OBVESTILA O PROTIDAMPINŠKIH IN IZRAVNALNIH UKREPIH - leto 2019
Datum zadnje spremembe: 05. 09. 2019
(Novo obvestilo je zapisano z rdečo barvo.)
OPIS UKREPA
dokončna
protidampinška
dajatev

Naveden v stolpcu
»Kategorija izdelka«
v Prilogi 1.A te Uredbe

OZNAKA
TARIC/KN
Navedene v
stolpcu
»Oznake KN«
v Prilogi 1.A te
Uredbe

Dvokolesa in druga podobna
kolesa (tudi dostavni tricikli,
vendar brez enokolesnikov),
brez motornega pogona.

8712 00 30,
8712 00 70 91,
8712 00 70 92,
8712 00 70 99.

OPIS BLAGA

dokončna
protisubvencijska
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

POREKLO
Navedeno v
Prilogi IV
Izvedbene
uredbe Komisije
(EU) 2019/159.

Kitajska
»poslano iz«:
Indonezije,
Malezije,
Šrilanke,
Tunizije,
Kambodže,
Pakistana,
Filipinov

NASLOV IN ŠT.
UREDBE/OBVESTILA
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/1382 z dne 2.
septembra 2019 o
spremembi nekaterih
uredb, ki uvajajo
protidampinške ali
protisubvencijske
ukrepe za nekatere
izdelke iz jekla, za
katere veljajo
zaščitni ukrepi,
(2019/L227/1382).
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/1379 z dne 28.
avgusta 2019 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz koles
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
kakor je bila razširjena
na uvoz koles,
poslanih iz Indonezije,
Malezije, Šrilanke,
Tunizije, Kambodže,
Pakistana in Filipinov,
ne glede na to, ali so
deklarirana kot izdelek
s poreklom iz teh

DATUM
ZAČETKA
4.9.2019

OPOMBA
Kakršni koli ukrepi,
sprejeti v skladu s to
uredbo, se uporabljajo
od datuma začetka
veljavnosti te uredbe in
nimajo retroaktivnega
učinka.

30.8.2019

1

dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

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

Nekateri pritrdilni elementi iz
železa ali jekla, razen iz
nerjavnega jekla, tj. lesni vijaki

2001 90 30 10,
2005 80 00 10.

7318 12 90 11,
7318 12 90 91,
7318 14 91 11,

Tajska

»poslano iz«:
Malezije

držav ali ne, po
pregledu zaradi izteka
ukrepa v skladu s
členom 11(2) Uredbe
(EU) 2016/1036,
(2019/L225/1379).
Obvestilo po sodbah z
dne 14. decembra
2017 in 28. marca
2019 v zadevah T460/14 oziroma C144/18 P v zvezi z
Izvedbeno uredbo
Sveta (EU) št.
307/2014 o spremembi
Izvedbene uredbe
(EU) št. 875/2013 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
nekaterih vrst
pripravljene ali
konzervirane sladke
koruze v zrnju s
poreklom iz Tajske,
(2019/C291/03).

IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/1374 z dne 26.

29.8.2019

28.8.2019

Do zaključka ponovno
začete preiskave
protidampinških
dajatev na uvoz sladke
koruze s poreklom iz
Tajske, ki jo proizvaja
podjetje River Kwai
International Food
Industry Co. Ltd
(dodatna oznaka
TARIC A791),
Se od 28. marca 2019
protidampinške
dajatve pobirajo po
stopnji, ki je uvedena
z Izvedbeno uredbo
(EU) št. 875/2013.
Stopnja dajatev,
ki bo končno določena
zaradi ponovnega
začetka preiskave, se
lahko od 28. marca
2014 razlikuje od
stopnje dajatev, ki jih
bodo pobrali
nacionalni carinski
organi v času
preiskave.
Oznake TARIC,
kakor so bile ob koncu
veljave Izvedbene

2

(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.

začasna
izravnalna
dajatev

Monoalkilni estri maščobnih kislin
in/ali parafinska plinska olja,
pridobljena s sintezo in/ali
hidrotretiranjem, nefosilnega
izvora, splošno znana kot
„biodizel“, v čisti obliki ali
mešanici.

7318 14 91 91,
7318 14 99 11,
7318 14 99 20,
7318 14 99 92,
7318 15 59 11,
7318 15 59 61,
7318 15 59 81,
7318 15 69 11,
7318 15 69 61,
7318 15 69 81,
7318 15 81 11,
7318 15 81 61,
7318 15 81 81,
7318 15 89 11,
7318 15 89 61,
7318 15 89 81,
7318 15 90 21,
7318 15 90 71,
7318 15 90 91,
7318 21 00 31,
7318 21 00 95,
7318 22 00 31,
7318 22 00 95.

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 95 10,
1518 00 99 21,
1518 00 99 29,
1518 00 99 30,

Indonezija

avgusta 2019 o
ponovnem začetku
preiskave na podlagi
sodbe z dne 3. julija
2019, v zadevi C644/17 Eurobolt, v
zvezi z Izvedbeno
uredbo Sveta (EU) št.
723/2011 z dne 18.
julija 2011 o razširitvi
dokončne
protidampinške
dajatve, uvedene z
Uredbo (ES) št.
91/2009 o uvozu
nekaterih pritrdilnih
elementov iz železa ali
jekla s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske, na uvoz
nekaterih pritrdilnih
elementov iz železa ali
jekla, poslanega iz
Malezije, ne glede na
to, ali je deklariran kot
izdelek s poreklom iz
Malezije ali ne,
(2019/L223/1374).
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/1344 z dne 12.
avgusta 2019 o uvedbi
začasne izravnalne
dajatve na uvoz
biodizla s poreklom iz
Indonezije,
(2019/L212/1344).

uredbe Sveta
723/2011.
Nacionalni carinski
organi počakajo na
objavo rezultata
ponovnega začetka
preiskave, preden
sprejmejo odločitev o
morebitnih zahtevkih
za povračilo in odpust
dajatev, ki jih zadeva
ta uredba.

