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II
(Komunikatai)

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI
KOMUNIKATAI

EUROPOS KOMISIJA
Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta
(Byla M.8525 – Apax Partners / Safety-Kleen)
(Tekstas svarbus EEE)

(2017/C 214/01)
2017 m. birželio 28 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pri
pažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1)
6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašali
nus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:
— Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetai
nėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos
numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,
— elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt).
Nr. 32017M8525. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.

Dokumento

(1) OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta
(Byla M.8499 – Goldman Sachs / Caldic)
(Tekstas svarbus EEE)

(2017/C 214/02)
2017 m. birželio 23 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pri
pažinti ją suderinama su vidaus rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1)
6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašali
nus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:
— Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetai
nėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos
numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,
— elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt).
Nr. 32017M8499. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.

(1) OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

Dokumento
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IV
(Pranešimai)

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

EUROPOS KOMISIJA
Palūkanų norma taikoma Europos centrinio banko pagrindinėms pakartotinio finansavimo
operacijoms (1):
0,00 % 2017 m. liepos 1 d.
Euro kursas (2)
2017 m. liepos 3 d.
(2017/C 214/03)
1 euro =
Valiuta

Valiutos kursas

1,1369

USD

JAV doleris

JPY

Japonijos jena

DKK

Danijos krona

7,4366

GBP

Svaras sterlingas

0,87705

SEK

Švedijos krona

9,6358

CHF

Šveicarijos frankas

1,0943

ISK

Islandijos krona

NOK

Norvegijos krona

9,5065

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

128,46

26,140

CZK

Čekijos krona

HUF

Vengrijos forintas

PLN

Lenkijos zlotas

4,2355

RON

Rumunijos lėja

4,5634

TRY

Turkijos lira

4,0322

AUD

Australijos doleris

1,4848

309,25

Valiuta

CAD
HKD
NZD
SGD
KRW
ZAR
CNY
HRK
IDR
MYR
PHP
RUB
THB
BRL
MXN
INR

Kanados doleris
Honkongo doleris
Naujosios Zelandijos doleris
Singapūro doleris
Pietų Korėjos vonas
Pietų Afrikos randas
Kinijos ženminbi juanis
Kroatijos kuna
Indonezijos rupija
Malaizijos ringitas
Filipinų pesas
Rusijos rublis
Tailando batas
Brazilijos realas
Meksikos pesas
Indijos rupija

Valiutos kursas

1,4755
8,8778
1,5584
1,5709
1 305,91
14,9926
7,7253
7,4215
15 223,09
4,8942
57,553
67,4684
38,632
3,7737
20,7257
73,7370

(1) Kursas taikomas pačioms paskutinėms operacijoms atliktoms prieš nurodytą dieną. Kintamosios įmokos už skolą atvejais palūkanų
norma laikoma ribinė norma.
(2) Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.
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KOMISIJOS SPRENDIMAS
2017 m. gegužės 8 d.
dėl priemonių, kurių Vengrija ėmėsi pagal Direktyvos 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose
ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos
paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos) 14 straipsnį,
suderinamumo su Sąjungos teise
(2017/C 214/04)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/13/ES dėl valstybių narių įstaty
muose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu,
derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (1), ypač į jos 14 straipsnio 2 dalį,
atsižvelgdama į Direktyvos 2010/13/ES 29 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,
kadangi:
(1)

2017 m. vasario 20 d. raštu Vengrija pranešė Komisijai apie tam tikras priemones, priimtas pagal Direktyvos
2010/13/ES 14 straipsnio 1 dalį;

(2)

Komisija per tris mėnesius nuo to pranešimo gavimo patikrino, ar tos priemonės neprieštarauja Sąjungos teisei,
visų pirma, atsižvelgdama į priemonių proporcingumą ir nacionalinės konsultavimosi procedūros skaidrumą;

(3)

nagrinėdama priemones, Komisija atsižvelgė į turimus Vengrijos audiovizualinės rinkos duomenis, visų pirma,
į poveikį televizijos rinkai;

(4)

po plataus masto viešų konsultacijų Vengrija aiškiai ir skaidriai parengė itin reikšmingų visuomenei renginių
sąrašą;

