Brazilija,
Rusija

(EU) 2017/94 z dne
19. januarja 2017 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
natrijevega
glukonata s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske na
podlagi pregleda
zaradi izteka ukrepa
v skladu s členom
11(2) Uredbe (EU)
2016/1036
Evropskega
parlamenta in Sveta,
(2017/L016/094).
Obvestilo o izteku
nekaterih
protidampinških
ukrepov,
(2017/C005/02).

IZVEDBENA
UREDBA KOMISIJE
(EU) 2017/5 z dne 5.
januarja 2017 o
obvezni registraciji
uvoza nekaterih
ploščatih vroče
valjanih izdelkov iz
železa, nelegiranega

7.1.2017

Ukrep se izteče
ob polnoči 8.1.2017.

7.1.2017

Registracija se
zaključi 9 mesecev
po datumu začetka
veljavnosti te
uredbe.
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razen:
— izdelkov iz nerjavnega jekla
in zrnato usmerjenih izdelkov
iz silicijevega jekla za
elektropločevine,
— izdelkov, ki niso v
kolobarjih, brez reliefnega
vzorca, debeline več kot 10
mm in širine 600 mm ali več,
ter
— izdelkov, ki niso v
kolobarjih, brez reliefnih
vzorcev, debeline 4,75 mm ali
več, toda največ 10 mm, in
širine 2 050 mm ali več.

7208 52 10,
7208 52 99,
7208 53 10,
7208 53 90,
7208 54 00,
7211 13 10,
7211 14 00,
7211 19 00,
7225 19 10 90,
7225 30 10,
7225 30 30,
7225 30 90,
7225 40 12 95,
7225 40 15 95,
7225 40 60 90,
7225 40 90,
7226 19 10 90,
7226 20 00 95,
7226 91 20,
7226 91 91,
7226 91 99.

jekla ali drugih
legiranih jekel s
poreklom iz Rusije in
Brazilije,(2017/L003/
5).
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