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IV
(Teave)

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA
ASUTUSTELT

EUROOPA KOMISJON
Euro vahetuskurss (1)
13. mai 2020
(2020/C 166/01)
1 euro =
Valuuta

Valuuta

Kurss

Kurss

CAD

Kanada dollar

1,5243

HKD

Hongkongi dollar

8,4286

7,4556

NZD

Uus-Meremaa dollar

1,7983

0,88245

SGD

Singapuri dollar

1,5380

KRW

Korea vonn

ZAR

Lõuna-Aafrika rand

CNY

Hiina jüaan

7,7102

HRK

Horvaatia kuna

7,5705

IDR

Indoneesia ruupia

MYR

Malaisia ringit

PHP

Filipiini peeso

54,545

RUB

Vene rubla

79,5893

4,5636

THB

Tai baat

34,844

Rumeenia leu

4,8353

BRL

Brasiilia reaal

TRY

Türgi liir

7,5861

MXN

Mehhiko peeso

26,2304

AUD

Austraalia dollar

1,6687

INR

India ruupia

81,8825

USD

USA dollar

JPY

Jaapani jeen

DKK

Taani kroon

GBP

Inglise nael

SEK

Rootsi kroon

10,5843

CHF

Šveitsi frank

1,0528

ISK

Islandi kroon

NOK

Norra kroon

10,9380

BGN

Bulgaaria leev

1,9558

CZK

Tšehhi kroon

HUF

Ungari forint

PLN

Poola zlott

RON

(1) Allikas: EKP avaldatud viitekurss.

1,0875
116,28

158,30

27,408
353,58

1 331,08
19,9190

16 092,26
4,7040

6,3606
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Euroopa Liidu Teataja

ET

14.5.2020

Euro käibemüntide uus rahvuslik külg
(2020/C 166/02)

Malta käibele lastava uue 2-eurose mälestusmündi rahvuslik külg
Euro käibemündid on seadusliku maksevahendina kasutusel kogu euroalal. Müntidega ametialaselt tegelevate isikute ja
laiema avalikkuse teavitamiseks avaldab komisjon kõikide uute euromüntide kujunduse kirjelduse (1). Vastavalt nõukogu
10. veebruari 2009. aasta järeldustele (2) võivad euroala liikmesriigid ja riigid, kes on Euroopa Liiduga sõlminud euro
käibemüntide käibelelaskmist käsitleva rahanduskokkuleppe, lasta käibele euro mälestusmünte. Selleks peavad olema
täidetud teatavad tingimused, millest peamine on nõue, et mälestusmündina kasutataks üksnes 2-eurost münti.
Mälestusmüntide tehnilised näitajad vastavad tavaliste 2-euroste käibemüntide näitajatele, kuid nende rahvuslikul küljel on
mälestust jäädvustav motiiv, mis on riigi või Euroopa tasandil sümboolne.
Käibele laskev riik: Malta
Motiiv: UNESCO maailmapärand – Skorba eelajaloolised templid
Kujunduse kirjeldus: Mündil on kujutatud eelajaloolist Skorba templit, mis asub Malta loodeosas paikneva Zebbieghi küla
lähedal. Kompleks koosneb kahest kõrvuti ehitatud templist. Need on rajatud palju vanema asula varemetele, mis avastati
väljaspool templikompleksi. Skorba templid ei ole nii hästi säilinud kui teised Malta saarte templid. Vaatamata sellele on
nad väga olulise tähtsusega, sest võimaldasid arheoloogidel paika panna Malta eelajaloolise kultuurikronoloogia ja teha
kindlaks, et esimesed inimesed elasid saartel umbes aastal 5 000 e.Kr. Kujunduse ülaosas on kiri „SKORBA TEMPLES
3600-2500 BC“. Allosas on käibele laskva riigi nimi „MALTA“ ja käibelelaskmise aasta „2020“.
Mündi välisringil on kujutatud Euroopa Liidu lipu 12 tähte.
Käibele lastavate müntide arv: 170 000
Käibele laskmise aeg: Mai/juuni 2020

(1) EÜT C 373, 28.12.2001, lk 1, kus on esitatud teave kõikide 2002. aastal käibele lastud müntide rahvusliku külje kohta.
(2) Vt majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 10. veebruari 2009. aasta järeldused ning komisjoni 19. detsembri 2008. aasta soovitus,
mis käsitleb ühiseid suuniseid euro käibemüntide liikmesriike tähistavate külgede ja kõnealuste müntide emiteerimise kohta (ELT L 9,
14.1.2009, lk 52).

14.5.2020

Euroopa Liidu Teataja

ET

V
(Teated)

HALDUSMENETLUSED

EUROOPA KUTSEÕPPE ARENDUSKESKUS
TOETUSTE ANDMISE TEADE
KONKURSIKUTSE – viide: GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19
ReferNet – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse kutseharidus- ja -koolitusteabe võrgustik
(2020/C 166/03)
1. Tellija
Cedefop – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
Mrs Pascaline Descy, Europe 123
570 01 Thermi (Thessaloniki)
KREEKA
Kontaktisik:
Ms Clotilde Assumel-Lurdin
Tel +30 2310490287
E-post: c4t-services@cedefop.europa.eu
Varasem avaldamine: ELT C 256, 30.6.2019, lk 2.
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2. Antud toetused

Partnerluse
raamlepingu
kestus

Partnerluse
raamlepingu
allkirjastamise
kuupäev

Nr 20200012/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

20.12.2019

33 301,08

19.12.2019

Nr 20200013/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

20.12.2019

33 621

4 aastat

17.12.2019

No 20200014/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

23.12.2019

23 590

Nr 2019FPA4/GP/DSI/Refer
Net_FPA/001/19

4 aastat

19.12.2019

Nr 20200015/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

23.12.2019

23 615

University College Co
penhagen – UCC

Humletorvet 3 1799 Nr 2019Copenhagen Taani FPA5/GP/DSI/Refer
Net_FPA/001/19

4 aastat

17.12.2019

Nr 20200016/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

22.1.2020

23 537,50

Haridus- ja Teadusmi
nisteerium – HTM

Munga 18 50088
Tartu Eesti

Nr 2019FPA6/GP/DSI/Refer
Net_FPA/001/19

4 aastat

18.12.2019

Nr 20200017/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

30.12.2019

23 615

Directorate of Educa
tion (Menntamálastof
nun)

Vikurhvarfl 3 203
Kopavogur Island

Nr 2019FPA7/GP/DSI/Refer
Net_FPA/001/19

4 aastat

17.12.2019

Nr 20200022/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

6.1.2020

23 615

Finnish National Agen Hakaniemenranta 6 Nr 2019cy for Education
00530 Helsinki
FPA1/GP/DSI/Refer
Soome
Net_FPA/001/19

4 aastat

18.12.2019

Nr 20200018/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

7.1.2020

33 600

Centre pour le Déve
loppement de l’infor
mation sur la formation
permanente – Centre
Inffo

4 aastat

17.12.2019

Nr 20200019/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

20.12.2019

43 619,80

Institut für Bildungs
forschung der Wirt
schaft – IBW

Rainergasse
38 1050 Wien Au
stria

Nr 2019FPA1/GP/DSI/Refer
Net_FPA/001/19

4 aastat

17.12.2019

NAVET

125 Tzarigradsko
Nr 2019shosse blvd, block 5, FPA2/GP/DSI/Refer
5th floor 1113 Sofia Net_FPA/001/19
Bulgaaria

4 aastat

Agency for Vocational Amruševa 4 10000 Nr 2019Education and Training Zagreb Horvaatia
FPA3/GP/DSI/Refer
and Adult Education –
Net_FPA/001/19
AVETAE
Human Resource De 2 Anavissou Str.
velopment Authority – 2025 Nicosia Kü
HRDA
pros

4, Avenue du Stade Nr 2019de France 93218
FPA9/GP/DSI/Refer
Saint Denis La Plaine Net_FPA/001/19
Prantsusmaa

14.5.2020

Toetuse
maksimaalne
summa

Eritoetuslepingu number

Euroopa Liidu Teataja

Eritoetuslepingu
allkirjastamise
kuupäev

Ametlik aadress

Partnerluse
raamlepingu number

ET

Eritoetuslepingu
kestus

Organisatsiooni/asutuse
täielik ametlik nimi

Partnerluse
raamlepingu
allkirjastamise
kuupäev

Robert-SchumanNr 2019Platz 3 53175 Bonn FPA10/GP/DSI/Re
Saksamaa
ferNet_FPA/001/19

4 aastat

17.12.2019

Ministry for Innovation Főutca 44–50 1011 Nr 2019Budapest Ungari
FPA11/GP/DSI/Re
and Technology and
Centre for Innovative
ferNet_FPA/001/19
Training Support (ITM)

4 aastat

Eritoetuslepingu
kestus

Eritoetuslepingu
allkirjastamise
kuupäev

Toetuse
maksimaalne
summa

Nr 20200020/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

20.12.2019

43 620

18.12.2019

Nr 20200021/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

10.3.2020

33 625

Eritoetuslepingu number

ET

Bundesinstitut für Be
rufsbildung – BIBB

Ametlik aadress

Partnerluse
raamlepingu number

14.5.2020

Partnerluse
raamlepingu
kestus

Organisatsiooni/asutuse
täielik ametlik nimi

IKK Innovative Training Magyarország, 1055
Support Center Private Budapest, Honvéd
Limited Company
utca 13–15 Ungari
Nr 2019FPA12/GP/DSI/Re
ferNet_FPA/001/19

4 aastat

10.3.2020

Nr 20200023/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

11.3.2020

43 620

Ministry of Education
and Science (MoES)

Vaļņu iela 2 1050
Rīga Läti

Nr 2019FPA13/GP/DSI/Re
ferNet_FPA/001/19

4 aastat

13.1.2020

Nr 20200024/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

21.1.2020

23 615

Kvalificacijų ir profesi Gelezinio Vilko g. 12 Nr 2019nio mokymo plėtros
01336 Vilnius Leedu FPA14/GP/DSI/Re
centras KPMPC
ferNet_FPA/001/19