(5)

remdamasi Vengrijos valdžios institucijų pateiktais išsamiais įrodymais ir žiūrimumo duomenimis, Komisija
patikrino, ar nustatytų renginių sąrašas, parengtas pagal Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnio 1 dalį, tenkina
bent du iš toliau nurodytų kriterijų, kurie laikomi patikimais tokių renginių reikšmingumo visuomenei rodikliais:
i) ypatingas visuotinis atgarsis valstybėje narėje, o ne vien tik reikšmingas renginys tiems, kurie paprastai domisi
atitinkama sporto šaka ar veikla; ii) bendrai pripažįstama išskirtinė kultūrinė reikšmė valstybės narės gyvento
jams, visų pirma, kaip kultūrinės tapatybės katalizatoriaus; iii) nacionalinės rinktinės dalyvavimas atitinkamame
renginyje vykstant tarptautinės reikšmės varžyboms ar turnyrui; ir iv) renginys yra tradiciškai transliuojamas per
nemokamą televiziją ir susilaukia didelio žiūrovų dėmesio;

(6)

į pateiktą itin reikšmingų visuomenei įvykių sąrašą įtraukti keli iš nustatytų renginių, kurie laikomi itin reikšmin
gais visuomenei įvykiais, pavyzdžiui, vasaros ir žiemos olimpinės žaidynės, kuriose dalyvauja Vengrijos naciona
linė komanda arba vienas ar daugiau Vengrijos sportininkų. kaip nurodė Vengrijos valdžios institucijos, vasaros ir
žiemos olimpinėmis žaidynėmis itin domisi ne tik asmenys, kurie paprastai stebi sporto renginius, bet ir plačioji
visuomenė. Šie renginiai taip pat pritraukia daug televizijos žiūrovų ir tradiciškai transliuojami nemokamais
televizijos kanalais;

(7)

FIFA Pasaulio futbolo taurės čempionato ir UEFA Europos čempionato atidarymo rungtynės, ketvirtfinalių, pusfi
nalių ir finalo rungtynės taip pat laikomos visuomenei itin reikšmingais įvykiais. Kaip nurodė Vengrijos valdžios
institucijos, šie renginiai Vengrijoje susilaukia ypatingo visuotinio atgarsio, nes jais itin domisi ne tik asmenys,
kurie paprastai stebi sporto renginius, bet ir plačioji visuomenė. Per tokius renginius itin reikšminguose tarptauti
niuose turnyruose žaidžia nacionalinė komanda. Šie renginiai taip pat pritraukia daug televizijos žiūrovų ir tradi
ciškai transliuojami nemokamais televizijos kanalais;

(8)

į tokį sąrašą taip pat įtraukiamos visos Vengrijos vyrų nacionalinės komandos FIFA Pasaulio futbolo čempionate
ir UEFA Europos čempionate žaidžiamos rungtynės, taip pat šių renginių kvalifikacinės rungtynės ir oficialios
draugiškos rungtynės. Kaip nurodė Vengrijos valdžios institucijos, šie renginiai susilaukia ypatingo visuotinio
atgarsio, nes jais itin domisi ne tik asmenys, kurie paprastai stebi futbolo renginius, bet ir Vengrijos plačioji
visuomenė. Per tokius renginius itin reikšminguose tarptautiniuose turnyruose žaidžia nacionalinė komanda. Šie
renginiai taip pat pritraukia daug televizijos žiūrovų ir tradiciškai transliuojami nemokamais televizijos kanalais;

(1) OL L 95, 2010 4 15, p. 1.
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(9)

UEFA Čempionų lygos finalinės rungtynės ir UEFA Čempionų lygos rungtynės, taip pat UEFA Europos lygos
rungtynės, kuriose pasirodo Vengrijos klubo komanda, taip pat laikomi visuomenei itin reikšmingais įvykiais. Šie
renginiai Vengrijos visuomenėje susilaukia ypatingo visuotinio atgarsio, nes jais itin domisi ne tik asmenys, kurie
paprastai stebi futbolo rungtynes, bet ir plačioji visuomenė. Per tokius renginius organizuojamuose itin reikšmin
guose tarptautiniuose turnyruose taip pat žaidžia Vengrijos klubo komandos. Šie renginiai pritraukia daug
televizijos žiūrovų ir tradiciškai transliuojami nemokamais televizijos kanalais;

(10)

Europos rankinio federacijos (toliau – EHF) Europos rankinio čempionato vyrų ir moterų rungtynės, kuriose pasi
rodo Vengrijos nacionalinė komanda, taip pat laikomi visuomenei itin reikšmingais įvykiais. Vengrijos valdžios
institucijos pabrėžia, kad šie renginiai Vengrijoje susilaukia ypatingo visuotinio atgarsio ir jais domisi ne tik šios
sporto šakos gerbėjai. Paprastai juose dalyvauja Vengrijos nacionalinė komanda ir jie pritraukia daug televizijos
žiūrovų; tradiciškai jie transliuojami nemokamais televizijos kanalais;

(11)

