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FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA
HANDELSPOLITIKEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN
Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa antidumpningsåtgärder snart kommer att löpa ut
(2022/C 280/06)
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 de
antidumpningsåtgärder som anges nedan kommer att upphöra att gälla det datum som anges i tabellen, såvida inte en
översyn inleds i enlighet med förfarandet nedan.
2. Förfarande
Unionsproducenter får lämna in en skriftlig begäran om översyn. En sådan begäran måste innehålla tillräcklig bevisning för
att dumpningen och skadan sannolikt skulle fortsätta eller återkomma om åtgärderna upphör att gälla. Om kommissionen
beslutar att se över de berörda åtgärderna kommer importörer, exportörer, företrädare för exportlandet och unionspro
ducenter att ges tillfälle att utveckla, motbevisa eller yttra sig om de uppgifter som lämnats i begäran om översyn.
3. Tidsfrist
På de grunder som anges ovan får unionsproducenter inge en skriftlig begäran om översyn till generaldirektoratet för
handel vid Europeiska kommissionen (European Commission, Directorate-General for Trade, Unit G-1, CHAR 4/39, 1049
Brussels, 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

Linor och
kablar av
stål

Ursprungs- eller
exportland

Folkrepubliken
Kina
Marocko
Republiken
Korea

Åtgärder

Hänvisning

Antidump
ningstull

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/607
av den 19 april 2018 om införande av en slutgiltig
antidumpningstull på import av linor och kablar av stål
med ursprung i Folkrepubliken Kina, som utvidgats till att
även omfatta import av linor och kablar av stål som avsänts
från Marocko och Sydkorea, oavsett om produkternas
deklarerade ursprung är dessa länder eller inte, till följd av
en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036
(EUT L 101, 20.4.2018, s. 40)

(1) Åtgärden upphör att gälla vid midnatt (00:00) det datum som anges i den här kolumnen.

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