4 aastat

17.12.2019

Nr 20200025/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

27.12.2019

23 615

Institut National pour le
développement de la
Formation Profession
nelle Continue

Immeuble Cubus
Nr 2019C2, 2 rue Peternelc FPA15/GP/DSI/Re
hen 2370 Howald ferNet_FPA/001/19
Luksemburg

4 aastat

18.12.2019

Nr 20200026/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

10.1.2020

23 615

Ministry of Education
and Employment –
MEDE

Great siege road VLT Nr 20192000 Floriana Malta FPA16/GP/DSI/Re
ferNet_FPA/001/19

4 aastat

19.12.2019

Nr 20200027/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

24.12.2019

22 400

Educational Research
Institute (IBE)

Górczewska 8 01– Nr 2019180 Warszawa Poola FPA17/GP/DSI/Re
ferNet_FPA/001/19

4 aastat

19.12.2019

Nr 20200029/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

23.12.2019

43 620

C 166/5

Corso d’Italia
33 00198 Roma
Itaalia

Euroopa Liidu Teataja

Istituto Nationale per
l’Analisi delle Politiche
Pubbliche – INAPP

Partnerluse
raamlepingu
allkirjastamise
kuupäev

Direcção-Geral do Em Praça de Londres
Nr 2019prego e das Relações de № 2–9 andar 1049- FPA1/GP/DSI/Refer
Trabalho - DGERT
056 Lisboa Portugal Net_FPA/001/19

4 aastat

17.12.2019

CENTRUL NAŢIONAL
DE DEZVOLTARE A
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
PROFESIONAL ŞI
TEHNIC - CNDIPT

str. Spiru Haret
Nr 2019nr. 10–12, 1st floor, FPA19/GP/DSI/Re
room 52 010176
ferNet_FPA/001/19
Bucharest Rumeenia

4 aastat

Nr 2019FPA20/GP/DSI/Re
ferNet_FPA/001/19

Eritoetuslepingu
allkirjastamise
kuupäev

Toetuse
maksimaalne
summa

Nr 20200030/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

20.12.2019

33 625

18.12.2019

Nr 20200031/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

20.12.2019

33 600

4 aastat

17.12.2019

Nr 20200034/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

20.12.2019

43 620

Bellova 54/a 83763 Nr 2019Bratislava Slovakkia FPA21/GP/DSI/Re
ferNet_FPA/001/19

4 aastat

18.12.2019

Nr 20200032/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

30.12.2019

33 625

Center Republike Slo Kajuhova 32 U 1000 Nr 2019venije za poklicno izo Ljubljana Sloveenia FPA22/GP/DSI/Re
braževanje (Sloveenia
ferNet_FPA/001/19
Vabariigi kutsehariduse
ja -koolituse riiklik ins
tituut) – CPI

4 aastat

18.12.2019

Nr 20200033/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

20.12.2019

23 615

Statens Skolverk (Root Svetsarvägen 16,
si riiklik haridusamet) – Box 4002 17014
Skolverket
Solna Rootsi

Nr 2019FPA23/GP/DSI/Re
ferNet_FPA/001/19

4 aastat

20.12.2019

Nr 20200035/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

7.1.2020

33 625

Suffolk House, 68– Nr 201970 Suffolk Road
FPA24/GP/DSI/Re
GL50 2ED Chelten ferNet_FPA/001/19
ham, Ühendkunin
griik

4 aastat

18.12.2019

Nr 20200036/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

20.12.2019

43 620

4 aastat

18.12.2019

Nr 20200028/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/19

12 kuud

16.1.2020

33 625

Fundacion Estatal para Torrelaguna
la Formación en el Em 56 28027 Madrid
Hispaania
pleo

ECCTIS LTD

Norwegian Agency for Fortunen 1 5809
International Coopera Bergen Norra
tion And Quality En
hancement in Higher
Education (DIKU)

Nr 2019FPA25/GP/DSI/Re
ferNet_FPA/001/19

Euroopa Liidu Teataja

Štátny inŝtitút odbor
ného vzdelàvania –
ŠIOV

Eritoetuslepingu number

ET

Eritoetuslepingu
kestus

Ametlik aadress

Partnerluse
raamlepingu number

C 166/6

Partnerluse
raamlepingu
kestus

Organisatsiooni/asutuse
täielik ametlik nimi

14.5.2020

14.5.2020

Euroopa Liidu Teataja

ET

TOETUSTE ANDMISE TEADE
KONKURSIKUTSE – viide: GP/DSI/ReferNet_FPA/001/20
ReferNet – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse kutseharidus- ja -koolitusteabe võrgustik
(2020/C 166/04)
1. Tellija
Cedefop – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
mrs Pascaline Descy
Europe 123
570 01 Thermi (Thessaloniki)
KREEKA
Kontaktisik:
ms Clotilde Assumel-Lurdin
tel +30 2310490287
e-post: c4t-services@cedefop.europa.eu
Varasem avaldamine: ELT C 13, 15.1.2020, lk 16.

C 166/7

Toetuse saaja

C 166/8

2. Antud toetused

Aadress

Raampartnerluslepingu number

Raampartnerluslepingu kestus

Raampartnerluslepingu
allkirjastamise
kuupäev

Eritoetuslepingu number
(2016)

Eritoetuslepingu
kestus

Eritoetuslepingu
allkirjastamise
kuupäev

Toetuse summa
(EUR)

46 kuud

23.3.2020

Nr 20200064/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/20

10 kuud

8.4.2020

33 258

National Organisation
for the Certification of
Qualifications and Vo
cational Guidance –
EOPPEP

Ethnikis Antistaseos Nr 2020Avenue, 41, 142 34 FPA2/GP/DSI/Refer
Nea Ionia Attikis,
Net_FPA/001/20
Kreeka

46 kuud

23.3.2020

Nr 20200065/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/20

10 kuud

8.4.2020

33 257

An tSeirbhís Oideachais Castleforbes House, Nr 2020Dublin 1, DO1 FPA1/GP/DSI/Refer
Leanúnaigh agus Sci
A8NO Dublin,
Net_FPA/001/20
leanna – SOLAS
Iirimaa

46 kuud

2.4.2020

Nr 20200067/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/20

10 kuud

15.4.2020

33 258

Stichting CINOP – ecbo Stationplein
14, Nr 20205211AP
FPA3/GP/DSI/Refer
‘s-Hertogenbosch
Net_FPA/001/20
Madalmaad

46 kuud

23.3.2020

Nr 20200063/GP/DSI/Refer
Net_SGA/001/20

10 kuud

8.4.2020

33 257,70

Euroopa Liidu Teataja

Senovážné náměstí Nr 202025, 1110 00 Praha, FPA4/GP/DSI/Refer
Tšehhi
Net_FPA/001/20

ET

National Pedagogical
Institute of the Czech
Republic – NPI ČR

14.5.2020

14.5.2020

Euroopa Liidu Teataja

ET
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ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

EUROOPA KOMISJON
Algatamisteade Türgist pärit teatavate rauast, legeerimata terasest või muust legeerterasest
kuumvaltsitud lehttoodete importi käsitleva dumpinguvastase menetluse algatamise kohta
(2020/C 166/05)

Euroopa Komisjon on saanud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määruse (EL) 2016/1036 (kaitse kohta
dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed) (1) (edaspidi „alusmäärus“) artikli 5 kohase
kaebuse, milles väidetakse, et Türgist pärit teatavaid rauast, legeerimata terasest või muust legeerterasest kuumvaltsitud
lehttooteid imporditakse dumpinguhinnaga ning et see tekitab kahju (2) liidu tootmisharule.

1.

Kaebus

Kaebuse esitas 31. märtsil 2020 Eurofer (edaspidi „kaebuse esitaja“) nende tootjate nimel, kelle toodang moodustab üle 25
% liidu teatavate rauast, legeerimata terasest või muust legeerterasest kuumvaltsitud lehttoodete kogutoodangust.
Kaebuse avalik versioon ja analüüs selle kohta, kuivõrd liidu tootjad toetavad seda kaebust, on saadaval huvitatud isikutele
tutvumiseks ettenähtud toimikus. Teate punkt 5.6 sisaldab teavet selle kohta, kuidas huvitatud isikud toimikule juurde
pääsevad.

2.

Uurimisalune toode

Uurimisalune toode on seega määratletud kui teatavad rauast, legeerimata terasest või legeerterasest lehtvaltstooted,
rullidena või mitte (sealhulgas mõõtu lõigatud tooted ja kitsad ribad), kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata,
pindamata või muul viisil katmata (edaspidi: „uurimisalune toode“).
Uurimine ei hõlma järgmisi tooteid:
i)

roostevabast terasest tooted ja elektrotehnilisest räniterasest suundorienteeritud struktuuriga tooted,

ii) tööriistaterasest ja kiirlõiketerasest tooted,
iii) mitterullitud, ilma reljeefse mustrita, üle 10 mm paksusega ja vähemalt 600 mm laiusega tooted ning
iv) mitterullitud, ilma reljeefse mustrita, vähemalt 4,75 mm ja kuni 10 mm paksusega ning vähemalt 2 050 mm laiusega
tooted.
Kõik huvitatud isikud, kes soovivad edastada teavet uurimisaluse toote määratluse kohta, peavad seda tegema 10 päeva
jooksul alates käesoleva teate avaldamisest (3).
(1) ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.
(2) Alusmääruse artikli 3 lõike 1 kohaselt hõlmab üldmõiste „kahju“ tootmisharule tekitatud olulist kahju või olulise kahju tekitamise ohtu
või tootmisharu rajamise olulist pidurdamist.
(3) Kõik käesolevas teate avaldamisele osutavad viited viitavad avaldamisele Euroopa Liidu Teatajas.
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Väidetav dumping

Väidetavalt dumpinguhinnaga imporditav toode on Türgist (edaspidi „asjaomane riik“) pärit uurimisalune toode, mis praegu
kuulub järgmiste CN-koodide alla: 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00,
7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00,
7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (TARICi kood 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (TARICi kood
7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (TARICi kood 7226 19 10 90), 7226 91 91 ja 7226 91 99. CN-koodid ja
TARICi kood on esitatud ainult infoks.
Väide asjaomasest riigist pärit toote dumpingu kohta põhineb uurimisaluse toote siseturu müügihinna ja liitu müümise
ekspordihinna (tehasehindade tasandil) võrdlusel.
Selle põhjal on asjaomase riigi puhul arvutatud dumpingumarginaalid märkimisväärsed.