į sąrašą taip pat įtrauktos visos EHF Čempionų lygos rungtynės ir Moterų EHF Čempionų lygos rungtynės,
kuriose pasirodo Vengrijos klubo komandos. Vengrijos valdžios institucijos nurodė, kad šie renginiai susilaukia
ypatingo atgarsio Vengrijos visuomenėje, nes jais domisi ne tik asmenys, kurie paprastai stebi rankinį. Per tokius
renginius organizuojamuose tarptautiniuose turnyruose žaidžia Vengrijos klubo komandos. Šie renginiai taip pat
pritraukia daug televizijos žiūrovų ir tradiciškai transliuojami nemokamais televizijos kanalais;

(12)

Tarptautinės plaukimo federacijos (toliau – FINA) Pasaulio lygos vyrų vandensvydžio rungtynės ir Europos plau
kimo lygos (toliau – LEN) Čempionų lygos rungtynės, kuriose pasirodo Vengrijos nacionalinė komanda, taip pat
laikomi visuomenei itin reikšmingais įvykiais. Vengrijos valdžios institucijos pabrėžia, kad šie renginiai susilaukia
ypatingo visuotinio atgarsio Vengrijoje, nes jais domisi ne tik asmenys, kurie paprastai stebi šios sporto šakos
renginius. Ypatingą ir didelį susidomėjimą sustiprina tas faktas, kad Vengrijos nacionalinė komanda šiuose turny
ruose pasirodė labai sėkmingai. Per tokius renginius organizuojamame tarptautiniame turnyre žaidžia nacionalinė
komanda. Šie renginiai pritraukia daug televizijos žiūrovų ir tradiciškai transliuojami nemokamais televizijos
kanalais;

(13)

į šį sąrašą taip pat įtrauktas Vengrijos Formulė 1 „Grand Prix“ čempionatas, kuris yra laikomas visuomenei itin
reikšmingu įvykiu. Kaip nurodė Vengrijos valdžios institucijos, šis renginys susilaukia ypatingo visuotinio atgarsio
Vengrijos visuomenėje, nes juo domisi ne tik asmenys, kurie paprastai stebi šios sporto šakos renginius. Šis rengi
nys taip pat pritraukia daug televizijos žiūrovų ir tradiciškai transliuojamas nemokamais televizijos kanalais;

(14)

nustatytos priemonės neviršija to, kas būtina šiam tikslui, t. y. apsaugoti teisę į informaciją ir užtikrinti galimybę
didelei visuomenės daliai per televiziją stebėti visuomenei itin reikšmingus įvykius, pasiekti. Šioje išvadoje atsi
žvelgiama į būdus, kuriais bus transliuojami aptariami renginiai, taip pat į „reikalavimus atitinkančio transliuo
tojo“ apibrėžtį, Vengrijos žiniasklaidos tarybos vaidmenį sprendžiant ginčus, kylančius įgyvendinant priemones, ir
į tai, kad sprendimas, kuriame pateiktas renginių sąrašas, bus taikomas renginiams, dėl kurių išimtinių teisių
sutartys sudarytos jau įsigaliojus sprendimui. Todėl galima daryti išvadą, kad poveikis nuosavybės teisei, kaip
numatyta Europos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnyje, neviršija to, kas yra iš esmės susiję su renginių
įrašymu į renginių sąrašą, numatytą Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnio 1 dalyje;

(15)

dėl tų pačių priežasčių Vengrijos priemonės atrodo proporcingos, kad būtų galima pateisinti nukrypimą nuo
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 straipsnyje nustatytos pagrindinės laisvės teikti paslaugas. Viršesniu
viešuoju interesu siekiama užtikrinti visuomenei galimybę stebėti visuomenei itin reikšmingų įvykių transliacijas.
Be to, Vengrijos priemonės nėra diskriminacinės ir jomis neribojama rinka kitų valstybių narių transliuotojų,
teisių turėtojų ar kitų ūkio subjektų atžvilgiu;

(16)

taip pat nustatytos priemonės yra suderinamos su Sąjungos konkurencijos taisyklėmis. Reikalavimus atitinkantys
išvardytų renginių transliuotojai nustatomi remiantis objektyviais kriterijais, pagal kuriuos sudaromos faktinės ir
potencialios konkurencijos sąlygos įsigyti šių renginių transliavimo teises. Be to, nustatytų renginių skaičius nėra
toks neproporcingai didelis, kad iškreiptų konkurenciją nemokamos televizijos ir mokamos televizijos galutinės
grandies rinkose. Todėl galima manyti, kad poveikis konkurencijos laisvei neviršija to, kas yra iš esmės susiję su
renginių įrašymu į renginių sąrašą, numatytą Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnio 1 dalyje;

(17)

apie priemones, kurių ėmėsi Vengrija, Komisija informavo kitas valstybes nares, o patikrinimo rezultatus pateikė
Direktyvos 2010/13/ES 29 straipsniu įsteigtam komitetui. Komitetas priėmė palankią nuomonę,
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NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis
1.
Priemonės, kurių ėmėsi Vengrija pagal Direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnio 1 dalį ir apie kurias ji pranešė Komi
sijai pagal tos direktyvos 14 straipsnio 2 dalį, dera su Sąjungos teise.
2.

