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EUROPEISKA KOMMISSIONEN
Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att löpa ut
(2018/C 250/08)
1. I enlighet med artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om
skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1) tillkännager kommissionen att,
om en översyn inte inleds i enlighet med nedanstående förfarande, kommer de antidumpningsåtgärder som anges nedan
att upphöra att gälla det datum som anges i tabellen.
2. Förfarande
Unionstillverkare får lämna in en skriftlig begäran om översyn. En sådan begäran måste innehålla tillräckliga bevis för
att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle innebära att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer. Om
kommissionen beslutar att se över de berörda åtgärderna kommer importörer, exportörer, exportlandets företrädare och
unionstillverkare att ges tillfälle att utveckla, dementera eller yttra sig över de uppgifter som lämnats i begäran om
översyn.
3. Tidsfrist
På de grunder som anges ovan får unionstillverkare lämna in en skriftlig begäran om översyn till generaldirektoratet för
handel vid Europeiska kommissionen (European Commission, Directorate-General for Trade, Unit H-1, CHAR 4/39,
1049 Bryssel, Belgien (2)) från och med den dag då detta tillkännagivande offentliggörs, dock senast tre månader före det
datum som anges i tabellen.
4. Detta tillkännagivande offentliggörs i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EU) 2016/1036.

Produkt

Biodiesel

Ursprungseller
exportländer

Argentina
Indonesien

Åtgärder

Hänvisning

Antidumpningstull Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1194/2013 om
införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slut
giltigt uttag av den preliminära tull som införts på
import av biodiesel med ursprung i Argentina och Indo
nesien (EUT L 315, 26.11.2013, s. 2)

(1) Åtgärden upphör att gälla vid midnatt det datum som anges i denna kolumn.

(1) EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

Datum då
åtgärden
upphör att
gälla (1)

27.11.2018