4.

Väide kahju / põhjuslike seoste ja tooraineturgude moonutuste kohta

4.1.

Väidetav kahju ja põhjuslik seos

Kaebuse esitaja on esitanud tõendeid, et uurimisaluse toote import asjaomasest riigist on üldkokkuvõttes suurenenud nii
absoluutarvudes kui ka turuosa seisukohast.
Kaebuse esitaja esitatud tõenditest ilmneb, et lisaks muudele tagajärgedele on imporditud uurimisaluse toote kogused ja
hinnad avaldanud negatiivset mõju liidu tootmisharu hinnatasemele ning selle tõttu on liidu tootmisharu üldine
tulemuslikkus, finantsseisund ja tööhõive olukord oluliselt halvenenud.

4.2.

Väidetavad tooraineturgude moonutused

Kaebuse esitaja on esitanud komisjonile piisavalt tõendeid selle kohta, et asjaomases riigis esineb uurimisaluse tootega
seoses tooraineturgude moonutusi. Uurimisaluse toote tootmiseks kasutatakse sütt ja rauamaaki.
Kaebuses esitatud tõendite kohaselt moodustavad süsi ja rauamaak kumbki eraldi üle 17 % uurimisaluse toote
tootmiskuludest. Kaebuses väidetakse, et mõlema tooraine puhul on nähtavasti tegemist kaubandusmoonutustega.
Kaebuse kohaselt on omamaisel söetööstusel kohustus varustada omamaist turgu, mis tähendab, et söega ei kaubelda
väljaspool asjaomast riiki ja rauamaaki kaevandatakse asjaomases riigis enda tarbeks.
Seega uuritakse alusmääruse artikli 7 lõike 2a kohaselt väidetavaid turumoonutusi, et hinnata vajaduse korral, kas
dumpingumarginaalist väiksemast tollimaksust piisaks kahju kõrvaldamiseks. Kui uurimise käigus tehakse kindlaks
alusmääruse artikli 7 lõikega 2a hõlmatud muid moonutusi, võidakse uurimise käigus vaadelda ka neid.

5.

Menetlus

Pärast liikmesriikide teavitamist on komisjon jõudnud seisukohale, et kaebus esitati liidu tootmisharu poolt või selle nimel
ja et menetluse algatamiseks on piisavalt tõendeid, ning algatab seega uurimise alusmääruse artikli 5 alusel.
Uurimisega tehakse kindlaks, kas asjaomasest riigist pärit uurimisalust toodet imporditakse dumpinguhinnaga ning kas
kõnealune dumping on põhjustanud kahju liidu tootmisharule.
Kui väited leiavad kinnitust, kontrollitakse alusmääruse artikli 21 kohase uurimise käigus, kas meetmete kehtestamine ei
lähe liidu huvidega vastuollu. Juhul kui kohaldatakse artikli 7 lõiget 2a, kontrollitakse uurimise käigus liidu huvide
kaitstust alusmääruse artikli 7 lõike 2b kohaselt.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juunil 2018 jõustunud määrusega (EL) 2018/825 (4) (nn kaubanduse kaitsevahendi
ajakohastamise pakett) tehti olulisi muudatusi dumpinguvastase menetluse suhtes varem kohaldatud ajakavadesse ja
tähtaegadesse. Samuti on eelkõige uurimise varases etapis lühendatud tähtaega, mille jooksul huvitatud isikud saavad
endast teada anda.
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/825, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1036 kaitse
kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, ja määrust (EL) 2016/1037 kaitse kohta
subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (ELT L 143, 7.6.2018, lk 1).
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Komisjon juhib asjaosaliste tähelepanu ka sellele, et COVID-19 puhangu järel avaldati teade (5) COVID-19 puhangu poolt
dumpingu- ja subsiidiumivastastele uurimistele avalduva mõju kohta.

5.1.

Uurimisperiood ja vaatlusalune periood

Dumpingu ja kahju uurimine hõlmab ajavahemikku 1. jaanuarist 2019 kuni 31. detsembrini 2019 (edaspidi
„uurimisperiood“). Kahju hindamise seisukohalt oluliste suundumuste uurimine hõlmab ajavahemikku alates 1. jaanuarist
2016 kuni uurimisperioodi lõpuni (edaspidi „vaatlusalune periood“).

5.2.

Märkused kaebuse ja uurimise algatamise kohta

Kõik huvitatud isikud, kes soovivad esitada märkusi kaebuse kohta (sh kahju ja põhjusliku seosega seonduvalt) või mis tahes
muu uurimise algatamisega seonduva aspekti, sh selle kohta, mil määral nad kaebust toetavad, peavad seda tegema 37
päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist.
Uurimise algatamisega seonduvad ärakuulamistaotlused tuleb esitada 15 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest.

5.3.

Dumpingu kindlaksmääramise menetlus

Asjaomasest riigist pärit uurimisalust toodet eksportivad tootjad (6) on kutsutud osalema komisjoni uurimises.

5.3.1.

Eksportivate tootjate uurimine

5.3.1.1. Vaatl u s al us e st r i i g i s t pär i t uu r it a va te ek spo r ti va te too tja te val i mi se ko rd
a)

Väljavõtteline uuring

Pidades silmas käesolevasse menetlusse kaasatud asjaomaste riikide eksportivate tootjate võimalikku suurt arvu ja et
lõpetada uurimine ettenähtud tähtaja jooksul, võib komisjon vähendada uuritavate eksportivate tootjate arvu mõistliku
arvuni, moodustades valimi (seda menetlust nimetatakse ka väljavõtteliseks uuringuks). Väljavõtteline uuring tehakse
alusmääruse artikli 17 kohaselt.
Selleks et komisjon saaks otsustada, kas väljavõtteline uuring on vajalik, ning vajaduse korral valimi moodustada, palutakse
kõigil eksportivatel tootjatel või nende nimel tegutsevatel esindajatel esitada komisjonile teave oma äriühingu(te) kohta
seitsme päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest. Teave tuleb esitada TRON.tdi kaudu järgmisel aadressil: https://
tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/8e47a35f-dd94-766a-7cd1-31ad0cab5af0. Teave platvormile Tron juurdepääsu
kohta on esitatud punktides 5.6 ja 5.8.
Selleks et komisjon saaks teavet, mida ta peab eksportivate tootjate valimi moodustamisel vajalikuks, on ta lisaks võtnud
ühendust asjaomase riigi ametiasutustega ning võib võtta ühendust teadaolevate eksportivate tootjate ühendustega.
Kui valimi moodustamine osutub vajalikuks, võidakse eksportivad tootjad välja valida suurima tüüpilise liitu suunatud
ekspordi mahu põhjal, mida on ettenähtud aja jooksul võimalik uurida. Vajaduse korral annab komisjon kõigile
teadaolevatele eksportivatele tootjatele, asjaomase riigi ametiasutustele ja eksportivate tootjate ühendustele asjaomase riigi
ametiasutuste kaudu teada, millised äriühingud on valimisse kaasatud.
Pärast seda, kui komisjon on kätte saanud teabe, mida on vaja eksportivate tootjate valimi moodustamiseks, teatab ta
asjaomastele isikutele, kas ta on otsustanud nad valimisse kaasata. Kui ei ole ette nähtud teisiti, peavad valimisse kaasatud
eksportivad tootjad esitama täidetud küsimustiku 30 päeva jooksul alates nende valimisse kaasamise otsusest teatamise
kuupäevast.
Komisjon lisab huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud toimikusse märke valimi moodustamise kohta. Kõik märkused
valimi moodustamise kohta tuleb esitada kolme päeva jooksul pärast valimi moodustamise otsusest teatamist.
(5) Teade COVID-19 puhangu poolt dumpingu- ja subsiidiumivastastele uurimistele avalduva mõju kohta (ELT C 86, 16.3.2020, lk 6).
(6) Eksportiv tootja on asjaomases riigis asuv äriühing, kes toodab ja ekspordib uurimisalust toodet liidu turule kas otse või kolmanda
isiku kaudu, kaasa arvatud kõik temaga seotud äriühingud, kes osalevad uurimisaluse toote tootmises, omamaises müügis või
ekspordis.
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Eksportivatele tootjatele mõeldud küsimustiku koopia on saadaval huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud toimikus ja
kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458).
Ilma et see mõjutaks alusmääruse artikli 18 võimalikku kohaldamist, käsitatakse neid eksportivaid tootjaid, kes on
nõustunud oma valimisse kaasamisega, kuid keda ei kaasata valimisse, koostööd tegevana (edaspidi „valimisse kaasamata
koostööd tegevad eksportivad tootjad“). Ilma et see piiraks punkti 5.3.1.1 alapunkti b kohaldamist, ei ületa valimisse
kaasamata koostööd tegevate eksportivate tootjate impordile määratav võimalik dumpinguvastane tollimaks valimisse
kaasatud eksportivate tootjate puhul kindlaks tehtud kaalutud keskmist dumpingumarginaali (7).

b)

Individuaalne dumpingumarginaal valimisse kaasamata eksportivate tootjate jaoks

Valimisse kaasamata koostööd tegevad eksportivad tootjad võivad vastavalt alusmääruse artikli 17 lõikele 3 taotleda
komisjonilt individuaalsete dumpingumarginaalide kehtestamist. Kui ei ole sätestatud teisiti, peavad individuaalset
dumpingumarginaali taotlevad eksportivad tootjad täitma küsimustiku ja tagastama selle nõuetekohaselt täidetuna 30
päeva jooksul pärast valimi moodustamisest teatamist. Eksportivatele tootjatele mõeldud küsimustiku koopia on saadaval
huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud toimikus ja kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil (https://trade.ec.europa.eu/
tdi/case_details.cfm?id=2458).
Komisjon uurib, kas valimisse kaasamata koostööd tegevate eksportivate tootjate jaoks võib kehtestada individuaalse
tollimaksumäära alusmääruse artikli 9 lõike 5 kohaselt.
Individuaalset dumpingumarginaali taotlevad valimisse kaasamata koostööd tegevad eksportivad tootjad peaksid teadma, et
komisjon võib kõigele vaatamata otsustada, et ei määra neile individuaalset dumpingumarginaali, näiteks juhul, kui
valimisse kaasamata koostööd tegevate eksportivate tootjate arv on nii suur, et selline määramine oleks põhjendamatult
koormav ning takistaks uurimise õigeaegset lõpetamist.