Vengrijos priimtos priemonės skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2017 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu
Andrus ANSIP

Pirmininko pavaduotojas
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VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI
Vengrijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/13/ES 14 straipsnį priimtos ir
2017 m. gegužės 8 d. Sprendimo C(2017) 2907 1 konstatuojamojoje dalyje nurodytos priemonės
(2017/C 214/05)
Žiniasklaidos tarybos sprendimas Nr. 131/2017 (II.7.)
dėl visuomenei itin reikšmingų renginių sąrašo ir tokių renginių transliavimo būdo
Žiniasklaidos taryba parengė visuomenei itin reikšmingų renginių sąrašą ir nustatė atskirų tokių renginių transliavimo
būdą:
1) visi vasaros olimpinių žaidynių renginiai, kuriuose dalyvauja Vengrijos nacionalinė komanda arba Vengrijos sporti
ninkai, arba dalis jų turi būti transliuojami tiesiogiai, o visi žiemos olimpinių žaidynių renginiai, kuriuose pasirodo
Vengrijos nacionalinė komanda arba Vengrijos sportininkai, arba dalis jų turi būti transliuojami netiesiogiai;
2) visos Tarptautinės futbolo asociacijos (toliau – FIFA) vyrų futbolo Pasaulio čempionato atidarymo rungtynės, ketvirt
finaliai, pusfinaliai ir finalai, visas Europos futbolo asociacijų sąjungos (toliau – UEFA) vyrų futbolo Europos čempio
natas turi būti transliuojami tiesiogiai;
3) visos Vengrijos vyrų nacionalinės futbolo komandos rungtynės (įskaitant FIFA Pasaulio čempionato ir UEFA Europos
čempionato rungtynes, taip pat minėtų sporto renginių kvalifikacines rungtynės ir oficialios draugiškos rungtynės)
turi būti transliuojamos tiesiogiai;
4) visas UEFA Čempionų lygos finalas ir UEFA Čempionų lygos ir Europos lygos rungtynės, kuriose pasirodo Vengrijos
klubo komanda, išskyrus kvalifikacines rungtynes, turi būti transliuojamos tiesiogiai, o dalis kvalifikacinių rungtynių
turi būti transliuojama netiesiogiai;
5) visos Tarptautinės rankinio federacijos (toliau – IHF) vyrų ir moterų rankinio pasaulinio čempionato ir Europos ranki
nio federacijos (toliau – EHF) vyrų ir moterų rankinio Europos čempionato rungtynės, kuriose pasirodo Vengrijos
nacionalinė komanda, turi būti transliuojamos tiesiogiai;
6) visos EHF Čempionų lygos vyrų ir moterų rankinio rungtynės, kuriose pasirodo Vengrijos klubo komandos, turi būti
transliuojamos tiesiogiai;
7) visi Tarptautinės plaukimo federacijos (toliau – FINA) vyrų vandensvydžio pasaulinio čempionato ir Europos plau
kimo asociacijos (toliau – LEN) vyrų vandensvydžio Europos čempionato renginiai, kuriuose dalyvauja Vengrijos
nacionalinė komanda, turi būti transliuojami tiesiogiai;
8) visos „Formulė 1“ Vengrijos „Grand Prix“ lenktynės turi būti transliuojamos tiesiogiai.
Žiniasklaidos paslaugų teikėjas, turintis išimtines visuomenei itin reikšmingo renginio transliavimo teises (toliau – ŽPT
teisių turėtojas) gali nukrypti nuo tiesioginio transliavimo, jei itin reikšmingo renginio (arba per tą renginį
organizuojamo sporto renginio) pradžia yra tarp 00.00 val. ir 6.00 val. Vidurio Europos laiku. Šiuo atveju ŽPT teisių
turėtojas turi pradėti transliavimą ne vėliau kaip tos kalendorinės dienos 21.00 val. Itin reikšmingų renginių, kurie
vyksta keliais atskirais laikotarpiais, atveju natūraliai tarp laikotarpių daromos pertraukos nėra tiesioginio transliavimo
dalis.
Jei itin reikšmingą renginį sudaro kelios rungtynės, žaidynės, sporto programos arba renginiai (renginių serijos), kurie
persidengia, ir todėl jų tiesioginis vienu metu vykdomas transliavimas nėra įmanomas, ŽPT teisių turėtojas savo nuo
žiūra turi nuspręsti, kokius pavienius konkrečios grupės renginius transliuoti tiesiogiai nuo pradžios iki galo. Kiek tai
įmanoma, ŽPT teisių turėtojas turi užtikrinti, kad pavieniai Vengrijai svarbūs konkrečios grupės renginiai būtų transliuo
jami tiesiogiai nuo pradžios iki galo. ŽPT teisių turėtojas gali transliuoti renginių serijos pavienį renginį, kuris nebuvo
transliuotas tiesiogiai pagal netiesioginio transliavimo taisykles.
Jei renginys baigiasi tarp 00.00 val. ir 19.00 val. Vidurio Europos laiku, įrašas turi būti pradėtas transliuoti ne vėliau
kaip iki tos pačios kalendorinės dienos 22.00 val. Jei finišas baigiasi tarp 19.00 val. ir 24.00 val. Vidurio Europos laiku,
sekanti transliacija turi prasidėti vėliausiai per aštuonias valandas nuo renginio pabaigos. ŽPT teisių turėtojas,

