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ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

EVROPSKÁ KOMISE
Oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti některých antidumpingových opatření
(2013/C 366/09)
1.
Podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 (1) o ochraně před
dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, Komise oznamuje, že pokud
nebude zahájen přezkum v souladu s následujícím postupem, pozbudou níže uvedená antidumpingová
opatření platnosti dnem uvedeným v tabulce níže.
2. Postup
Výrobci v Unii mohou podat písemnou žádost o přezkum. Tato žádost musí obsahovat dostatečné důkazy
o tom, že pozbytí platnosti opatření by mělo pravděpodobně za následek pokračování nebo obnovení
dumpingu a újmy.
Pokud by se Komise rozhodla dotyčná opatření přezkoumat, bude poté dovozcům, vývozcům, zástupcům
země vývozu a výrobcům v Unii poskytnuta příležitost doplnit, vyvrátit nebo objasnit tvrzení obsažená
v žádosti o přezkum.
3. Lhůta
Výrobci v Unii mohou podat písemnou žádost o přezkum z výše uvedených důvodů tak, aby byla doručena
Evropské komisi, Generálnímu ředitelství pro obchod, na adresu: European Commission, Directorate General
for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België (2), kdykoli ode dne zveřejnění
tohoto oznámení, avšak nejpozději tři měsíce před datem uvedeným v tabulce níže.
4.

Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009.
Výrobek

Potrubní
tvarovky
ze
železa nebo
oceli

Země původu nebo
vývozu

Čínská lidová repub
lika a Thajsko, rozší
řené na Tchaj-wan,
Indonésii, Srí Lanku
a Filipíny

Opatření

Antidumpin
gové clo

Odkaz

Nařízení Rady (ES) č. 803/2009 (Úř. věst.
L 233, 4.9.2009, s. 1), pokud jde o Čínu,
rozšířené na dovoz odesílaný z Indonésie naří
zením Rady (ES) č. 2052/2004 (Úř. věst.
L 355, 1.12.2004, s. 4), na dovoz odesílaný
ze Srí Lanky nařízením Rady (ES)
č. 2053/2004 (Úř. věst. L 355, 1.12.2004,
s. 9) a na dovoz zasílaný z Filipín nařízením
Rady (ES) č. 655/2006 (Úř. věst. L 116,
29.4.2006, s. 1)

(1) Opatření pozbývá platnosti o půlnoci dne uvedeného v tomto sloupci.

(1) Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.
(2) Fax +32 22956505.

Datum
ukončení
platnosti (1)

5.9.2014

