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YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

EUROOPAN KOMISSIO
Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä
(2013/C 366/09)
1.
Komissio ilmoittaa polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuon
nilta suojautumisesta 30. marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1) 11 ar
tiklan 2 kohdan mukaisesti, että jäljempänä mainittujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimas
saolo päättyy jäljempänä olevassa taulukossa ilmoitettuna päivänä, jollei asiassa panna vireille tarkastelua
seuraavassa kuvatun menettelyn mukaisesti.
2. Menettely
Unionin tuottajat voivat esittää kirjallisen tarkastelupyynnön. Pyynnössä on oltava riittävät todisteet siitä,
että toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti polkumyynnin ja vahingon jatkumi
seen tai toistumiseen.
Jos komissio päättää tarkastella kyseisiä toimenpiteitä, tuojille, viejille, viejämaan edustajille ja unionin
tuottajille annetaan tilaisuus täsmentää tai todistaa vääräksi tarkastelupyynnössä esitettyjä näkökohtia tai
esittää niitä koskevia huomautuksia.
3. Määräaika
Edellä esitetyn perusteella unionin tuottajat voivat jättää kirjallisen tarkastelupyynnön Euroopan komissiolle
(European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Brussels, Belgium) (2)
milloin tahansa tämän ilmoituksen julkaisemisen jälkeen mutta kuitenkin viimeistään kolme kuukautta
ennen jäljempänä olevassa taulukossa mainittua päivämäärää.
4.
Tämä ilmoitus julkaistaan annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan
mukaisesti.
Tuote

Alkuperä- tai viejämaa(t)

Toimenpiteet

Raudasta tai
teräksestä val
mistetut put
kien liitos- ja
muut osat

Kiinan kansantasavalta
ja Thaimaa, laajennet
tuna koskemaan Tai
wania, Indonesiaa, Sri
Lankaa ja Filippiinejä

Polkumyynti
tulli

Viite

Neuvoston asetus (EY) N:o 803/2009 (EUVL
L 233, 4.9.2009, s. 1) laajennettuna kos
kemaan Kiinan osalta Indonesiasta lähetettyä
tuontia
neuvoston
asetuksella
(EY)
N:o 2052/2004 (EUVL L 355, 1.12.2004, s. 4)
ja Sri Lankasta lähetettyä tuontia neuvoston
asetuksella (EY) N:o 2053/2004 (EUVL
L 355, 1.12.2004, s. 9) ja Filippiineiltä lähe
tettyä tuontia neuvoston asetuksella (EY)
N:o 655/2006 (EUVL L 116, 29.4.2006, s. 1)

(1) Toimenpiteen voimassaolo päättyy tässä sarakkeessa mainittuna päivänä keskiyöllä.

(1) EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.
(2) F. +32 22956505.

Viimeinen
voimassaolo
päivä (1)
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