2017 7 4

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 214/7

atsižvelgdamas į žiūrovų teisę gauti atitinkamą informaciją, gali nukrypti nuo netiesioginio transliavimo pradžios laiko,
kaip nurodyta pirmiau, su sąlyga, kad transliavimas prasidės vėliausiai per dvidešimt keturias valandas nuo to renginio
pabaigos.
Patvirtino
Péterné Sarlós
Departamento direktorius
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V
(Nuomonės)

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS
ĮGYVENDINIMU

EUROPOS KOMISIJA
Pranešimas apie artėjančią tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo pabaigą
(2017/C 214/06)
1. Kaip numatyta 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo
importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1) 11 straipsnio 2 dalyje, Komisija praneša,
kad, jeigu toliau nustatyta tvarka nebus inicijuota peržiūra, toliau nurodytų antidempingo priemonių galiojimas pasi
baigs lentelėje nurodytą dieną.
2. Procedūra
Sąjungos gamintojai gali pateikti rašytinį prašymą atlikti peržiūrą. Prašyme turi būti pateikta pakankamai įrodymų, kad
pasibaigus priemonių galiojimui dempingas ir žala veikiausiai tęstųsi arba pasikartotų. Jeigu Komisija nuspręs peržiūrėti
susijusias priemones, importuotojams, eksportuotojams, eksportuojančios šalies atstovams ir Sąjungos gamintojams bus
suteikta galimybė papildyti peržiūros prašyme išdėstytą informaciją, ją paneigti arba pateikti su ja susijusių pastabų.
3. Terminas
Bet kada nuo šio pranešimo paskelbimo dienos, bet ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki lentelėje nurodytos dienos,
Sąjungos gamintojai, remdamiesi tuo, kas išdėstyta pirmiau, Europos Komisijos Prekybos generaliniam direktoratui
(European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), CHAR 4/39, 1049 Brussels, Belgium) (2) gali pateikti
rašytinį prašymą atlikti peržiūrą.
4. Šis pranešimas skelbiamas pagal 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036
dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių 11 straipsnio 2 dalį.
Produktas

Kilmės arba
eksporto
šalis (-ys)

Vamzdžių ir
Korėjos
vamzdelių jun Respublika
giamosios deta
Malaizija
lės iš geležies
arba plieno

Priemonės

Nuoroda

Galiojimo
pabaigos
data (1)

Antidempingo 2014 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamen 2018 1 29
muitas
tas (ES) Nr. 1283/2014, kuriuo, atlikus priemonių galio
jimo termino peržiūrą pagal Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, tam tikroms impor
tuojamoms Korėjos Respublikos ir Malaizijos kilmės
vamzdžių ir vamzdelių jungiamosioms detalėms iš geležies
ar plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas
(OL L 347, 2014 12 3, p. 17).

(1) Priemonė nustoja galioti šioje skiltyje nurodytos dienos vidurnaktį.

(1) OL L 176, 2016 6 30, p. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
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Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Rusijos ir
Ukrainos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies ar plieno, galiojimo termino
peržiūros inicijavimą
(2017/C 214/07)
Paskelbus pranešimą apie artėjančią antidempingo priemonių, galiojančių tam tikriems importuojamiems Rusijos ir
Ukrainos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies ar plieno, galiojimo pabaigą (1), Europos Komisija
(toliau – Komisija) gavo prašymą atlikti peržiūrą pagal 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (2) (toliau –
pagrindinis reglamentas) 11 straipsnio 2 dalį.
1.