14.8.2019

Začasna izravnalna
dajatev se uporablja
4 mesece.

3

začetek
protidampinškega
postopka

Ploščato valjani izdelki iz
nerjavnega jekla, v kolobarjih ali
ne (vključno z razrezanimi izdelki
in ozkimi trakovi), vroče valjani,
brez nadaljnje obdelave, razen
izdelkov, ki niso v kolobarjih,
širine 600 mm ali več in debeline
več kot 10 mm.

dokončna
protidampinška
dajatev

Fotonapetostni moduli ali paneli
iz polikristalnega (imenovanega
tudi multikristalnega) silicija;
fotonapetostni moduli ali paneli iz
monokristalnega silicija;
polikristalne celice (imenovane
tudi multikristalne celice) vrste, ki

dokončna
izravnalna
dajatev

2710 19 43 21,
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,
2710 20 15,
2710 20 17,
3824 99 92 10,
3824 99 92 12,
3824 99 92 20,
3826 00 10,
3826 00 90 11,
3826 00 90 19,
3826 00 90 30.
7219 11,
7219 12,
7219 13,
7219 14,
7219 22,
7219 23,
7219 24,
7220 11,
7220 12.

8541 40 90 41,
8541 40 90 42,
8541 40 90 43,
8541 40 90 49,
8541 40 90 51,
8541 40 90 52,
8541 40 90 53,

Indonezija,
Kitajska, Tajvan

Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka za uvoz
nekaterih vroče
valjanih plošč in
kolobarjev iz
nerjavnega jekla s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
Tajvana in Indonezije,
(2019/C269/01).

12.8.2019

Kitajska

IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/1329 z dne 6.
avgusta 2019 o
razveljavitvi računov,
ki jih je izdala družba
Zhejiang Sunflower

8.8.2019

Preiskava se zaključi v
1 letu, v nobenem
primeru pa ne sme
preseči 14 mesecev
od datuma objave tega
obvestila.
Začasni ukrepi se
uvedejo najpozneje v
7 mesecih, v vsakem
primeru pa najpozneje
v 8 mesecih po objavi
tega obvestila.
Navedene oznake
TARIC so skladne z
Izvedbeno uredbo
(EU) 2017/1570.
Računi na podlagi
zaveze, našteti v

4

dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev
dokončna
izravnalna
dajatev

se uporablja za fotonapetostne
module ali panele iz kristalnega
silicija, katerih debelina celic ne
presega 400 μm; monokristalne
celice vrste, ki se uporablja za
fotonapetostne module ali panele
iz kristalnega silicija, katerih
debelina celic ne presega
400 μm.
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).

8541 40 90 59,
8541 40 90 61,
8541 40 90 62,
8541 40 90 63,
8541 40 90 69,
8541 40 90 71,
8541 40 90 72,
8541 40 90 73,
8541 40 90 79.
7304 11 00 10,
7304 19 10 20,
7304 19 30 20,
7304 22 00 20,
7304 23 00 20,
7304 24 00 20,
7304 29 10 20,
7304 29 30 20,
7304 31 80 30,
7304 39 58 30,
7304 39 92 30,
7304 39 93 20,
7304 51 89 30,
7304 59 92 30,
7304 59 93 20.

Nove ali protektirane pnevmatike
iz gume, ki se uporabljajo za
avtobuse ali tovornjake, z
indeksom obremenitve nad 121.

4011 20 90 00,
4012 12 00 10.

Light Energy Science
& Technology Ltd,
zaradi kršitve zaveze,
razveljavljene z
Izvedbeno uredbo
(EU) 2017/1570,
(2019/L207/1329).

Rusija,
Ukrajina

Kitajska

IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/1295 z dne 1.
avgusta 2019 o
spremembi Izvedbene
uredbe (EU)
2018/1469 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
nekaterih brezšivnih
cevi iz železa ali jekla
s poreklom iz Rusije in
Ukrajine, po delnem
vmesnem pregledu v
skladu s členom 11(3)
Uredbe (EU)
2016/1036,
(2019/L204/1295).
Obvestilo o veljavnih
protidampinških in
izravnalnih ukrepih v
zvezi z uvozom
nekaterih novih ali
protektiranih
pnevmatik iz gume, ki
se uporabljajo za
avtobuse ali
tovornjake, z indeksom

Prilogi, se razglasijo za
neveljavne.

3.8.2019

2.8.2019

Protidampinške in
izravnalne dajatve,
dolgovane ob sprejetju
carinske deklaracije za
sprostitev v prosti
promet se poberejo.
Sprememba stopnje
dajatev za družbo
»LLC Interpipe Niko
Tube in OJSC
Interpipe
Nizhnedneprovsky
Tube Rolling Plant
(Interpipe NTRP)« v
tabeli člena 1(2)
Izvedbene uredbe
(EU) št. 585/2012.

Dodatna oznaka
TARIC C351, ki je bila
prej dodeljena družbi
»Sailun Jinyu Group
Co., Ltd«, se naprej
uporablja za družbo
»Sailun Group Co.,
Ltd«

5

dokončna
izravnalna
dajatev

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

3907 61 00 00

Indija

začetek
protidampinškega
postopka

Nekateri polivinil alkoholi v obliki
homopolimernih smol z
viskoznostjo (izmerjeno v 4odstotni raztopini) 3 mPas ali
več, vendar največ 61 mPas, in
stopnjo hidrolize 80,0 mol % ali
več, vendar največ 99,9 mol %.

3905 30 00 91

Kitajska

dokončna

Volframove varilne elektrode,

8101 99 10 10,

Kitajska

obremenitve nad 121,
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske:
sprememba imena
družbe, za katero velja
dajatev, ki se uporablja
za sodelujoče
nevzorčene družbe.
(2019/C259/06)
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/1286 z dne 30.
julija 2019 o uvedbi
dokončne izravnalne
dajatve na uvoz
nekaterih vrst polietilen
tereftalata (PET) s
poreklom iz Indije po
pregledu zaradi izteka
ukrepa v skladu s
členom 18 Uredbe
(EU) 2016/1037
Evropskega
parlamenta in Sveta,
(2019/L202/1286).
Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka glede uvoza
nekaterih polivinil
alkoholov s poreklom
iz Ljudske republike
Kitajske,
(2019/C256/03).