5.3.2.

Sõltumatute importijate uurimine (8) (9)

Käesolevas uurimises on kutsutud osalema sõltumatud importijad, kes impordivad uurimisalust toodet asjaomastest
riikidest liitu.
Pidades silmas käesolevasse menetlusse kaasatud sõltumatute importijate võimalikku suurt arvu ja selleks, et lõpetada
uurimine ettenähtud tähtaja jooksul, võib komisjon vähendada sõltumatute importijate arvu mõistliku arvuni,
moodustades valimi (seda menetlust nimetatakse ka väljavõtteliseks uuringuks). Väljavõtteline uuring tehakse alusmääruse
artikli 17 kohaselt.
Selleks et komisjon saaks otsustada, kas väljavõtteline uuring on vajalik, ning vajaduse korral valimi moodustada, palutakse
kõigil sõltumatutel importijatel või nende nimel tegutsevatel esindajatel esitada komisjonile käesoleva teate lisas nõutud
teave oma äriühingu(te) kohta seitsme päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest.
(7) Alusmääruse artikli 9 lõike 6 kohaselt ei võeta arvesse null- või miinimummarginaale ega marginaale, mis on kehtestatud vastavalt
alusmääruse artiklis 18 kirjeldatud tingimustele.
(8) See punkt puudutab üksnes neid importijaid, kes ei ole seotud eksportivate tootjatega. Eksportivate tootjatega seotud importijad
peavad täitma küsimustiku I lisa nende eksportivate tootjate kohta. Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmääruse (EL)
2015/2447 (millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu
tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad) artikli 127 kohaselt käsitatakse kaht isikut üksteisega seotuna, kui: a)
nad on teineteise äriühingu ametiisikud või juhatuse liikmed; b) nad on juriidiliselt tunnustatud äripartnerid; c) nende vahel on
töösuhe; d) kolmas isik omab või kontrollib või valdab otseselt või kaudselt 5 % või rohkem mõlema poole kõigist emiteeritud
hääleõiguslikest osadest või aktsiatest; e) üks nendest kontrollib otseselt või kaudselt teist; f) kolmas isik kontrollib otseselt või kaudselt
mõlemaid; g) nad koos kontrollivad otse või kaudselt kolmandat isikut; või h) nad on ühe ja sama perekonna liikmed (ELT L 343,
29.12.2015, lk 558). Isikud loetakse ühe ja sama perekonna liikmeteks ainult siis, kui nad on sugulussuhetelt: abikaasad, ii) vanem ja
laps, iii) vend ja õde (sealhulgas poolvend ja -õde), iv) vanavanem ja lapselaps, v) onu või tädi ja õe- või vennalaps, vi) ämm või äi ja
väimees või minia, vii) abikaasa vend või õemees ja abikaasa õde või vennanaine. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) artikli 5 lõikele 4 tähendab „isik“ füüsilist isikut, juriidilist isikut ja mis
tahes isikute ühendust, kes ei ole juriidiline isik, kuid kes saab liidu või siseriikliku õiguse kohaselt teha õigustoiminguid (ELT L 269,
10.10.2013, lk 1).
(9) Sõltumatute importijate esitatud andmeid võib käesolevas uurimises kasutada ka muul otstarbel kui vaid dumpingu kindlakste
gemiseks.
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Selleks et komisjon saaks teavet, mida ta peab vajalikuks sõltumatute importijate valimi moodustamiseks, võib ta lisaks
võtta ühendust teadaolevate importijate ühendustega.
Kui valimi moodustamine osutub vajalikuks, võidakse importijad valida uurimisaluse toote liidus toimuva müügi suurima
tüüpilise mahu järgi, mida on ettenähtud aja jooksul võimalik uurida.
Pärast seda, kui komisjon on saanud valimi moodustamiseks vajaliku teabe, teatab ta asjaomastele isikutele oma otsuse
importijate valimi moodustamise kohta. Komisjon lisab huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud toimikusse märke
valimi moodustamise kohta. Kõik märkused valimi moodustamise kohta tuleb esitada kolme päeva jooksul pärast valimi
moodustamise otsusest teatamist.
Uurimise seisukohast vajaliku teabe saamiseks teeb komisjon valimisse kaasatud sõltumatutele importijate jaoks
kättesaadavaks küsimustikud. Kui ei ole sätestatud teisiti, peavad kõnealused isikud esitama täidetud küsimustiku 30 päeva
jooksul alates valimi moodustamise otsusest teatamise kuupäevast.
Importijatele mõeldud küsimustiku koopia on saadaval huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud toimikus ja kaubanduse
peadirektoraadi veebisaidil (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458).

5.4.

Kahju kindlaksmääramise ja liidu tootjate uurimise menetlus

Kahju kindlakstegemine põhineb otsestel tõenditel ja selle käigus hinnatakse objektiivselt dumpinguhinnaga impordi
mahtu, impordi mõju liidu turul kehtivatele hindadele ja kõnealuse impordi mõju liidu tootmisharule. Selleks et teha
kindlaks, kas liidu tootmisharule on põhjustatud kahju, kutsutakse liidu uurimisaluse toote tootjaid komisjoni uurimises
osalema.
Pidades silmas asjaomaste liidu tootjate suurt arvu ja selleks, et lõpetada uurimine ettenähtud tähtaja jooksul, on komisjon
otsustanud piirduda mõistliku arvu liidu tootjatega, kelle uurimiseks moodustatakse valim (seda menetlust nimetatakse ka
väljavõtteliseks uuringuks). Väljavõtteline uuring tehakse alusmääruse artikli 17 kohaselt.
Komisjon on moodustanud liidu tootjatest esialgse valimi. Selle üksikasjalikud andmed on esitatud huvitatud isikutele
tutvumiseks ette nähtud toimikus. Huvitatud isikutel palutakse esitada esialgse valimi kohta oma märkused. Muud liidu
tootjad või nende nimel tegutsevad esindajad, kes on seisukohal, et neid tuleks teatavatel põhjustel valimisse kaasata,
peavad võtma komisjoniga ühendust seitsme päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest. Kui ei ole sätestatud teisiti,
tuleb kõik märkused esialgse valimi moodustamise kohta esitada seitsme päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist.
Komisjon annab kõigile teadaolevatele liidu tootjatele ja/või liidu tootjate ühendustele teada, millised äriühingud lõpuks
valimisse kaasatakse.
Kui ei ole sätestatud teisiti, peavad valimisse kaasatud liidu tootjad esitama täidetud küsimustiku 30 päeva jooksul alates
nende valimisse kaasamise otsusest teatamise kuupäevast.
Liidu tootjatele mõeldud küsimustiku koopia on saadaval huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud toimikus ja
kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458).

5.5.

Liidu huvide hindamise menetlus väidetavate tooraine moonutuste korral

Juhul kui tuvastatakse alusmääruse artikli 7 lõike 2a kohased tooraineturgude väidetavad moonutused, kontrollib komisjon
liidu huvidele vastavust alusmääruse artikli 7 lõike 2b alusel. Kui komisjon, kehtestades tollimaksu määra alusmääruse
artikli 7 alusel, otsustab kohaldada artikli 7 lõiget 2, kontrollib ta liidu huvidele vastavust artikli 21 kohaselt.
Huvitatud isikutel palutakse esitada kogu teave, mis võimaldab komisjonil kindlaks teha, kas see on liidu huvides, kui
meetmed kehtestatakse alusmääruse artikli 7 lõikes 2a ettenähtud tasemel. Eelkõige palutakse huvitatud isikutel esitada mis
tahes teave asjaomase riigi vaba tootmisvõimsuse, tooraine konkurentsitingimuste ja tarneahela poolt liidu äriühingutele
avalduva mõju kohta. Koostöö puudumise korral võib komisjon järeldada, et alusmääruse artikli 7 lõike 2a kohaldamine
on kooskõlas liidu huvidega.

C 166/14

ET

Euroopa Liidu Teataja

14.5.2020

Kui komisjon otsustab kohaldada artikli 7 lõiget 2, võetakse vastavalt alusmääruse artiklile 21 vastu otsus, kas
dumpinguvastaste meetmete kehtestamine oleks vastuolus liidu huvidega. Liidu tootjatel, importijatel ja neid esindavatel
ühendustel, kasutajatel ja neid esindavatel ühendustel, ametiühingutel ja tarbijaid esindavatel organisatsioonidel palutakse
esitada komisjonile teavet liidu huvide kohta. Uurimises osalemiseks peavad tarbijaid esindavad ühendused tõendama, et
nende tegevuse ja uurimisaluse toote vahel on objektiivne seos.
Kui ei ole sätestatud teisiti, tuleb teave liidu huvide hindamise kohta esitada 37 päeva jooksul pärast käesoleva teate
avaldamist. Selle teabe võib esitada vabas vormis või vastates komisjoni koostatud küsimustikule. Küsimustike koopiad, sh
uurimisaluse toote kasutajatele mõeldud küsimustiku koopia on saadaval huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud
toimikus ja kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2458). Esitatud
teavet võetakse arvesse üksnes siis, kui see on esitatud koos faktiliste tõenditega.