Prašymas atlikti peržiūrą

Prašymą gamintojų, kurie pagamina daugiau nei 25 % visų tam tikrų besiūlių vamzdžių ir vamzdelių iš geležies ar plieno
Sąjungoje, vardu 2017 m. kovo 30 d. pateikė Europos Sąjungos besiūlių plieno vamzdžių pramonės apsaugos komitetas
(angl. the Defence Committee of the Seamless Steel Tubes Industry of the European Union arba ESTA) (toliau – pareiškėjas).
2.

Peržiūrimasis produktas

Šioje peržiūroje nagrinėjamas produktas – Rusijos ir Ukrainos kilmės apskrito skerspjūvio besiūliai vamzdžiai ir
vamzdeliai iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm, o anglies ekvivalentas, remian
tis Tarptautinio suvirinimo instituto (TSI) formule ir chemine analize (3), ne didesnis kaip 0,86 (toliau – peržiūrimasis
produktas), ir kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00,
ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92,
ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ir ex 7304 59 93 (4) (TARIC kodai 7304 11 00 11, 7304 19 10 20,
7304 19 30 20, 7304 22 00 21, 7304 23 00 20, 7304 24 00 21, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 80 30,
7304 39 58 30, 7304 39 92 30, 7304 39 93 20, 7304 51 89 30, 7304 59 92 30 ir 7304 59 93 20).
3.

Galiojančios priemonės

Šiuo metu galiojančios priemonės – galutinis antidempingo muitas, nustatytas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES)
Nr. 585/2012 (5) su pakeitimais, padarytais Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 795/2012 (6) ir Tarybos įgyvendi
nimo reglamentu (ES) Nr. 1269/2012 (7).
4.

Peržiūros pagrindas

Prašymas grindžiamas tuo, kad pasibaigus priemonių galiojimui Ukrainos vykdomas dempingas veikiausiai tęstųsi, Rusi
jos vykdomas dempingas veikiausiai pasikartotų ir Sąjungos pramonei daroma žala veikiausiai pasikartotų.
4.1.

Įtarimas dėl dempingo tęsimosi ir pasikartojimo tikimybės

Įtarimas dėl Rusijos vykdomo dempingo pasikartojimo tikimybės grindžiamas peržiūrimojo produkto vidaus rinkos kai
nos palyginimu su pardavimo eksportui į trečiąsias šalis kaina (gamintojo kaina EXW sąlygomis), nes šiuo metu importo
iš Rusijos į Sąjungą apimtis yra nedidelė.
(1) OL C 363, 2016 10 1, p. 22.
(2) OL L 176, 2016 6 30, p. 21.
(3) Anglies ekvivalentas nustatomas pagal Tarptautinio suvirinimo instituto (TSI) paskelbtą Techninę ataskaitą, 1967 m., IIW
doc. IX-555–67.
(4) Kaip šiuo metu apibrėžta 2011 m. rugsėjo 27 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1006/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos regla
mento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 282, 2011 10 28, p. 1).
Produkto apibrėžtoji sritis nustatoma sujungiant 1 straipsnio 1 dalyje pateiktą produkto aprašymą ir pagal atitinkamus KN kodus
pateiktą produkto aprašymą.
(5) 2012 m. birželio 26 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 585/2012, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą
pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, nustatomas galutinis antidempingo muitas tam tikriems importuojamiems
Rusijos ir Ukrainos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba plieno, ir baigiamas priemonių, taikomų tam tik
riems importuojamiems Kroatijos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba plieno, galiojimo termino peržiūros
tyrimas (OL L 174, 2012 7 4, p. 5).
(6) 2012 m. rugpjūčio 28 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 795/2012, kuriuo, atlikus dalinę tarpinę peržiūrą pagal Regla
mento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 3 dalį, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 585/2012, kuriuo nustatomas
galutinis antidempingo muitas tam tikriems importuojamiems Rusijos ir Ukrainos kilmės besiūliams vamzdžiams ir vamzdeliams iš
geležies arba plieno (OL L 238, 2012 9 4, p. 1).
(7) 2012 m. gruodžio 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1269/2012, kuriuo, atlikus dalinę tarpinę peržiūrą pagal Regla
mento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 3 dalį, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 585/2012, kuriuo nustatomas
galutinis antidempingo muitas tam tikriems importuojamiems, inter alia, Rusijos kilmės besiūliams vamzdžiams iš geležies arba plieno
(OL L 357, 2012 12 28, p. 1).
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Įtarimas dėl Ukrainos vykdomo dempingo tęsimosi tikimybės grindžiamas peržiūrimojo produkto vidaus rinkos kainos
palyginimu su pardavimo eksportui į Sąjungą kaina (gamintojo kaina EXW sąlygomis).
Remdamasis šiais palyginimais, iš kurių matyti, kad vykdomas dempingas, pareiškėjas tvirtina įtariantis, kad yra tiki
mybė, jog Rusijos vykdomas dempingas pasikartos, o Ukrainos vykdomas dempingas tęsis.
4.2.