IZVEDBENA UREDBA

1.8.2019

30.7.2019

Preiskava se zaključi v
1 letu, v nobenem
primeru pa ne sme
preseči 14 mesecev
od datuma objave tega
obvestila. Začasni
ukrepi se običajno
uvedejo najpozneje v 7
mesecih, v vsakem
primeru pa najpozneje
v 8 mesecih po objavi
tega obvestila.

30.7.2019

6

protidampinška
dajatev

vključno z volframovimi drogovi in
palicami za varilne elektrode, z
vsebnostjo volframa najmanj 94
mas. %, razen tistih, ki so
dobljeni samo s sintranjem,
narezani po dolžini ali ne.

8515 90 80 10

dokončna
protidampinška
dajatev

Navojni liti pribor (fitingi) za cevi
iz tempranega litega železa in
sferoidnega grafitnega 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,
7307 19 90 10.

Kitajska, Tajska

registracija

Cevi iz nodularnega litega železa

7303 00 10 10,

Indija

KOMISIJE (EU)
2019/1267 z dne 26.
julija 2019 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
volframovih elektrod s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske po
pregledu zaradi izteka
ukrepa v skladu s
členom 11(2) Uredbe
(EU) 2016/1036,
(2019/L200/1276).
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/1259 z dne 24.
julija 2019 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
navojnega litega
pribora (fitingov) za
cevi iz tempranega
litega železa in
sferoidnega grafitnega
litega železa s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Tajske po pregledu
zaradi izteka ukrepov v
skladu s členom 11(2)
Uredbe (EU)
2016/1036
Evropskega
parlamenta in Sveta.
(2019/L197/1259)
IZVEDBENA UREDBA

26.7.2019

24.7.2019

Začetek registracije

7

uvoza

dokončna
protidampinška
dajatev

(imenovanega tudi sferoidno
grafitno lito železo), razen cevi iz
nodularnega litega železa brez
notranje in zunanje prevleke
(„gole cevi“).

Keramična namizna in kuhinjska
posoda, razen keramičnih
mlinčkov za začimbe ali zelišča in
njihovih keramičnih drobilnih
delov, keramičnih kavnih
mlinčkov, keramičnih brusilcev
nožev, keramičnega kuhinjskega
orodja, ki se uporablja za
rezanje, mletje, ribanje, strganje
in lupljenje, keramičnih kamnov

7303 00 90 10.

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

Kitajska

KOMISIJE (EU)
2019/1250 z dne 22.
julija 2019 o
obveznosti registracije
uvoza nekaterih cevi iz
nodularnega litega
železa (imenovanega
tudi sferoidno grafitno
lito železo) s poreklom
iz Indije po ponovnem
začetku preiskave za
izvršbo sodb z dne 10.
aprila 2019 v zadevah
T-300/16 in T-301/16
glede izvedbenih
uredb (EU) 2016/387
in (EU) 2016/388 o
uvedbi dokončne
izravnalne dajatve in
dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz cevi iz
nodularnega litega
železa (imenovanega
tudi sferoidno grafitno
lito železo) s poreklom
iz Indije,
(2019/L195/1250).
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/1198 z dne 12.
julija 2019 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
keramične namizne in
kuhinjske posode s
poreklom iz Ljudske

uvoza cevi iz
nodularnega litega
železa, ki jih proizvaja
družba »Jindal Saw
Limited« (dodatna
oznaka TARIC C054).
Registracija se zaključi
9 mesecev po datumu
začetka veljavnosti te
uredbe.

16.7.2019

8

za peko pice, ki so izdelani iz
kordieritne keramike in se
uporabljajo za peko pice ali
kruha.

osnovna
protidampinška
uredba in

Ne ES

osnovna
protisubvencijska
uredba

dokončna
protidampinška
dajatev

Keramična namizna in kuhinjska
posoda, razen keramičnih
mlinčkov za začimbe ali zelišča in
njihovih keramičnih drobilnih
delov, keramičnih kavnih
mlinčkov, keramičnih brusilcev
nožev, keramičnih brusilcev,
keramičnega kuhinjskega orodja,
ki se uporablja za rezanje, mletje,
ribanje, strganje in lupljenje,
kamnov za peko pice, ki so
izdelani iz kordieritne keramike in
se uporabljajo za peko pice ali
kruha

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

Kitajska

republike Kitajske po
pregledu zaradi izteka
ukrepov v skladu s
členom 11(2) Uredbe
(EU) 2016/1036,
(2019/L189/1198).
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/1131 z dne 2.
julija 2019 o
vzpostavitvi
carinskega orodja za
izvajanje člena 14a
Uredbe (EU)
2016/1036
Evropskega
parlamenta in Sveta
ter člena 24a Uredbe
(EU) 2016/1037
Evropskega
parlamenta in Sveta,
(2019/L179/1131).
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/1099 z dne 27.
junija 2019 o
spremembi Izvedbene
uredbe Sveta (EU) št.
412/2013 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve in o
dokončnem pobiranju
začasne dajatve,
uvedene na uvoz
keramične namizne in
kuhinjske posode s
poreklom iz Ljudske

23.7.2019

Uredba se začne
uporabljati
4 mesece po
datumu njene objave.

29.6.2019

Na seznam
sodelujočih kitajskih
proizvajalcev
izvoznikov, ki niso bili
vključeni v vzorec, se
doda družba
Fujian Dehua Sanfeng
Ceramics Co. Ltd.
(dodatna oznaka
TARIC C485)

9

začetek
protidampinškega
postopka

Varjene cevi in votli profili s
kvadratnim ali pravokotnim
prerezom iz železa, razen litega
železa, ali jekla, razen
nerjavnega jekla, Izključene so
cevi za naftovode ali plinovode
ter zaščitne cevi („casing“) in
proizvodne cevi („tubing“), ki se
uporabljajo pri vrtanju za
pridobivanje nafte ali plina.