5.6.

Huvitatud isikud

Selleks et uurimises osaleda, peavad huvitatud isikud, näiteks eksportivad tootjad, liidu tootjad, importijad ja neid esindavad
ühendused, kasutajad ja neid esindavad ühendused, ametiühingud ja tarbijaid esindavad ühendused kõigepealt tõendama, et
nende tegevuse ja uurimisaluse toote vahel on objektiivne seos.
Eksportivad tootjad, liidu tootjad, importijad ja neid esindavad ühendused, kes teevad teabe kättesaadavaks eespool
punktides 5.3, 5.4 ja 5.5 kirjeldatud viisil, loetakse huvitatud isikuteks, kui nende tegevuse ja uurimisaluse toote vahel on
objektiivne seos.
Muud isikud võivad osaleda uurimises huvitatud isikuna üksnes alates sellest hetkest, kui nad endast teada annavad ning kui
nende tegevuse ja uurimisaluse toote vahel on objektiivne seos. Huvitatud isikuna käsitamine ei piira alusmääruse artikli 18
kohaldamist.
Huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud toimik on saadaval veebisaidil TRON.tdi järgmisel aadressil: https://tron.trade.
ec.europa.eu/tron/TDI. Juurdepääsu saamiseks järgige sellel lehel esitatud juhiseid.

5.7.

Ärakuulamisvõimalus komisjoni uurimistalitustes

Kõik huvitatud isikud võivad taotleda komisjoni uurimistalitustelt ärakuulamist.
Kõik ärakuulamistaotlused tuleb esitada kirjalikult ja taotlust tuleb põhjendada, samuti tuleb esitada kokkuvõte sellest, mida
huvitatud isikud soovivad ärakuulamisel arutada. Ärakuulamine piirdub küsimustega, mille huvitatud isikud on eelnevalt
kirjalikult esitanud.
Ärakuulamise tähtajad on järgmised:
i)

kui ärakuulamist soovitakse enne ajutiste meetmete kehtestamist, tuleb taotlus esitada 15 päeva jooksul alates käesoleva
teate avaldamise kuupäevast ning ärakuulamine toimub tavaliselt 60 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamise
kuupäevast;

ii) pärast esialgsete järelduste esitamise etappi tuleb taotlus esitada viie päeva jooksul alates esialgsete järelduste esitamise
või teavitava dokumendi avaldamise kuupäevast ning ärakuulamine toimub tavaliselt 15 päeva jooksul vastavalt kas
esialgsete järelduste esitamise või teavitava dokumendi avaldamise kuupäevast;
iii) pärast lõplike järelduste esitamist tuleb taotlus esitada kolme päeva jooksul pärast lõplike järelduste esitamise kuupäeva
ja ärakuulamine toimub tavaliselt lõplike järelduste kohta märkuste esitamiseks antud aja jooksul. Kui tegemist on
täiendava lõplike järelduste avalikustamisega, tuleb taotlus esitada kohe pärast täiendavatest lõplikest järeldustest teada
saamist ja ärakuulamine toimub tavaliselt märkuste esitamiseks antud aja jooksul.
Need tähtajad ei piira komisjoni talituste õigust nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel nõustuda ärakuulamisega väljaspool
seda ajakava ega komisjoni õigust keelduda nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ärakuulamisest. Kui komisjoni talitused
keelduvad ärakuulamisest, teavitatakse asjaomast isikut keeldumise põhjustest.
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Põhimõtteliselt ei kasutata ärakuulamist selliste faktide esitamiseks, mida veel toimikus ei ole. Menetluse hea haldamise
huvides ja selleks, et komisjoni talitused saaksid uurimisega edasi minna, võib huvitatud isikutelt paluda esitada pärast
ärakuulamist uusi fakte.

5.8.

Kirjalike esildiste, täidetud küsimustike ja kirjade saatmise juhised

Kaubanduse kaitsemeetmeid käsitlevateks uurimisteks komisjonile esitatava teabe suhtes ei kohaldata autoriõigusi. Enne
kolmanda isiku autoriõigustega kaitstud teabe ja/või andmete esitamist komisjonile peavad huvitatud isikud saama
autoriõiguse omajalt konkreetse loa, mis sõnaselgelt võimaldab komisjonil a) kasutada kõnealust teavet ja andmeid
käesolevas kaubanduskaitsemenetluses ja b) esitada huvitatud isikutele teavet ja/või andmeid käesolevas uurimises
kasutamiseks sellises vormis, mis võimaldab neil oma kaitseõigust kasutada.
Kõik kirjalikud esildised, sealhulgas käesolevas teates nõutud teave, täidetud küsimustikud ja kirjavahetus, mida huvitatud
isikud paluvad käsitleda konfidentsiaalsena, peavad olema märgistatud sõnaga „Sensitive“ (10). Uurimise käigus teavet
esitavatel isikutel palutakse põhjendada oma teabe konfidentsiaalsena käsitamise taotlust.
Isikud, kes esitavad teavet märkega „Sensitive“, peavad vastavalt alusmääruse artikli 19 lõikele 2 esitama ka teabe
mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte, millele lisatakse märge „For inspection by interested parties“ (tutvumiseks huvitatud
isikutele). Need kokkuvõtted peaksid olema piisavalt üksikasjalikud, et konfidentsiaalsena esitatud teabe sisust oleks
võimalik vajalikul määral aru saada.
Kui konfidentsiaalset teavet esitav osaline ei anna teabe konfidentsiaalsena käsitamise taotlusele sobilikku põhjendust või ei
esita nõutavas vormis ja nõutava kvaliteediga mittekonfidentsiaalset kokkuvõtet, võib komisjon sellise teabe jätta arvesse
võtmata, kui asjakohastest allikatest ei ole teabe õigsust võimalik rahuldavalt kontrollida.
Huvitatud isikutel palutakse esitada kõik esildised ja taotlused, sealhulgas skaneeritud volikirjad ja sertifikaadid TRON.tdi
(https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI) kaudu. TRON.tdi-d või e-posti kasutades nõustuvad huvitatud isikud
elektrooniliselt esitatavate materjalide suhtes kehtivate eeskirjadega, mis on esitatud dokumendis „CORRESPONDENCE
WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES“ ja avaldatud kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Huvitatud isikud peavad teatama oma nime, aadressi,
telefoni ja kehtiva e-posti aadressi ning nad peaksid tagama, et esitatud e-posti aadress on toimiv ametlik e-post, mida
kontrollitakse iga päev. Kui kontaktandmed on esitatud, suhtleb komisjon huvitatud isikutega ainult TRON.tdi või e-posti
teel, välja arvatud juhul, kui nad avaldavad selgelt soovi saada kõik dokumendid komisjonilt muude sidevahendite kaudu
või kui dokumendi laadi tõttu tuleb see saata tähitud kirjaga. Huvitatud isikud leiavad täiendavad eeskirjad ja lisateabe
komisjoniga suhtlemise, sealhulgas TRON.tdi ja e-posti teel saadetavate esildiste suhtes kehtivate põhimõtete kohta eespool
osutatud juhendist, milles käsitletakse huvitatud isikutega suhtlemist.
Komisjoni postiaadress:

European Commission
Directorate-General for Trade
Directorate H
Office: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-post:
dumpinguga seonduvates küsimustes:
TRADE-AD665-DUMPING-HRFS@ec.europa.eu
kahju ja liidu huvidega seonduvates küsimustes:
TRADE-INJURY-HRFS@ec.europa.eu
(10) Märkega „Sensitive“ tähistatakse dokument, mida alusmääruse artikli 19 ja WTO GATT 1994 VI artikli rakendamise lepingu
(dumpinguvastane leping) artikli 6 kohaselt käsitatakse konfidentsiaalsena. Seda dokumenti kaitstakse ka Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43) artikli 4 kohaselt.
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Uurimise ajakava

Vastavalt alusmääruse artikli 6 lõikele 9 viiakse uurimine lõpule tavaliselt 13, kuid mitte rohkem kui 14 kuu jooksul pärast
käesoleva teate avaldamist. Vastavalt alusmääruse artikli 7 lõikele 1 võib ajutisi meetmeid kehtestada üldjuhul hiljemalt
seitse kuud, kuid igal juhul mitte hiljem kui kaheksa kuud pärast käesoleva teate avaldamist.
Vastavalt alusmääruse artiklile 19a teavitab komisjon ajutiste tollimaksude kavandatud kehtestamisest kolm nädalat enne
ajutiste meetmete kehtestamist. Huvitatud isikutele antakse arvutuste täpsuse kohta kirjalike märkuste esitamiseks aega
kolm tööpäeva.
Juhul kui komisjon otsustab ajutisi tollimakse mitte kehtestada, kuid uurimist jätkata, teatatakse huvitatud isikutele
tollimaksude kehtestamata jätmisest kirjalikult kolm nädalat enne alusmääruse artikli 7 lõike 1 kohase tähtaja möödumist.
Kui ei ole sätestatud teisiti, antakse huvitatud isikutele esialgsete järelduste või teavitava dokumendi kohta kirjalike märkuste
esitamiseks aega 15 päeva ja lõplike järelduste kohta kirjalike märkuste esitamiseks kümme päeva. Kui see on asjakohane,
määratakse täiendava lõplike järelduste avalikustamise käigus tähtaeg, mille jooksul huvitatud isikud saavad esitada
kirjalikke märkusi.

7.

