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FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA
HANDELSPOLITIKEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
Tillkännagivande om ändring av tillkännagivandet om inledande av ett antidumpningsförfarande
beträffande import av valsade platta produkter av aluminium med ursprung i Folkrepubliken Kina
(2021/C 36/10)

Den 14 augusti 2020 offentliggjorde kommissionen ett tillkännagivande om inledande av en antidumpningsundersökning
beträffande import av valsade platta produkter av aluminium med ursprung i Folkrepubliken Kina (1) (nedan kallat
tillkännagivandet av den 14 augusti 2020). Därefter gjorde berörda parter kommissionen uppmärksam på att en viss
produktkategori som är att klassificera enligt KN-numren 7606 11 10 och 7606 12 20 aldrig borde ha omfattats av
produktdefinitionen.
I syfte att undvika oklarheter bör dessutom definitionen av de produkter för användning som karosspaneler i bilindustrin
som inte ingår i produktdefinitionen förtydligas.
Kommissionen korrigerar därför tillkännagivandet av den 14 augusti 2020 för att återspegla det faktiska
tillämpningsområdet för den aktuella undersökningen. Ytterligare information finns i en notering i de ärendehandlingar
som berörda parter kan begära att få ta del av.

1. Undersökt produkt
Definitionen av den undersökta produkten i avsnitt 2 i tillkännagivandet av den 14 augusti 2020 som lyder på följande sätt:
”Den produkt som är föremål för denna undersökning är aluminiumprodukter, valsade platta, även legerade, även vidare
bearbetade efter valsningen,
— i ringar eller rullar, i band på rulle, i plåtar skurna i längder eller i form av cirklar, med en tjocklek minst 0,2 mm men
högst 6 mm,
— i plåtar, med en tjocklek av mer än 6 mm,
— i ringar eller rullar eller i band på rulle, med en tjocklek av minst 0,03 mm men mindre än 0,2 mm,
(nedan kallad den undersökta produkten).
Följande produkter ingår inte:
— Råmaterial till dryckesburkar, burklock och rivring, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7606 12 11
och 7606 12 19.
— Aluminiumprodukter, valsade platta, legerade, även vidare bearbetade efter valsningen, med en tjocklek av minst 0,2
mm men högst 6 mm, för användning som karosspaneler i bilindustrin, som för närvarande klassificeras enligt
KN-nummer ex 7606 12 92, ex 7606 12 93, ex 7606 12 99 och ex 7606 92 00.
— Aluminiumprodukter, valsade platta, legerade, även vidare bearbetade efter valsningen, med en tjocklek av minst 0,8
mm, för användning vid tillverkning av flygplansdelar, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7606
12 92, ex 7606 12 93, ex 7606 12 99 och ex 7606 92 00.”
(1) EUT C 268, 14.8.2020, s. 5.
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Genom undersökningarna har kommissionen fått kännedom om att vissa ekonomiska aktörer kan ha feltolkat ordalydelsen
i beskrivningen av den produkt som är föremål för undersökning.
ska ha följande lydelse:
”Den produkt som är föremål för denna undersökning är aluminiumprodukter, valsade platta, även legerade, även vidare
bearbetade efter valsningen, utan förstärkning, utan inre lager av andra material,
— i ringar eller rullar, i band på rulle, i plåtar skurna i längder eller i form av cirklar, med en tjocklek minst 0,2 mm men
högst 6 mm,
— i plåtar, med en tjocklek av mer än 6 mm,
— i ringar eller rullar eller i band på rulle, med en tjocklek av minst 0,03 mm men mindre än 0,2 mm,
(nedan kallad den undersökta produkten).
Följande produkter ingår inte:
— Råmaterial till dryckesburkar, burklock och rivring.
— Aluminiumprodukter, valsade platta, legerade, även vidare bearbetade efter valsningen, med en tjocklek av minst 0,2
mm men högst 6 mm, för användning som karosspaneler i bilindustrin.
— Aluminiumprodukter, valsade platta, legerade, även vidare bearbetade efter valsningen, med en tjocklek av minst
0,8 mm, för användning vid tillverkning av flygplansdelar.”
2. Förtydligande av KN-nummer
Hänvisningen till KN- och Taric-numren, nämnda endast upplysningsvis, i första stycket i avsnitt 3 i tillkännagivandet av
den 14 augusti 2020 som lyder på följande sätt:
”Den produkt som enligt klagomålet dumpas är den undersökta produkten med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan
kallad Kina eller det berörda landet), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7606 11 10, 7606 11 91, 7606 11
93, 7606 11 99, 7606 12 20, ex 7606 12 92 (Taric-nummer 7606 12 92 95), ex 7606 12 93 (Taric-nummer 7606 12 93
86), ex 7606 12 99 (Taric-nummer 7606 12 99 25 och 7606 12 99 86), 7606 91 00, ex 7606 92 00 (Taric-nummer
7606 92 00 86) och ex 7607 11 90 (Taric-nummer 7607 11 90 44, 7607 11 90 48, 7607 11 90 51, 7607 11 90 53,
7607 11 90 60, 7607 11 90 71, 7607 11 90 73, 7607 11 90 75, 7607 11 90 77, 7607 11 90 91, 7607 11 90 93). Dessa
KN-nummer och Taric-nummer nämns endast upplysningsvis.”
ska ha följande lydelse:
”Den produkt som enligt klagomålet dumpas är den undersökta produkten med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan
kallad Kina eller det berörda landet), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 7606 11 10 (Taric-nummer
7606 11 10 25, 7606 11 10 86), ex 7606 11 91 (Taric-nummer 7606 11 91 25, 7606 11 91 86), ex 7606 11 93 (Taricnummer 7606 11 93 25, 7606 11 93 86), ex 7606 11 99 (Taric-nummer 7606 11 99 25, 7606 11 99 86), ex 7606 12 20
(Taric-nummer 7606 12 20 25, 7606 12 20 86), ex 7606 12 92 (Taric-nummer 7606 12 92 25, 7606 12 92 95), ex 7606
12 93 (Taric-nummer 7606 12 93 86), ex 7606 12 99 (Taric-nummer7606 12 99 25 och 7606 12 99 86), ex 7606 91 00
(Taric-nummer 7606 91 00 25, 7606 91 00 86), ex 7606 92 00 (Taric-nummer 7606 92 00 25, 7606 92 00 86), ex 7607
11 90 (Taric-nummer 7607 11 90 44, 7607 11 90 48, 7607 11 90 51, 7607 11 90 53, 7607 11 90 65, 7607 11 90 71,
7607 11 90 73, 7607 11 90 75, 7607 11 90 77, 7607 11 90 91, 7607 11 90 93) och ex 7607 19 90 (Taric-nummer
7607 19 90 75, 7607 19 90 86). Dessa KN-nummer och Taric-nummer nämns endast upplysningsvis.”