7306 61 92,
7306 61 99.

Makedonija,
Rusija, Turčija

dokončna
protidampinška
dajatev

Nekateri deli za kolesa.

Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

Cevi iz nodularnega litega železa
(imenovanega tudi sferoidno
grafitno lito železo), razen cevi iz
nodularnega litega železa brez
notranje in zunanje prevleke
(„gole cevi“).

8714 91 10 31,
8714 91 10 33,
8714 91 10 39,
8714 91 30 35,
8714 91 30 39,
8714 93 00 19,
8714 94 20 99,
8714 94 90 19,
8714 96 30 90,
8714 99 10 89,
8714 99 10 99,
8714 99 50 90,
8714 99 90 19.
7303 00 10 10,
7303 00 90 10.

dokončna
izravnalna
dajatev

Indija

republike Kitajske,
(2019/L175/1099).
IZVEDBENI SKLEP
KOMISIJE (EU)
2019/1109 z dne 27.
junija 2019 o zaključku
postopka za uvoz
varjenih cevi in votlih
profilov s kvadratnim
ali pravokotnim
prerezom iz železa,
razen litega železa, ali
jekla, razen
nerjavnega jekla, s
poreklom iz Republike
Severne Makedonije,
Rusije in Turčije,
(2019/L175/1109).
IZVEDBENI SKLEP
KOMISIJE (EU)
2019/1087 z dne 19.
junija 2019 glede
izvzetij iz razširjene
protidampinške
dajatve na nekatere
dele za kolesa s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske v
skladu z Uredbo (ES)
št. 88/97,
(2019/L171/1087).
Obvestilo o ponovnem
začetku preiskav na
podlagi sodb z dne 10.
aprila 2019 v zadevah
T-300/16 in T-301/16
glede izvedbenih
uredb Komisije (EU)

29.6.2019

Protidampinški
postopek se zaključi.

Datum
veljavnosti
je za
posamezno
podjetje
naveden v
stolpcu z
naslovom
„Začetek
veljavnosti“.

Posodobitev
seznamov
izvzetih strank.

20.6.2019
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dokončna
protidampinška
dajatev

Aluminijaste folije debeline
0,007 mm ali več, vendar manj
kot 0,021 mm, brez podlage,
samo valjane, dalje ne obdelane,
reliefne ali ne, v majhnih zvitkih
z maso največ 10 kg.

7607 11 11 10,
7607 19 10 10.

Kitajska

začetek
protisubvencijskega
postopka

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) in rogoznice iz steklenih

7019 11 00,
7019 12 00 22,
7019 12 00 25,
7019 12 00 26,
7019 12 00 39,
7019 31 00.

Egipt

2016/387 in (EU)
2016/388 o uvedbi
dokončne izravnalne
dajatve in o dokončni
protidampinški dajatvi
na uvoz cevi iz
nodularnega litega
železa (imenovanega
tudi sferoidno grafitno
lito železo) s poreklom
iz Indije,
(2019/C209/07).
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/915 z dne 4.
junija 2019 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
nekaterih aluminijastih
folij v zvitkih s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske po
pregledu zaradi izteka
ukrepov na podlagi
člena 11(2) Uredbe
(EU) 2016/1036
Evropskega
parlamenta in Sveta,
(2019/L146/915).
Obvestilo o začetku
protisubvencijskega
postopka za uvoz
izdelkov iz
brezkončnih steklenih
vlaken s poreklom iz
Egipta,
(2019/C192/15).

6.6.2019

7.6.2019

Preiskava se običajno
zaključi v 12 mesecih,
vendar ne pozneje kot
13 mesecih po objavi
tega obvestila. Začasni
ukrepi se lahko
običajno uvedejo
najpozneje v 9

11

dokončna
izravnalna
dajatev

začetek
protisubvencijskega
postopka

dokončna
protidampinška
dajatev

vlaken,
razen rogoznic iz steklene volne.
Šarenka (Oncorhynchus mykiss):
—žive mase 1,2 kg ali manj
posamezno ali
—sveža, ohlajena, zamrznjena
in/ali dimljena:
—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.
Tkane in/ali šivane tkanine iz
rovinga ali preje iz brezkončnih
steklenih vlaken, razen izdelkov,
ki so impregnirani ali predhodno
impregnirani, in razen tkanin z
odprto mrežno strukturo z
velikostjo celice več kot 1,8 mm
po dolžini in širini ter težo več
kot 35 g/m2.
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),

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

7019 39 00 80,
7019 40 00 80,
7019 59 00 80,
7019 90 00 80.

Egipt, Kitajska

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

Belorusija,
Kitajska, Rusija

Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda izravnalnih
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih šarenk s
poreklom iz Republike
Turčije,
(2019/C176/07).

Obvestilo o začetku
protisubvencijskega
postopka glede uvoza
nekaterih tkanih in/ali
šivanih tkanin iz
steklenih vlaken s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Egipta,
(2019/C167/07).
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov,
(2019/C166/04).