Įtarimas dėl žalos pasikartojimo tikimybės

Pareiškėjas tvirtina įtariantis, kad žala gali pasikartoti. Įtarimui pagrįsti pareiškėjas pateikė prima facie įrodymų, kad, jei
būtų leista nebetaikyti priemonių, dabartinis peržiūrimojo produkto importo į Sąjungą iš nagrinėjamųjų šalių mastas
veikiausiai padidėtų dėl nepanaudotų pajėgumų nagrinėjamosiose šalyse.
Pareiškėjas tvirtina įtariantis, kad žala nebedaroma iš esmės dėl to, kad taikomos priemonės, o jei būtų leista nebetaikyti
priemonių ir vėl padidėtų importo iš nagrinėjamųjų šalių dempingo kainomis mastas, Sąjungos pramonei daroma žala
veikiausiai pasikartotų.
Pareiškėjas taip pat pateikė prima facie įrodymų, kad peržiūrimojo produkto importas iš Ukrainos į Sąjungą padidėjo
absoliučiaisiais skaičiais ir pagal rinkos dalį. Iš prima facie įrodymų matyti, kad importuojamo peržiūrimojo produkto
kiekis ir kainos, be kitų padarinių, padarė neigiamą poveikį Sąjungos pramonės parduotam kiekiui, kainų lygiui ir
užimamai rinkos daliai, todėl darė neigiamą įtaką Sąjungos pramonės finansinei padėčiai. Pareiškėjas tvirtina įtariantis,
kad, jei būtų leista nebetaikyti priemonių, dėl tolesnio importo iš nagrinėjamųjų šalių dempingo kainomis masto didė
jimo Sąjungos pramonės finansinė padėtis veikiausiai toliau blogėtų.
5.

Procedūra

Pasikonsultavusi su pagal pagrindinio reglamento 15 straipsnio 1 dalį įsteigtu komitetu ir nustačiusi, kad yra pakanka
mai įrodymų, pagrindžiančių priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimą, Komisija, remdamasi pagrindinio regla
mento 11 straipsnio 2 dalimi, inicijuoja priemonių galiojimo termino peržiūrą.
Atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą bus nustatyta, ar yra tikimybė, kad pasibaigus priemonių galiojimui nagri
nėjamųjų šalių kilmės peržiūrimojo produkto dempingas ir Sąjungos pramonei daroma žala tęstųsi arba pasikartotų.
5.1.

Peržiūros tiriamasis laikotarpis ir nagrinėjamasis laikotarpis

Atliekant dempingo tęsimosi arba pasikartojimo tyrimą bus nagrinėjamas 2016 m. liepos 1 d. – 2017 m. birželio 30 d.
laikotarpis (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis). Tiriant žalos tęsimosi arba pasikartojimo tikimybei įvertinti svarbias
tendencijas bus nagrinėjamas laikotarpis nuo 2014 m. sausio 1 d. iki tiriamojo laikotarpio pabaigos (toliau – nagrinėja
masis laikotarpis).
5.2.

