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Úřední věstník Evropské unie
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C 405/11

Oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti některých antidumpingových opatření
(2019/C 405/08)
1. Podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před
dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), Komise oznamuje, že pokud nebude zahájen
přezkum v souladu s následujícím postupem, pozbudou níže uvedená antidumpingová opatření platnosti dnem uvedeným
v tabulce níže.
2. Postup
Výrobci v Unii mohou podat písemnou žádost o přezkum. Tato žádost musí obsahovat dostatečné důkazy o tom, že
dumping a újma pravděpodobně přetrvají nebo se obnoví, pokud opatření pozbudou platnosti. Pokud by se Komise
rozhodla dotyčná opatření přezkoumat, bude poté dovozcům, vývozcům, zástupcům země vývozu a výrobcům v Unii
poskytnuta příležitost doplnit, vyvrátit nebo objasnit tvrzení obsažená v žádosti o přezkum.
3. Lhůta
Výrobci v Unii mohou podat písemnou žádost o přezkum z výše uvedených důvodů tak, aby byla doručena Evropské
komisi, Generálnímu ředitelství pro obchod, na adresu European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1),
CHAR 4/39, 1049 Brussels, Belgium (2) kdykoli ode dne zveřejnění tohoto oznámení, avšak nejpozději tři měsíce před
datem uvedeným v tabulce níže.
4. Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze
dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie.
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1429
o uložení konečného antidumpingového
cla na dovoz plochých za studena válcova
ných výrobků z korozivzdorné oceli po
cházejících z Čínské lidové republiky
a Tchaj-wanu (Úř. věst. L 224, 27.8.2015,
s. 10).

(1) Opatření pozbývá platnosti o půlnoci dne uvedeného v tomto sloupci.
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