22.5.2019

16.5.2019

15.5.2019

mesecih po objavi tega
obvestila.
Zahtevek za delni
vmesni pregled je po
obsegu omejen na
preiskavo
subvencioniranja, kar
zadeva podjetje
»BAFA Su Ürünleri
Yavru Üretim Merkezi
Sanayi Ticaret AŞ«,
del skupine KLC.
Preiskava se zaključi v
15 mesecih po objavi
tega obvestila v UL
EU.
Preiskava se običajno
zaključi v 12 mesecih,
vendar ne pozneje kot
13 mesecih po objavi
tega obvestila.
Začasni ukrepi se
lahko običajno
uvedejo najpozneje v
9 mesecih po objavi
tega obvestila.
Ukrep se izteče
ob polnoči
28.1.2020.
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dokončna
protidampinška
dajatev

ustreznih za pretok plina ali
tekočine, ki se uporablja za
civilne zrakoplove
Citronska kislina in trinatrijev
citrat dihidrat.

dokončna
protidampinška
dajatev

Mononatrijev glutamat („MNG“)

2918 14 00 10,
2918 14 00 90,
2918 15 00 11,
2918 15 00 13,
2918 15 00 19.
2922 42 00 10

dokončna
protidampinška
dajatev

Mononatrijev glutamat („MNG“)

2922 42 00 10

Indonezija

dokončna
protidampinška
dajatev

Solarno steklo iz kaljenega natrijkalcijevega ravnega stekla z
vsebnostjo železa, manjšo od
300 ppm, z več kot 88-odstotno
prepustnostjo sončne energije
(merjeno v skladu z AM 1,5 3002 500 nm), toplotno odpornostjo
do 250 °C (merjeno v skladu z
EN 12150), odpornostjo proti
temperaturnim spremembam Δ
150 K (merjeno v skladu z EN
12150) in mehansko trdnostjo 90
N/mm 2 ali več
(merjeno v skladu z EN 1288-3).
Solarno steklo iz kaljenega natrijkalcijevega ravnega stekla z
vsebnostjo železa, manjšo od
300 ppm, z več kot 88-odstotno
prepustnostjo sončne energije
(merjeno v skladu z AM 1,5 300-

7007 19 80 12,
7007 19 80 18,
7007 19 80 80,
7007 19 80 85.

Kitajska

7007 19 80 12,
7007 19 80 18,
7007 19 80 80,
7007 19 80 85.

Kitajska

dokončna
protisubvencijska
dajatev

Kitajska

Kitajska

Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov,
(2019/C165/03).
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov,
(2019/C165/04).
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov,
(2019/C165/005).
Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
solarnega stekla s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
(2019/C165/06).

14.5.2019

Ukrep se izteče ob
polnoči 23.1.2020.

14.5.2019

Ukrep se izteče ob
polnoči 23.1.2020.

14.5.2019

Ukrep se izteče ob
polnoči 23.1.2020.

14.5.2019

Preiskava se običajno
zaključi v 12 mesecih,
v nobenem primeru pa
ne pozneje kot v
15 mesecih od datuma
objave tega obvestila.

Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
izravnalnih ukrepov za
uvoz solarnega stekla
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,

14.5.2019

Preiskava se v skladu
s členom 22(1)
osnovne uredbe
zaključi v 15 mesecih
po objavi tega
obvestila v UL EU.
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dokončna
protidampinška
dajatev

dokončna
izravnalna
dajatev

2 500 nm), toplotno odpornostjo
do 250 °C (merjeno v skladu z
EN 12150), odpornostjo proti
temperaturnim spremembam Δ
150 K (merjeno v skladu z EN
12150) in mehansko trdnostjo 90
N/mm 2 ali več (merjeno v skladu
z EN 1288-3).
Nekateri jekleni izdelki,
prevlečeni z organskimi premazi,
tj. ploščato valjane izdelke 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.
Nekateri jekleni izdelki,
prevlečeni z organskimi premazi,
tj. ploščato valjane izdelke 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

(2019/C165/07).

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

IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/687 z dne 2.
maja 2019 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
nekaterih jeklenih
izdelkov, prevlečenih z
organskimi premazi, 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,
(2019/L116/687).

4.5.2019

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

IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/688 z dne 2.
maja 2019 o uvedbi
dokončne izravnalne
dajatve na uvoz
nekaterih vrst jeklenih
izdelkov, prevlečenih z
organskimi premazi, s
poreklom iz Ljudske

4.5.2019
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začetek
protidampinškega
postopka

dokončna
izravnalna
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

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

republike Kitajske po
pregledu zaradi izteka
ukrepov v skladu s
členom 18 Uredbe
(EU) 2016/1037
Evropskega
parlamenta in Sveta,
(2019/L116/688).

7019 11 00,
7019 12 00 22,
7019 12 00 25,
7019 12 00 26,
7019 12 00 39,
7019 31 00.

Bahrain, Egipt

Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka za uvoz
izdelkov iz
brezkončnih steklenih
vlaken s poreklom iz
Bahrajna in Egipta,
(2019/C151/005).

3.5.2019

7019 11 00 00,
7019 12 00 22,
7019 12 00 25,
7019 12 00 26,
7019 12 00 39,
7019 31.

Kitajska

Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protisubvencijskih
ukrepov,
(2019/C141/04).

17.4.2019

2933 61 00

Kitajska

Obvestilo o veljavnih
protidampinških
ukrepih v zvezi z
uvozom melamina s
poreklom iz Ljudske

16.4.2019

Preiskava se, če je to
mogoče, zaključi v 1
letu, v nobenem
primeru pa ne sme
preseči 14 mesecev
od datuma objave tega
obvestila. Začasni
ukrepi se lahko
običajno uvedejo
najpozneje v 7
mesecih, v vsakem
primeru pa najpozneje
v 8 mesecih po objavi
tega obvestila.
Ukrep se izteče ob
polnoči 24.12.2019.

Dodatna oznaka
TARIC A987, ki je bila
prej dodeljena družbi
Holitech Technology
Co. Ltd, se uporablja
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dokončna
protidampinška
dajatev

Sulfanilna kislina

2921 42 00 60

Kitajska

registracija uvoza

Mešanice sečnine in
amonijevega nitrata v vodni ali
amoniakalni raztopini.

