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Meddelelse om det forestående udløb af visse antidumpingforanstaltninger
(2015/C 161/06)
1. Kommissionen skal meddele, at medmindre der indledes en fornyet undersøgelse efter følgende procedure, udløber
nedennævnte antidumpingforanstaltninger på den i tabellen angivne dato, jf. artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF)
nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det
Europæiske Fællesskab (1).
2. Procedure
EU-producenter kan indgive en skriftlig anmodning om en fornyet undersøgelse. Anmodningen skal indeholde tilstræk
kelige beviser for, at foranstaltningernes bortfald sandsynligvis vil medføre, at der fortsat eller igen vil finde dumping
sted med deraf følgende skade.
Skulle Kommissionen beslutte at indlede en fornyet undersøgelse af de pågældende foranstaltninger, vil importører, eks
portører, repræsentanter for eksportlandet og EU-producenterne få lejlighed til at uddybe, afvise eller fremsætte bemærk
ninger til de spørgsmål, der er indeholdt i anmodningen om en fornyet undersøgelse.
3. Tidsfrister
EU-producenter kan indgive en skriftlig anmodning om en fornyet undersøgelse på ovennævnte grundlag til EuropaKommissionen, Generaldirektoratet for Handel (Kontor H-1), CHAR 4/39, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgien (2), på et hvil
ket som helst tidspunkt efter denne meddelelses offentliggørelse, men ikke senere end tre måneder før den i nedenstå
ende tabel angivne dato.
4. Denne meddelelse offentliggøres i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009.
Produkt

Okoumé-krydsfi
ner

Oprindelses- eller
eksportland(e)

Foranstaltninger

Referencer

Folkerepublikken Kina Antidumpingtold Rådets gennemførelsesforordning (EU)
nr. 82/2011 af 10. juli 2000 om indfø
relse af en endelig antidumpingtold på
importen af okoumé-krydsfiner med
oprindelse i Folkerepublikken Kina
(EUT L 28 af 2.2.2011, s. 1).

(1) Foranstaltningen udløber ved midnat på den i denne kolonne angivne dato.

(1) EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.
(2) Fax +32 22956505.
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