
Obwieszczenie w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania niektórych środków
antydumpingowych

(2004/C 215/02)

1. Komisja obwieszcza, iż o ile nie zostanie wszczęty przegląd zgodnie z procedurą opisaną poniżej,
termin stosowania niżej wymienionych środków antydumpingowych wygaśnie w dacie podanej w poniż-
szej tabeli zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. (1) w
sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europej-
skiej.

2. Procedura
Producenci ze Wspólnoty mogą złożyć pisemny wniosek o przeprowadzenie przeglądu. Wniosek ten musi
zawierać dostateczne dowody na to, iż upływ terminu stosowania środków może spowodować konty-
nuację lub wznowienie praktyk dumpingowych oraz szkody.

Jeżeli Komisja postanowi dokonać przeglądu danych środków, importerzy, eksporterzy, przedstawiciele
kraju eksportującego oraz producenci Wspólnoty będą mieli możliwość rozwinięcia, odrzucenia lub
skomentowania spraw opisanych we wniosku o przeprowadzenie przeglądu.

3. Termin
Producenci ze Wspólnoty mogą przedłożyć pisemny wniosek o przeprowadzenie przeglądu na podstawie
określonej powyżej procedury tak, by dotarł on do Dyrekcji Generalnej ds. handlu (Wydział B-1) J-79
5/17, B-1049 Komisji Europejskiej w Brukseli (2) w terminie od dnia opublikowania niniejszego zawiado-
mienia najpóźniej do dnia przypadającego na trzy miesiące przed datą podaną w tabeli poniżej.

4. Niniejsze obwieszczenie zostaje opublikowane zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE)
nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r.

Produkt Kraj pochodzenia lub
wywozu Środki Odniesienie Upływ ważności

Bezszwowe rury i
przewody z żelaza i
stali niestopowej

Chorwacja
Ukraina

Cło Rozporządzenie (WE) nr 348/2000
(Dz.U. L 45 z 17.2.2000, str. 1)
ostatnio zmienione rozporządze-
niem (WE) nr 1515/2002 (Dz.U. L
228 z 24.8.2002, str. 8)

18.2.2005

Chorwacja Zobowiązanie Decyzja nr 2000/137/WE (Dz.U. L
46 z 18.2.2000, str. 34) ostatnio
zmieniona decyzją nr 2002/669/
WE (Dz.U. L 228 z 24.8.2002, str.
20)

Przepalona (spie-
czona) magnezja

Chińska Republika
Ludowa

Cło Rozporządzenie (WE) nr 360/2000
(Dz.U. L 46 z 18.2.2000, str. 1)
ostatnio zmienione rozporządze-
niem (WE) nr 986/2003 (Dz.U. L
143 z 11.6.2003, str. 5)

19.2.2005
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(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1, zmienione ostatnio rozporządzeniem Rady (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z
13.3.2004, str. 12).

(2) Telex COMEU B 21877; faks: (32-2) 295 65 05