3102 80 00

Rusija, Trinidad
in Tobago, ZDA

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,

Malezija, Rusija,
Koreja, Turčija.

začasna
protidampinška
dajatev

dokončna
protidampinška
dajatev

republike Kitajske v
Unijo: sprememba
imena družbe, za
katero velja minimalna
uvozna cena za
sodelujoče nevzorčene
družbe,
(2019/C140/06).
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov,
(2019/C140/07).
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/576 z dne 10.
aprila 2019 o uvedbi
začasne
protidampinške
dajatve na uvoz
mešanic sečnine in
amonijevega nitrata s
poreklom iz Rusije,
Trinidada in Tobaga
ter Združenih držav
Amerike,
(2019/L100/576).
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/566 z dne 9.
aprila 2019 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
nekaterega pribora
(fitingov) za cevi s
poreklom iz Ruske
federacije, Republike

za družbo Shandong
Holitech Chemical
Industry Co., Ltd.

16.4.2019

Ukrep se izteče ob
polnoči 19.12.2019.

12.4.2019

Registracija uvoza se
ustavi. 1. člen te
uredbe se uporablja
6 mesecev.

11.4.2019

Dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
pribora (fitingov) za
cevi s poreklom iz
Republike Turčije se
razveljavijo, postopek
v zvezi s tem uvozom
pa se zaključi.
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7307998093,
7307998094,
7307998095,
7307998098.

dokončna
protidampinška
dajatev

Nekateri zrnato usmerjeni
ploščato valjani izdelki iz
silicijevega jekla za
elektropločevine.

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

Japonska

dokončna
protidampinška
dajatev

Fero-silicij

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

Kitajska, Rusija

Koreje in Malezije po
pregledu zaradi izteka
ukrepa v skladu s
členom 11(2) Uredbe
(EU) 2016/1036
Evropskega
parlamenta in Sveta
ter o zaključku
preiskave v zvezi z
uvozom enakega
izdelka s poreklom iz
Republike Turčije,
(2019/L099/566).
Obvestilo o veljavnih
protidampinških
ukrepih za uvoz
nekaterih zrnato
usmerjenih ploščato
valjanih izdelkov iz
silicijevega jekla za
elektropločevine s
poreklom, med drugim,
iz Japonske:
sprememba imena
družbe, za katero velja
stopnja
protidampinške
dajatve za sodelujoče
nevzorčene družbe,
(2019/C133/04).
Obvestilo o začetku
pregleda zaradi izteka
protidampinških
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
fero-silicija s poreklom
iz Rusije in Ljudske
republike Kitajske,

10.4.2019

Za družbo Nippon
Steel Corporation se
uporablja dodatna
oznaka TARIC C041,
ki je bila prej dodeljena
družbi Nippon Steel &
Sumitomo Metal
Corporation.

2.4.2019

Preiskava se običajno
zaključi v 12 mesecih,
in ne pozneje kot v
15 mesecih od datuma
objave obvestila.
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dokončna
izravnalna dajatev

Monoalkilni estri maščobnih kislin
in/ali parafinska plinska olja,
pridobljena s sintezo in/ali
hidrotretiranjem, nefosilnega
izvora, splošno znana kot
biodizel, v čisti obliki ali mešanici.

dokončna
izravnalna
dajatev

Monoalkilni estri maščobnih kislin
in/ali parafinska plinska olja,
pridobljena s sintezo in/ali
hidrotretiranjem, nefosilnega
izvora, splošno znana kot
biodizel, v čisti obliki ali mešanici.

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 95 10,
1518 00 99 21,
1518 00 99 29,
1518 00 99 30,
2710 19 43 21,
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,
2710 20 15,
2710 20 17,
3824 99 92 10,
3824 99 92 12,
3824 99 92 20,
3826 00 10,
3826 00 90 11,
3826 00 90 19,
3826 00 90 30.
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 95 10,
1518 00 99 21,

Argentina

Argentina

(2019/C123/13).
Popravek Izvedbene
uredbe Komisije (EU)
2019/244 z dne 11.
februarja 2019 o
uvedbi dokončne
izravnalne dajatve na
uvoz biodizla s
poreklom iz Argentine,
(2019/L086/116).

Popravek Izvedbenega
sklepa Komisije (EU)
2019/245 z dne 11.
februarja 2019 o
sprejetju zavez,
ponujenih po uvedbi
dokončnih izravnalnih
dajatev na uvoz

28.3.2019

Sprememba
besedila na 65 strani,
1.člen (2. odstavek).

28.3.2019

Popravek besedila na
77 strani 77, 1. člen
(tabela).
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dokončna
izravnalna
dajatev

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

začetek
protidampinškega
postopka

Jeklena kolesa za prevoz po
cesti, s priborom ali brez, z
nameščenimi pnevmatikami
ali brez njih.

1518 00 99 29,
1518 00 99 30,
2710 19 43 21,
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,
2710 20 15,
2710 20 17,
3824 99 92 10,
3824 99 92 12,
3824 99 92 20,
3826 00 10,
3826 00 90 11,
3826 00 90 19,
3826 00 90 30.
3907 61 00 00.

8708 70 10 80,
8708 70 10 85,
8708 70 99 20,
8708 70 99 80,
8716 90 90 95,
8716 90 90 97.

biodizla s poreklom iz
Argentine,
(2019/L086/117).

Indija

Kitajska

Obvestilo o začetku
delnega vmesnega
pregleda izravnalnih
ukrepov, ki se
uporabljajo za uvoz
nekaterih vrst polietilen
tereftalata s poreklom
iz Indije,
(2019/C111/12).
Obvestilo o spremembi
obvestila o začetku
protidampinškega
postopka za uvoz
jeklenih koles s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
(2019/C111/13).

25.3.2019

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

25.3.2019
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registracija uvoza

Mešanice sečnine in
amonijevega nitrata v vodni
in amoniakalni raztopini.

3102 80 00

Rusija,
Trinidad in
Tobago,
ZDA.

dokončna
protidampinška
dajatev

Pripravljene ali konzervirane
mandarine (vključno s
tangerinami in satsuma
mandarinami), klementine,
wilking mandarine in drugih
podobnih hibridov agrumov, ki ne
vsebujejo dodanega alkohola, ne
glede na to, ali jim je dodan
sladkor oziroma drugo sladilo ali
ne

Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

Semiš usnje in kombinacija
semiš usnja, razrezanega v
oblike ali nerazrezanega,
vključno s „crust“ semiš usnjem
in kombinacijo „crust“
semiš usnja.