Andmete esitamine

Üldjuhul võivad huvitatud isikud esitada teavet üksnes käesoleva teate punktides 5 ja 6 määratud tähtaegade jooksul. Mis
tahes muu neis punktides täpsustamata teabe esitamiseks tuleb kinni pidada järgmisest ajakavast:
i)

kui ei ole sätestatud teisiti, tuleb esialgsete järelduste tegemise etapi kohta esitada mis tahes asjakohane teave 70 päeva
jooksul alates käesoleva teate avaldamise kuupäevast;

ii) kui ei ole sätestatud teisiti, ei tohiks huvitatud isikud esitada uut faktilist teavet pärast tähtaega, mis on ette nähtud
märkuste esitamiseks esialgsete järelduste või teavitava dokumendi kohta esialgsete järelduste esitamise etapis. Pärast
seda tähtaega võivad huvitatud isikud esitada uut faktilist teavet üksnes juhul, kui nad suudavad tõendada, et see uus
faktiline teave on vajalik mõne teise huvitatud isiku esitatud faktiliste väidete ümberlükkamiseks, ja juhul, kui seda uut
faktilist teavet saab kontrollida uurimise õigeaegseks lõpuleviimiseks ettenähtud aja jooksul.
iii) Selleks et viia uurimine lõpule kohustuslike tähtaegade jooksul, ei aktsepteeri komisjon teavet, mille huvitatud isikud
esitavad pärast tähtaega, mis on ette nähtud märkuste esitamiseks lõpliku avalikustamise kohta, või kui see on
asjakohane, siis märkuste esitamiseks täiendava lõpliku avalikustamise kohta.

8.

Võimalus esitada märkusi teiste isikute esildiste kohta

Huvitatud isikutele kaitseõiguse tagamiseks tuleks neile anda võimalus esitada märkusi teiste huvitatud isikute esitatud teabe
kohta. Huvitatud isikud võivad käsitleda üksnes neid küsimusi, mis sisalduvad teiste huvitatud isikute esildistes, mitte aga
tõstatada uusi probleeme.
Märkused tuleks esitada vastavalt järgmisele ajakavale:
i)

märkused teabe kohta, mille teised huvitatud isikud esitasid enne ajutiste meetmete kehtestamise tähtaega, tuleks esitada
hiljemalt 75 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamise kuupäevast (kui ei ole sätestatud teisiti);

ii) märkused teabe kohta, mille teised huvitatud isikud on esitanud seoses esialgsete järelduste või teavitava dokumendi
avaldamisega, tuleks esitada seitsme päeva jooksul alates esialgsete järelduste või teavitava dokumendi kohta märkuste
tegemiseks määratud kuupäevast (kui ei ole ette nähtud teisiti);
iii) märkused teabe kohta, mille teised huvitatud isikud on esitanud seoses lõplike järelduste avalikustamisega, tuleks
esitada kolme päeva jooksul alates lõplike järelduste avalikustamise kohta märkuste tegemiseks määratud kuupäevast
(kui ei ole sätestatud teisiti). Kui tegemist on täiendava lõplike järelduste avalikustamisega, tuleks märkused teiste
huvitatud isikute esitatud kõnealust avalikustamist käsitleva teabe kohta teha ühe päeva jooksul alates kõnealuse
avalikustamise kohta märkuste tegemiseks määratud kuupäevast (kui ei ole sätestatud teisiti).
Need tähtajad ei piira komisjoni õigust küsida huvitatud isikutelt nõuetekohaselt põhjendatud juhul lisateavet.
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Käesolevas teates määratletud tähtaegade pikendamine

Käesolevas teates sätestatud tähtaegade pikendusi võib anda huvitatud isikute taotlusel, kellel on nõuetekohane põhjus.
Käesolevas teates esitatud tähtaegade pikendamist tuleks taotleda üksnes erandlike asjaolude korral ja seda võimaldatakse
ainult nõuetekohaselt põhjendatud juhul. Igal juhul pikendatakse küsimustikule vastamise tähtaega tavaliselt kolm päeva,
ning üldjuhul mitte rohkem kui seitse päeva. Käesolevas algatamisteates osutatud muu teabe esitamise tähtaegu
pikendatakse üksnes kolm päeva, kui ei ole tegemist erandlike asjaoludega.
10.

Koostööst keeldumine

Kui huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele või ei esita vajalikku teavet ettenähtud tähtaja jooksul või
takistab uurimist oluliselt, võib vastavalt alusmääruse artiklile 18 nii positiivsed kui ka negatiivsed esialgsed või lõplikud
järeldused teha kättesaadavate faktide põhjal.
Kui selgub, et huvitatud isik on esitanud väära või eksitavat teavet, võidakse selline teave jätta arvesse võtmata ning toetuda
kättesaadavatele faktidele.
Kui huvitatud isik ei tee koostööd või teeb seda üksnes osaliselt ning kui järeldused põhinevad seetõttu kättesaadavatel
faktidel vastavalt alusmääruse artiklile 18, võib tulemus olla asjaomasele isikule ebasoodsam, kui see oleks olnud tema
koostöö korral.
Elektroonilises vormis koostöö puudumist ei loeta koostöösoovimatuseks, kui huvitatud isik selgitab, et nõutav
koostöövorm tooks kaasa ebaratsionaalse lisakoormuse või põhjendamatud lisakulud. Huvitatud isikul tuleb komisjoniga
viivitamatult ühendust võtta.
11.

Ärakuulamise eest vastutav ametnik

Huvitatud isikud võivad taotleda kaubandusmenetluses ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist. Ärakuulamise
eest vastutav ametnik tegeleb toimikule juurdepääsu taotlustega, vaidlustega dokumentide konfidentsiaalsuse üle,
tähtaegade pikendamise taotlustega ja kõigi muude menetluse käigus esitatavate taotlustega, mis käsitlevad huvitatud
isikute või kolmandate isikute kaitseõigust.
Ärakuulamise eest vastutav ametnik võib korraldada ärakuulamisi ning tegutseda huvitatud isiku(te) ja komisjoni talituste
vahendajana, tagamaks, et huvitatud isikud saaksid oma kaitseõigust täielikult kasutada. Taotlus saada ärakuulamise eest
vastutava ametniku juures ära kuulatud tuleks esitada kirjalikult ning taotlust tuleks põhjendada. Ärakuulamise eest
vastutav ametnik analüüsib taotluse põhjendusi. Põhimõtteliselt peab ärakuulamise korraldama üksnes juhul, kui
komisjoni talitustega ei ole küsimusi nõuetekohaselt lahendatud.
Taotlus tuleb esitada aegsasti ja viivitamata, et mitte takistada menetluse nõuetekohast kulgu. Selleks peaksid huvitatud
isikud taotlema ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist võimalikult kiiresti pärast sellist sekkumist õigustava
juhtumi esinemist. Põhimõtteliselt kohaldatakse punktis 5.7 esitatud tähtaegu, mis on ette nähtud komisjoni talitustes
ärakuulamise taotlemiseks, mutatis mutandis ka ärakuulamise eest vastutava ametniku juures ärakuulamise taotlemiseks.
Kui selline ärakuulamistaotlus on esitatud pärast kõnealuseid tähtaegu, uurib ärakuulamise eest vastutav ametnik ka
tähtajast hiljem esitatud taotluste põhjendusi, tõstatatud küsimuste laadi ja nende mõju kaitseõigusele, võttes
nõuetekohaselt arvesse uurimise head haldamist ja õigeaegset lõpuleviimist.
Lisateave ja kontaktandmed on huvitatud isikutele kättesaadavad kaubanduse peadirektoraadis ärakuulamise eest vastutava
ametniku veebisaidil: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
12.

Isikuandmete töötlemine

Kõiki uurimise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL)
2018/1725 (11).
Andmekaitset käsitlev teade, milles teavitatakse kõiki isikuid isikuandmete töötlemisest komisjoni kaubanduskaitsetegevuse
raames, on kättesaadav kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/tradedefence/

(11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete
töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks
määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).
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LISA

Konfidentsiaalne versioon
Huvitatud isikutele tutvumiseks ette
nähtud versioon
(märkida vastavasse kasti rist)

TÜRGIST PÄRIT TEATAVATE RAUAST, LEGEERIMATA TERASEST VÕI MUUST
LEGEERTERASEST KUUMVALTSITUD LEHTTOODETE IMPORTI KÄSITLEV
DUMPINGUVASTANE MENETLUS
SÕLTUMATUTE IMPORTIJATE VALIMI MOODUSTAMISEKS VAJALIK TEAVE
Käesolev vorm on koostatud selleks, et aidata sõltumatutel importijatel esitada algatamisteate punktis 5.3.2 nõutav valimi
moodustamiseks vajalik teave.
Nii konfidentsiaalne versioon („Sensitive“) kui ka huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud versioon („For inspection by
interested parties“) tuleb komisjonile tagasi saata vastavalt algatamisteatele.

