OBVESTILA O PROTIDAMPINŠKIH IN IZRAVNALNIH UKREPIH - leto 2018
Datum zadnje spremembe: 16. 1. 2018
(Novo obvestilo je zapisano z rdečo barvo.)
OPIS UKREPA
dokončna
izravnalna dajatev

OPIS BLAGA
Žica iz nerjavnega jekla, ki
vsebuje:

OZNAKA
TARIC/KN
7223 00 19 00,
7223 00 99 00.

POREKLO
Indija

— 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,

registracija uvoza
dokončna
protidampinška
dajatev

— manj kot 2,5 mas. % niklja,
razen žice, ki vsebuje 13 mas. %
ali več, vendar ne več kot
25 mas. % kroma in 3,5 mas. %
ali več, vendar ne več kot
6 mas. % aluminija.
Dvokolesa in druga podobna
kolesa (vključno z dostavnimi
tricikli, a brez enokolesnikov),
brez motornega pogona.

8712 00 30 10,
8712 00 70 91.

»poslano iz«:
Tunizije

NASLOV IN ŠT.
UREDBE/OBVESTILA
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protisubvencijskih
ukrepov,
(2018/C014/08).

DATUM
ZAČETKA
16.1.2018

IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2018/49 z dne 11.
januarja 2018 o
spremembi Izvedbene
uredbe Sveta (EU) št.
501/2013 po pregledu
glede „novega
izvoznika“ v skladu s
členom 11(4) in 13(4)
Uredbe (EU)
2016/1036
Evropskega
parlamenta in Sveta,
(2018/L007/49).

13.1.2018

OPOMBA
Ukrep se izteče
ob polnoči
8.9.2018.

Preneha se z
registracijo uvoza
izdelka, ki ga proizvaja
družba »Look Design
System SA«
(dodatna oznaka
TARIC C206),
brez retroaktivnega
obračunavanja
protidampinških
dajatev.
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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

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

registracija uvoza

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

8712 00 30 10,
8712 00 70 91.

»poslano iz«:
Šrilanke

dokončna
protidampinška
dajatev

IZVEDBENI SKLEP
KOMISIJE (EU)
2018/52 z dne 11.
januarja 2018 o
zaključku delnega
vmesnega pregleda v
zvezi z uvozom
nekaterih vrst
navojnega litega
pribora (fitingov) za
cevi iz tempranega
litega železa s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Tajske,
(2018/L007/52).
Opozorilo 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,
(2018/C009/11).
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2018/28 z dne 9.
januarja 2018 o
ponovni uvedbi
dokončne

13.1.2018

Delni vmesni pregled
se zaključi.

12.1.2018

Spremenil se
naslov podjetja
»CS Co., Ltd.«.
Dodatna oznaka
TARIC A969 ostane
nespremenjena.

11.1.2018

Dokončna
protidampinška
dajatev, se pobira za
uvoz blaga poslanega
iz Šrilanke, ki je bil
registriran v skladu s
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protidampinške
dajatve na uvoz koles,
ne glede na to, ali so
deklarirana kot izdelek
s poreklom iz Šrilanke
ali ne, s strani družbe
City Cycle Industries,
(2018/L005/28).

1. členom
Izvedbene uredbe
(EU) 2017/678.
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