2008 30 55 10,
2008 30 55 20,
2008 30 55 90,
2008 30 75 10,
2008 30 75 20,
2008 30 75 90,
2008 30 90 61,
2008 30 90 63,
2008 30 90 65,
2008 30 90 67,
2008 30 90 69.
4114 10 10,
4114 10 90.

Kitajska

IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/455 z dne 20.
marca 2019 o uvedbi
obvezne registracije za
uvoz mešanic sečnine
in amonijevega nitrata
s poreklom iz Rusije,
Trinidada in Tobaga
ter Združenih držav
Amerike,
(2019/L079/455).
Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov,
(2019/C104/06).

22.3.2019

Registracija se zaključi
3 tedne po datumu
začetka veljavnosti te
uredbe.

19.3.2019

Ukrep se izteče ob
polnoči 12.12.2019.

IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/297 z dne 20.
februarja 2019 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz semiš
usnja s poreklom iz
Ljudske republike
Kitajske po pregledu
zaradi izteka ukrepa v
skladu s členom 11(2)
Uredbe (EU)
2016/1036
Evropskega

22.2.2019
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dokončna
protidampinška
dajatev

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

2820 10 00 10

Južna Afrika

začetek
protidampinškega
postopka

Tkane in/ali šivane tkanine iz
rovinga ali preje iz brezkončnih
steklenih vlaken, razen izdelkov,
ki so impregnirani ali predhodno
impregnirani, in razen tkanin z
odprto mrežno strukturo z
velikostjo celice več kot 1,8 mm
po dolžini in širini ter težo več kot
35 g/m2.

7019 39 00 80,
7019 40 00 80,
7019 59 00 80,
7019 90 00 80.

Kitajska, Egipt

dokončna
protidampinška
dajatev

Izdelki iz litega železa z
laminarnim grafitom (sivo železo)
ali sferoidnega grafitnega litega
železa (imenovanega tudi
nodularno lito železo) in
njihovih delov.

7325 10 00 31,
7325 99 90 80.

Kitajska

parlamenta in Sveta,
(2019/L050/297).
Obvestilo o izteku
nekaterih
protidampinških
ukrepov,
(2019/C068/08).
Obvestilo o začetku
protidampinškega
postopka glede uvoza
nekaterih tkanih in/ali
šivanih tkanin iz
steklenih vlaken s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Egipta,
(2019/C068/09).

IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/261 z dne 14.
februarja 2019 o
spremembi Izvedbene
uredbe (EU) 2018/140
o uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve in o
dokončnem pobiranju
začasne dajatve,
uvedene na uvoz
nekaterih izdelkov iz
litega železa s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske, ter
zaključku preiskave o
uvozu nekaterih

21.2.2019

Ukrep se izteče
ob polnoči 1.3.2019.

21.2.2019

Preiskava se, zaključi
v enem letu, v
nobenem primeru pa
ne sme preseči 14
mesecev od datuma
objave tega obvestila.
Začasni ukrepi se
lahko običajno uvedejo
najpozneje v 7
mesecih, v vsakem
primeru pa najpozneje
v 8 mesecih po objavi
tega obvestila.

16.2.2019
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dokončna
protidampinška
dajatev

Navojni liti pribor (fitingi) za cevi
iz tempranega litega železa in
sferoidnega grafitnega 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,
7307 19 90 10.

Kitajska,
Tajska

dokončna
protidampinška
dajatev

Natrijev ciklamat

2929 90 00 10

Kitajska

izdelkov iz litega
železa s poreklom iz
Indije,
(2019/L044/261).
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/262 z dne 14.
februarja 2019 o
spremembi Izvedbene
uredbe Sveta (EU) št.
430/2013 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve in dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na
uvoz navojnega litega
pribora (fitingov) za
cevi iz tempranega
litega železa s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in
Tajske, ter o zaključku
postopka glede
Indonezije,
(2019/L044/262).
Obvestilo o veljavnih
protidampinških
ukrepih v zvezi z
uvozom natrijevega
ciklamata s poreklom
iz Ljudske republike
Kitajske in Indonezije v
Unijo: sprememba
naslova družbe, za
katero velja
individualna stopnja
dajatve,

16.2.2019

14.2.2019

Dodatna oznaka
TARIC A473, ki je bila
prej dodeljena družbi
Golden Time Chemical
(Jiangsu) Co., Ltd.,
No. 90-168, Fangshui
Road, Chemical
Industry Zone,
Nanjing, Jiangsu
Province, LRK, se
uporablja za družbo
Golden Time Chemical

22

(2019/C058/11).

dokončna
protidampinška
dajatev

registracija uvoza
dokončna
izravnalna
dajatev

Brezšivne cevi iz železa ali jekla,
s krožnim prečnim prerezom, z
zunanjim premerom do vključno
406,4 mm, z ekvivalentom ogljika
(CEV) do vključno 0,86 v skladu
s formulo in kemično analizo
Mednarodnega inštituta za
varilstvo.

Monoalkilni estri maščobnih kislin
in/ali parafinska plinska olja,
pridobljena s sintezo in/ali
hidrotretiranjem, nefosilnega
izvora, splošno znana kot
biodizel, v čisti obliki ali
mešanici.

7304 19 10 20,
7304 19 30 20,
7304 23 00 20,
7304 29 10 20,
7304 29 30 20,
7304 31 20 20,
7304 31 80 30,
7304 39 10 10,
7304 39 52 20,
7304 39 58 30,
7304 39 92 30,
7304 39 93 20,
7304 51 81 20,
7304 51 89 30,
7304 59 10 10,
7304 59 92 30,
7304 59 93 20.

