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1.
Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal
szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet (1) 11. cikke (2) bekez
désének értelmében a Bizottság értesítést tesz közzé arról, hogy az alábbi táblázatban szereplő dömping
ellenes intézkedések a megadott napon hatályukat vesztik, amennyiben nem indul felülvizsgálat az alábbi
akban ismertetett eljárásnak megfelelően.
2. Az eljárás
Az uniós gyártók írásbeli felülvizsgálati kérelmet nyújthatnak be. A kérelemnek elegendő bizonyítékot kell
tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy az intézkedések hatályvesztése valószínűleg a dömping és a kár
folytatódásához vagy megismétlődéséhez vezetne.
Amennyiben a Bizottság úgy határoz, hogy az érintett intézkedéseket felülvizsgálja, az importőrök, az
exportőrök, az exportáló ország képviselői és az uniós gyártók lehetőséget kapnak arra, hogy a felülvizs
gálati kérelemben foglaltakat kiegészítsék, megcáfolják vagy észrevételezzék.
3. Határidő
A fentiek alapján az európai uniós gyártók ezen értesítés közzétételének napjával kezdődően írásbeli felül
vizsgálati kérelmet nyújthatnak be, amelynek legkésőbb az alábbi táblázatban megadott időpont előtt három
hónappal be kell érkeznie az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatóságához: European Commission,
Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Brussels, Belgium (2).
4.
Ez az értesítés az 1225/2009/EK tanácsi rendelet 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően kerül
közzétételre.
Termék

Vasból vagy
acélból készült
csőszerelvé
nyek és -illesz
tékek

Származási vagy exportáló
ország(ok)

a Kínai Népköztár
saság és Thaiföld,
kiterjesztve Tajvanra,
Indonéziára,
Srí
Lankára és a Fülöpszigetekre

Intézkedések

dömpingel
lenes vám

Hivatkozás

A Tanács 803/2009/EK rendelete (HL L 233.,
2009.9.4., 1. o.) Kína tekintetében az Indoné
ziából érkező behozatalra a 2052/2004/EK
tanácsi rendelettel (HL L 355., 2004.12.1.,
4. o.), a Srí Lankáról érkező behozatalra a
2053/2004/EK tanácsi rendelettel (HL
L 355., 2004.12.1., 9. o.), valamint a Fülöpszigetekről érkező behozatalra a 655/2006/EK
tanácsi rendelettel (HL L 116., 2006.4.29.,
1. o.) kiterjesztve.

(1) Az intézkedés az ezen oszlopban feltüntetett napon éjfélkor veszti hatályát.
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