1. NIMI JA KONTAKTANDMED
Esitage oma äriühingu kohta järgmised andmed:
Äriühingu nimi
Aadress
Kontaktisik
E-posti aadress
Telefoninumber
Faks

2. KÄIVE JA MÜÜGIMAHT
Märkige oma äriühingu kogukäive eurodes (EUR) ja algatamisteates määratletud uurimisaluse toote (teatavad rauast,
legeerimata terasest või muust legeerterasest kuumvaltsitud lehttooted) käive ja kaal liitu suunatud impordi puhul ja pärast
Türgist importimist liidu turule edasimüügi puhul uurimisperioodi (1. jaanuar 2019 kuni 31. detsember 2019) jooksul.
Tonnides

Teie äriühingu kogukäive eurodes (EUR)
Türgist pärit uurimisaluse toote import Euroopa Liitu
Uurimisaluse toote (mis tahes päritolu) import Euroopa Liitu
Uurimisaluse toote edasimüük Euroopa Liidu turul pärast Türgist
importimist

Väärtus eurodes (EUR)
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3. TEIE ÄRIÜHINGU JA SEOTUD ÄRIÜHINGUTE TEGEVUS (1)
Esitage täpne kirjeldus oma äriühingu ja kõikide uuritava toote tootmisesse ja/või müüki (eksport ja/või omamaine müük)
kaasatud seotud äriühingute tegevuse kohta (loetlege need äriühingud ja märkige nende suhe oma äriühinguga). Kõnealuse
tegevuse alla võib kuuluda uuritava toote müük või toote valmistamine alltöövõtukokkulepete alusel, uurimisaluse toote
töötlemine või sellega kauplemine, jne (loetelu ei ole täielik).
Äriühingu nimi ja asukoht

Tegevus

Suhted

4. MUU TEAVE
Esitage mis tahes muu asjakohane teave, mis teie arvates on komisjonile valimi moodustamisel abiks.
5. TÕENDAMINE
Eespool kirjeldatud teabe esitamisega nõustub teie äriühing enda võimaliku kaasamisega valimisse. Kui teie äriühing
kaasatakse valimisse, tähendab see, et te peate vastama küsimustikule ning olema nõus, et teie ametiruume külastatakse
vastuste kontrollimiseks. Kui teie äriühing märgib, et ei ole võimaliku valimisse kaasamisega nõus, käsitatakse seda
uurimise raames koostööst hoidumisena. Komisjon teeb järeldused koostööst keelduvate importijate kohta kättesaadavate
faktide põhjal ning tulemus võib olla asjaomasele äriühingule ebasoodsam, kui see olnuks tema koostöö korral.
Volitatud ametiisiku allkiri:
Volitatud ametiisiku nimi ja ametikoht:
Kuupäev:

(1) Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad) artikli 127 kohaselt
käsitatakse kaht isikut üksteisega seotuna, kui: a) nad on teineteise äriühingu ametiisikud või juhatuse liikmed; b) nad on juriidiliselt
tunnustatud äripartnerid; c) nende vahel on töösuhe; d) kolmas isik omab või kontrollib või valdab otseselt või kaudselt 5 % või
rohkem mõlema poole kõigist emiteeritud hääleõiguslikest osadest või aktsiatest; e) üks nendest kontrollib otseselt või kaudselt teist; f)
kolmas isik kontrollib otseselt või kaudselt mõlemaid; g) nad koos kontrollivad otse või kaudselt kolmandat isikut; või h) nad on ühe ja
sama perekonna liikmed (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558). Isikud loetakse ühe ja sama perekonna liikmeteks ainult siis, kui nad on
sugulussuhetelt: abikaasad, ii) vanem ja laps, iii) vend ja õde (sealhulgas poolvend ja -õde), iv) vanavanem ja lapselaps, v) onu või tädi ja
õe- või vennalaps, vi) ämm või äi ja väimees või minia, vii) abikaasa vend või õemees ja abikaasa õde või vennanaine. Vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) artikli 5 lõikele 4 tähendab „isik“ füüsilist
isikut, juriidilist isikut ja mis tahes isikute ühendust, kes ei ole juriidiline isik, kuid kes saab liidu või siseriikliku õiguse kohaselt teha
õigustoiminguid (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).
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MUUD AKTID

EUROOPA KOMISJON
Sellise koonddokumendi avaldamine, mida on muudetud pärast väikese muudatuse heakskiitmist
kooskõlas määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 teise lõiguga
(2020/C 166/06)
Euroopa Komisjon on kõnealuse väikese muudatuse heaks kiitnud kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL)
nr 664/2014 (1) artikli 6 lõike 2 kolmanda lõiguga.
Väikese muudatuse heakskiitmise taotlusega saab tutvuda Euroopa Komisjoni andmebaasis eAmbrosia.
KOONDDOKUMENT
„SILTER“
ELi nr: PDO-IT-1252-AM01 – 21.1.2020
KPN (X)KGT ()
1.

Nimetus(ed)
„Silter“

2.

Liikmesriik või kolmas riik
Itaalia

3.

Põllumajandustoote või toidu kirjeldus

3.1. Tooteliik
Klass 1.3 Juust
3.2. Punktis 1 esitatud nimetusele vastava toote kirjeldus
Juust „Silter“ on silindrikujuline, selle läbimõõt on 34–40 cm ja sirge või kergelt kumera külje kõrgus on 8–10 cm.
Pärast laagerdumist kaalub juust 10–16 kg, juustu koorik on kõva ja selle õlgkollane värvus on pärast õlitamist ja
laagerdumist pruunika varjundiga.
Juustu tekstuur on tihke, kuid mitte kunagi väga vetruv, ning selles on hulgaliselt väikesi ja keskmise suurusega auke.
Rasvasisaldus peab olema 27–45 % kuivainest ja niiskusesisaldus ei tohi olla suurem kui 40 %.
Juust on maheda maitsega, ilma mõruduseta, kuid väga küpsel juustul on täidlane, tugev varjund. Lõhn ja maitse
püsivad ninas ja suulaes ning on tootmispiirkonnale iseloomulikud, eriti tulevad esile nüansid, mis seonduvad
kuivatatud puuviljaga, karjamaal peetud kariloomade piima ja võiga, haljas- või kuivsöödaga, kastanijahu ja silter’iga
(kohalik tüüpiline juustu laagerdamise ruum).
3.3. Sööt (üksnes loomse päritoluga toodete puhul) ja tooraine (üksnes töödeldud toodete puhul)
Lüpsilehmadele tohib sööta ainult rohtu ja/või heina, silo ja kuivsilo kasutamine ei ole lubatud. Juustu „Silter“ kogu
tootmispiirkond asub mägialal, mida iseloomustavad sellised looduslikud tingimused nagu kõrgus merepinnast,
maastiku kalle ja kliima, millest tulenevalt on söödatootmine hooajaline. Need tingimused mõjutavad ka lüpsikarja
söödaratsiooni.
(1) ELT L 179, 19.6.2014, lk 17.
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Tootmispiirkonnast pärit sööda (heina ja/või rohu) osakaal peab olema vähemalt 50 % lüpsilehmade aastase
söödaratsiooni kuivaine üldsisaldusest. Söödale lisaks võib anda jõusööta, kuid selle osa söödaratsiooni kuivaine
üldsisaldusest ei tohi ületada 40 %.
Osutatud osakaal on tahtlikult tagasihoidlik, sest juustu „Silter“ toodetakse vähemsoodsas mägipiirkonnas, kus kuiva
heina tootmine (silo ei tohi söödaks kasutada) võib mõnel vihmasel aastal olla keeruline ja jõusööda tootmine
võimatu. Tavaliselt, kui kariloomad on suurema osa päevadest aastas karjamaal, on tootmispiirkonnast pärit sööda
osakaal söödaratsioonis eespool nimetatust palju suurem. Kuigi karjatamine ei ole kohustuslik, hoitakse loomi
kevadel ja sügisel orgude niitudel ning suvel mägikarjamaadel. Karjatamise kestus sõltub aastaajast. Suvel, kui
kariloomi peetakse mägikarjamaal, pärineb kogu sööt täielikult tootmispiirkonnast ja jõusööda osatähtsus ei tohi
ületada 30 % keskmiselt tarbitavast kuivaine kogusest. Nende söötmistingimuste täitmine võimaldab säilitada
aastaringselt toodetava juustu „Silter“ organoleptilisi ja lõhnaomadusi. Juustu „Silter“ eriomadusi mõjutab ka
toorpiima tootmis- ja töötlemiskeskkonna mikroobikoosluse mitmekesisus. Teadusuuringute käigus (VALTEMAS
2012, FOOD FOR LIFE 2006) tehti kindlaks mikroorganismid, mis mõjutavad oluliselt kalgendamisprotsessi, ja
uuriti nende ensüümiaktiivsust, mis on vajalik juustule „Silter“ iseloomulike omaduste kujunemisel. Selleks et
võidelda tootmispiirkonnaväliste mõjuallikatega, on juustutootjate jaoks loodud juustujuuretis kohaliku mikrofloora
ensüümidega. Nende piimhappebakterite areng tagab juustule „Silter“ iseloomulike aromaatsete ühendite ja väikeste
aukude tekke. Need bakterid takistavad ka selliste muude bakterite arengut, mis võiksid muuta juustu aroomi ja
maitset.
Juustule „Silter“ iseloomulikud omadused ja seose keskkonnaga tagab loomade söödaratsioon, mis põhineb peamiselt
geograafilisest piirkonnast pärit rohul ja/või heinal ning silo puudumisel söödas, kohaliku mikrofloora olemasolu
toorpiimas ja asjakohase tehnoloogia kasutamine.
Juustu „Silter“ toodetakse aastaringselt, kasutades ainult toorpiima, mis osaliselt kooritakse, eraldades vaid seistes
pinnale tõusnud koore. Iga üksiku majapidamise lüpsikari peab vähemalt 80 % ulatuses koosnema tüüpilistest
mägitõugu veistest (Bruna, Grigio Alpina ja Pezzeta Rossa). Bruna tõugu veised peavad moodustama vähemalt 60 %
kogu üksiku majapidamise lüpsikarjast.

3.4. Tootmise erietapid, mis peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas
Loomapidamine ja juustu tootmine peavad toimuma määratletud geograafilises piirkonnas.

3.5. Sellise toote viilutamise, riivimise, pakendamise jm erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab
Juustu „Silter“ turustatakse terve juusturattana või tükkidena. Eelpakendatud tükkidel peab olema näha osa põhja- või
küljekoorikust, mis tõendab juustu päritolu.
Juustud, mis on pakendatud ilma juustu päritolu tõendava külje- ja/või põhjaosata või ilma koorikuta (riivituna,
suupistetükkidena, laastudena, viiludena jne), peavad olema jälgitavad juusturattani, millest nad on saadud (meierei
CE-märgis, tootepartii). Juust tuleb pakendada võimalikult kiiresti pärast tükeldamist või riivimist.
Kaitstud päritolunimetusega juustu „Silter“ koorikuta tükid (riivitud juust, suupistetükid, laastud, viilud jne) on
eranditult saadud tervetest juusturatastest, millel on põletatud märgis. Riivitud juustu „Silter“ valmistamisel on siiski
lubatud kasutada juustu „Silter“ lõikamisel ja pakendamisel tekkinud jääke.
Koorikuta riivimine ja/või tükeldamine võib toimuda ka väljaspool tootmispiirkonda, kui tunnustatud kontrolliasutus
või vastavaid volitusi omav muu kontrolliasutus on selle heaks kiitnud.
Pakendamine peab toimuma võimalikult kiiresti ilma töötlemiseta ja muid aineid lisamata.