Kitajska

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 95 10,
1518 00 99 21,
1518 00 99 29,
1518 00 99 30,
2710 19 43 21,
2710 19 43 29,
2710 19 43 30,

Argentina

IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/251 z dne 12.
februarja 2019 o
dokončnih
protidampinških
dajatvah, ki veljajo za
uvoz družbe Hubei
Xinyegang Steel Co.,
Ltd, in spremembi
Izvedbene uredbe
(EU) 2015/2272 o
uvedbi dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
nekaterih brezšivnih
cevi iz železa ali jekla
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
(2019/L042/251).
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/244 z dne 11.
februarja 2019 o
uvedbi dokončne
izravnalne dajatve na
uvoz biodizla s
poreklom iz Argentine,
(2019/L040/244).

14.2.2019

(Jiangsu) Co., Ltd, No
88 Panyao Road,
Nanjing Chemical
Industry Park, Nanjing,
Jiangsu Province.
Dokončne
protidampinške
dajatve na uvoz
zadevnega izdelka
družbe Hubei
Xinyegang Steel Co.,
Ltd, se povrnejo ali
odpustijo.
Spremenita se:
1(2) člen in
preglednica Priloge v
Izvedbeni uredbi (EU)
2015/2272.

13.1.2019

Registracija uvoza
biodizla s poreklom iz
Argentine, preneha
veljati.

23

dokončna
izravnalna
dajatev

Monoalkilni estri maščobnih kislin
in/ali parafinska plinska olja,
pridobljena s sintezo in/ali
hidrotretiranjem, nefosilnega
izvora, splošno znana kot
biodizel, v čisti obliki ali
mešanici.

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,
2710 20 15,
2710 20 17,
3824 99 92 10,
3824 99 92 12,
3824 99 92 20,
3826 00 10,
3826 00 90 11,
3826 00 90 19,
3826 00 90 30.
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 95 10,
1518 00 99 21,
1518 00 99 29,
1518 00 99 30,
2710 19 43 21,
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,
2710 20 15,
2710 20 17,

Argentina

IZVEDBENI SKLEP
KOMISIJE (EU)
2019/245 z dne 11.
februarja 2019 o
sprejetju zavez,
ponujenih po uvedbi
dokončnih izravnalnih
dajatev na uvoz
biodizla s poreklom iz
Argentine,
(2019/L040/245).

13.2.2019

24

dokončna
protidampinška
dajatev

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

dokončna
protidampinška
dajatev

Cevi iz nodularnega litega železa
(imenovanega tudi sferoidno
grafitno lito železo), razen cevi iz
nodularnega litega železa brez
notranje in zunanje prevleke.

dokončna
izravnalna
dajatev

Kolesa s pedali,
s pomožnim električnim
motorjem.

3824 99 92 10,
3824 99 92 12,
3824 99 92 20,
3826 00 10,
3826 00 90 11,
3826 00 90 19,
3826 00 90 30.
3102 30 90,
3102 40 90,
ex 3102 29 00,
ex 3102 60 00,
ex 3102 90 00,
ex 3105 10 00,
ex 3105 20 10,
ex 3105 51 00,
ex 3105 59 00,
ex 3105 90 20.
7303 00 10 10,
7303 00 90 10.

8711 60 10,
8711 60 90 10.

Rusija

Obvestilo o bližnjem
izteku nekaterih
protidampinških
ukrepov,
(2019/C053/03).

11.2.2019

Ukrep se izteče
ob polnoči
25.9.2019.

Indija

IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/99 z dne 22.
januarja 2019 o
zaključku ponovne
preiskave za
ugotavljanje absorpcije
v zvezi z uvozom cevi
iz nodularnega litega
železa (imenovanega
tudi sferoidno grafitno
lito železo) s poreklom
iz Indije brez
spremembe veljavnih
ukrepov,
(2019/L020/99).
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/72 z dne 17.
januarja 2019 o uvedbi
dokončne izravnalne

24.1.2019

Ponovna preiskava se
zaključi brez
spremembe
veljavnih
protidampinških
ukrepov.

Kitajska

19.1.2019
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dokončna
protidampinška
dajatev

Kolesa s pedali,
s pomožnim električnim
motorjem.

8711 60 10,
8711 60 90 10.

Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

Kolesa s pedali,
s pomožnim električnim
motorjem.

8711 60 10,
8711 60 90 10.

Kitajska

dokončna
protidampinška
dajatev

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

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

Kitajska

dajatve na uvoz
električnih koles s
poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
(2019/L016/72).
IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/73 z dne 17.
januarja 2019 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve in dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na
uvoz električnih koles
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
(2019/L016/73).
Popravek Izvedbene
uredbe Komisije (EU)
2019/73 z dne 17.
januarja 2019 o uvedbi
dokončne
protidampinške
dajatve in dokončnem
pobiranju začasne
dajatve, uvedene na
uvoz električnih koles
s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske,
(2016/L016I).

IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU)
2019/59 z dne 14.
januarja 2019 o uvedbi
dokončne

19.1.2019

18.1.2019

Stran 135, 4 člen:
pred besedilom:
„Ta uredba je v celoti
zavezujoča in se
neposredno uporablja
v vseh državah
članicah.“
se doda:
„Ta uredba začne
veljati dan po objavi v
Uradnem listu
Evropske unije.“

16.1.2019

26

njihovih elementov in delov.

dokončna
izravnalna
dajatev

Šarenka (Oncorhynchus mykiss):
—žive mase 1,2 kg ali manj
posamezno ali
—sveža, ohlajena, zamrznjena
in/ali dimljena:
—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.

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

protidampinške
dajatve na uvoz
aluminijastih
radiatorjev 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,
(2019/L012/59).
Obvestilo o
protisubvencijskih
ukrepih, ki veljajo za
uvoz nekaterih šarenk
s poreklom iz Turčije:
sprememba imena
družbe, za katero velja
stopnja izravnalne
dajatve za sodelujoče
nevzorčene družbe.,
(2019/C015/03).

14.1.2019

Dodatna oznaka
TARIC B968, ki je bila
družbi »Abalıoğlu
Yem-Soya Ve Tekstil
San A.Ş.«, se
uporablja za družbo
»Lezita Balik A.Ş.«.
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