3.6. Sellise toote märgistamise erieeskirjad, millele registreeritud nimetus viitab
Tervetele juusturatastele peab olema märgitud töötlemisettevõtte ID-kood, tootmise kuupäev, päritolumärgis,
põletusjälg ja mägikarjamaa nimetus (kui tingimused on täidetud).
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Juusturatta küljele kantud päritolumärgisel on kujutatud mitu 80 mm kõrgust Valcamonica kaljujoonistelt pärit
inimfiguuri ja kaks alpi jänesekäpa õit.

Sada päeva pärast tootmist põletatakse vähemalt juustu ühele põhjale kahe alpi jänesekäpa õie kujutise kohale
kaarekujuliselt nimetus „SILTER“ ja selle keskele lühend „D.O.P.“ [KPN]; kahe alpi jänesekäpa õie kujutise vahel on
veel üks Valcamonica kaljujoonis, millel on kujutatud kündmisstseeni.

Eelpakendatud juustul peab olema märgis logoga, millel on kirjas „Silter D.O.P.“ ning seadusega nõutud teave. Logo
peab olema ookerkollane ning selle proportsioonid ja kuju peavad vastama kehtestatud nõuetele.

Eespool määratletud märgistust ei nõuta, kui toode pakitakse müügikohas paberi sisse.

4.

Geograafilise piirkonna täpne määratlus
Piirkond hõlmab Brescia provintsis kogu Comunità Montana di Valle Camonica territooriumi ning osaliselt Comunità
Montana del Sebino Bresciano territooriumi. Geograafiline piirkond hõlmab kokku 47 omavalitsusüksust.
Geograafiline piirkond ulatub Iseo järvest (valgala pindala on 65,3 km2) kuni Gavia ja Tonale mäekurudeni.

5.

Seos geograafilise piirkonnaga
Juustu „Silter“ tootmispiirkond asub Alpide jalamil ja Brescia provintsi mägialal. Iseo järv lõunas ja Adamello mäestik
põhjas loovad piirkonnale iseloomuliku looduskeskkonna ja mõjutavad seda.
Mitmesuguse keemilise koostisega mullad, mitmekesine kliima ja temperatuurimuutused on soodsad sellise rikkaliku
taimestiku arenguks, mis hõlmab nii eelmäestikule, mägikarjamaadele kui ka lähisalpiinsele vööndile iseloomulikke
taimi. Mägisele piirkonnale on iseloomulikud arvukad heina- ja karjamaad, kus kasvab palju erinevat liiki söödaks hästi
sobivaid taimi, näiteks maarjahein ja raudrohi. Orus ja madalamatel mäekülgedel asuvaid heinamaid kasutatakse
piimakarja söötmiseks kõige külmematel kuudel. Suvisel karjatamisperioodil kasutatakse 120 kõrgemal asuvat
mägikarjamaad.
Juustu „Silter“ toodetakse paljudes ettevõtetes, sealhulgas väikeettevõtetes, mis töötlevad ja säilitavad oma piima
selliste ammustel aegadel kujunenud meetodite kohaselt, mida juustutootjad ja talupidajad on põlvest põlve edasi
andnud. Juustu „Silter“ pikk laagerdusaeg võimaldas maaelanikkonnal toodet pikka aega säilitada ja tagada
aastaringselt toidu kättesaadavuse.
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Tavapäraselt töödeldakse kooritud piima juustuvannis. Seejärel jäetakse kohupiim vähemalt kaheks tunniks vadakusse
seisma.
Viimati kirjeldatud etapp annab juustule „Silter“ iseloomuliku eriti mureda ja mittevetruva tekstuuri.
Juust „Silter“ on suhteliselt pika laagerdusajaga, mis kestab vähemalt sada päeva pärast tootmist.
Sellega järgitakse juustu pikaajalise säilitamise traditsiooni, sest juba ammustest aegadest on juust olnud oruelanike
põhitoidus.
Suurem osa laagerdumisprotsessist toimub tänapäeval juustukeldris (silter), mille järgi on juust saanud oma nime, ning
kus looduslik temperatuur on 7–20 °C ja õhuniiskus 70–90 %. Tootjad jälgivad juustu laagerdumist, õlitavad ja
kraabivad selle koorikut ning pööravad plankudele asetatud juusturattaid aeg-ajalt ümber. Nende oskuslikult ja
traditsioonide kohaselt teostatavate tegevustega lõpeb juustu „Silter“ tootmisprotsess.
Juustu tootmise tehnoloogia on tihedalt seotud juustutootjate oskusteabega; nad kohandavad juustu valmistamis
protsessi vastavalt kliimatingimustele, olemasolevale taimestikule ja juustu valmidusastmele. Just seetõttu ei saa seda
juustu toota tööstuslikult ning mägede ja orgude juustukodades toodetakse juustu jätkuvalt käsitsi.
Juustu „Silter“ organoleptilisi omadusi mõjutavad pinnase ja keskkonnaga seotud tegurid.
Koorik on tugev ja selle värvus õlgkollane pruunika varjundiga. Kooriku omadused tulenevad pikast laagerdumisajast,
sagedasest puhastamisest ja käsitsi õlitamisest.
Juust on tihke, mure ja mitte väga vetruv, ühtlaselt jaotunud väikese ja keskmise suurusega augud on kohaliku piima
mikrofloora tegevuse tulemus. Juustu värvus on muutlik – talvel on see valge, kevadel ja suvel erekollane.
Maitse on peamiselt mahe, mõrkjas maitse puudub või on vaevu tajutav, kuigi väga küpse juustu maitsel on täidlane
ja/või tugev varjund.
Osaliselt moodustavad sööda endeemilised taimeliigid, mis sisaldavad aromaatseid ühendeid (nt kumariin) ning
annavad piimale ja seega ka juustule „Silter“ spetsiifilise maitse.
Juustu kollase värvuse intensiivsuse muutumine tuleneb üksnes asjaolust, et lehmadele söödetakse geograafilisele
piirkonnale iseloomulikke taimi, mille karotinoidide sisaldus muutub vastavalt taimede küpsusastmele.
Karotinoidid võivad põhjustada värvuse intensiivsuse muutumist, sest karjamaadel kasvavad liblikõielised ja muud
taimed õitsevad suve algul, andes juustule intensiivsema värvuse. Talvel antakse loomadele enamasti kuivsööta,
seepärast on juustu värvus heledam, peaaegu valge.
Teadmisi tootmisetappide kestvuse ja temperatuuri kohta, alates koore riisumisest kuni kuumutamiseni, ning
kohupiima hoidmise kohta vadakus, on hästi hoitud ja põlvest põlve edasi antud. Juustutootjate oskusteave
võimaldab neil kohandada tootmist vastavalt hooajale ja kliimatingimustele, võttes arvesse nii Iseo järvele omast
pehmet kliimat kui ka Adamello liustike lähistel asuvate orgude karmimaid kliimatingimusi. Põlvest põlve edasi
antud eriline tootmistehnoloogia põhineb toorpiima kasutamisel, mis võimaldab säilitada piirkonnas toodetud piima
omapära ja selle mikrofloora rikkuse. Kohalike talunike ja juustutootjate traditsioone ja oskusteavet ühendav
tehnoloogia võimaldab toota maheda maitse ja mureda tekstuuriga juustu „Silter“.
Vähene rasvasisaldus, mis võib olla isegi väiksem kui 30 % kuivainest, tuleneb asjaolust, et kasutatakse üksnes osaliselt
kooritud piima. Sel ajal kui koor pinnale tõuseb – protsess kestab vähemalt kaheksa tundi ja toimub jahedas, hästi
õhutatud keskkonnas – suureneb piimas tootmispiirkonnale tüüpiliste ensüümide hulk, mis annavad juustule „Silter“
eriomase maitse ja aroomi. Lisaks tekivad kohaliku piima mikrofloora heterofermentide toimel juustule
iseloomulikud väikesed ja keskmise suurusega augud.
Samuti on kohaliku piima mikrofloora arengu jaoks oluline asjaolu, et kohupiima kuumutatakse ja töödeldakse
vähemalt kaks tundi juustuvannis vadaku sees. Nimetatud mikrofloora annab juustule „Silter“ maitse ning mureda ja
mitte eriti vetruva tekstuuri.
Juustu pressimine võimaldab vähendada selle niiskusesisaldust ja soodustab kooriku moodustumist. Kooriku tugevus
ja kollane kuni pruun värvus tulenevad juustu pikast laagerdumisest puidust plankudel looduslikul temperatuuril
juustukeldrites (silter) ning kooriku õlitamisest ja puhastamisest.
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Juustu laagerdumisel vabanevad kohaliku piima mikrofloora ensüümid aitavad toota ühendeid, mis annavad juustule
kuivatatud puuvilja, või ja juustukeldri (silter) aroomi ja maitse. Piima mikrofloora olemasolu ja mitmekesisus, mis on
juustu „Silter“ tootmise jaoks hädavajalik, on tõestatud uuringute ja teadustöödega piirkonna mitmes juustukojas.
Viide tootespetsifikaadi avaldamisele
(viitemääruse artikli 6 lõike 1 teine lõik)
Tootespetsifikaadi terviktekst on kättesaadav veebisaidil:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
või
otse põllumajandus-, toiduaine- ja metsanduspoliitika ministeeriumi avalehel (www.politicheagricole.it), klõpsates linki
„Prodotti DOP IGP“ [KPNi või KGTga tooted] (ekraani ülemises paremas osas), seejärel linki „Prodotti DOP IGP STG“ [KPNi,
KGT või GTTga tooted] (ekraani vasakus ääres) ja lõpuks „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“ [ELile hindamiseks
esitatud spetsifikaadid].
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