Dempingo tęsimosi arba pasikartojimo tikimybės nustatymo procedūra

Komisijos tyrime kviečiami dalyvauti peržiūrimąjį produktą iš nagrinėjamųjų šalių eksportuojantys gamintojai (1), taip
pat ir nebendradarbiavusieji atliekant tyrimus, po kurių nustatytos galiojančios priemonės.
5.2.1. Eksportuojančių gamintojų tyrimas
Ti r ti n ų n ag ri n ė j a m ų j ų š a l i ų e k s po r t u o j a nč ių gam i n toj ų at r an k os pr oce dū r a
Atsižvelgdama į tai, kad Rusijoje ir Ukrainoje gali būti daug su šia priemonių galiojimo termino peržiūra susijusių eks
portuojančių gamintojų, ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija gali sumažinti tirtinų
eksportuojančių gamintojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas
atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.
Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina – kad galėtų atrinkti bendroves), visi eksportuojantys
gamintojai arba jų vardu veikiantys atstovai, taip pat ir tie, kurie nebendradarbiavo atliekant tyrimą, po kurio nustatytos
atliekant šią peržiūrą nagrinėjamos priemonės, prašomi Komisijai pranešti apie save. Šios šalys tai turi padaryti per
15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, ir Komisijai
pateikti šio pranešimo I priede nurodytą informaciją apie savo bendrovę (-es).
(1) Eksportuojantis gamintojas – bet kuri nagrinėjamųjų šalių bendrovė, gaminanti ir į Sąjungos rinką tiesiogiai ar per trečiąją šalį ekspor
tuojanti peržiūrimąjį produktą, taip pat ir visos su ja susijusios bendrovės, dalyvaujančios gaminant, vidaus rinkoje parduodant ar eks
portuojant peržiūrimąjį produktą.
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Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą eksportuojančių gamintojų atrankai, Komisija taip pat kreipsis
į nagrinėjamųjų šalių valdžios institucijas ir gali kreiptis į visas žinomas eksportuojančių gamintojų asociacijas.
Visos suinteresuotosios šalys, norinčios pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, išskyrus nurodytą pra
šomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,
jei nenurodyta kitaip.
Jei atranka būtina, eksportuojantys gamintojai bus atrenkami remiantis didžiausia tipiška gamybos, pardavimo ar eks
porto apimtimi, kurią galima pagrįstai ištirti per turimą laiką.
Komisija visiems žinomiems eksportuojantiems gamintojams, nagrinėjamųjų šalių valdžios institucijoms ir eksportuojan
čių gamintojų asociacijoms praneš (jei reikia, per nagrinėjamųjų šalių valdžios institucijas) apie atrinktas bendroves.
Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą su eksportuojančiais gamintojais susijusiam tyrimui, Komisija atrink
tiems eksportuojantiems gamintojams, visoms žinomoms eksportuojančių gamintojų asociacijoms ir nagrinėjamųjų šalių
valdžios institucijoms nusiųs klausimynus.
Visi atrinkti eksportuojantys gamintojai užpildytus klausimynus turės pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką
dienos, jei nenurodyta kitaip.
Nedarant poveikio galimybei taikyti pagrindinio reglamento 18 straipsnį, bendrovės, kurios sutiko, kad gali būti atrenka
mos, bet nebuvo atrinktos, laikomos bendradarbiaujančiomis bendrovėmis (toliau – neatrinkti bendradarbiaujantys eks
portuojantys gamintojai).
5.2.2. Nesusijusių importuotojų tyrimas (1) (2)
Šiame tyrime kviečiami dalyvauti peržiūrimąjį produktą iš nagrinėjamųjų šalių į Sąjungą importuojantys nesusiję impor
tuotojai, taip pat ir nebendradarbiavusieji atliekant tyrimą, po kurio nustatytos galiojančios priemonės.
Atsižvelgdama į tai, kad gali būti daug su šia priemonių galiojimo termino peržiūra susijusių nesusijusių importuotojų, ir
siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija gali sumažinti tirtinų nesusijusių importuotojų
skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vyk
doma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.
Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina – kad galėtų atrinkti bendroves), visi nesusiję impor
tuotojai arba jų vardu veikiantys atstovai, įskaitant tuos, kurie nebendradarbiavo atliekant tyrimą, po kurio nustatytos
atliekant šią peržiūrą nagrinėjamos priemonės, prašomi Komisijai pranešti apie save. Šios šalys privalo tai padaryti per
15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, ir Komisijai
pateikti šio pranešimo II priede nurodytą informaciją apie savo bendrovę (-es).
Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą nesusijusių importuotojų atrankai, Komisija taip pat gali kreiptis
į visas žinomas importuotojų asociacijas.
Visos suinteresuotosios šalys, norinčios pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, išskyrus nurodytą pra
šomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,
jei nenurodyta kitaip.
(1) Atrinkti galima tik su eksportuojančiais gamintojais nesusijusius importuotojus. Su eksportuojančiais gamintojais susiję importuotojai
turi užpildyti šiems eksportuojantiems gamintojams skirto klausimyno I priedą. Pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės, 127 straipsnį du asmenys laikomi
susijusiais, jeigu: a) vienas iš jų yra kito asmens įmonės vadovas arba darbuotojas; b) jie yra juridiškai pripažinti verslo partneriai; c) jie
yra darbdavys ir darbuotojas; d) trečiasis asmuo yra tiesioginis arba netiesioginis abiejų šių asmenų 5 % įstatinio kapitalo arba akcijų su
balso teise savininkas, valdytojas arba turėtojas; e) vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kitą; f) abu šie asmenys tiesiogiai arba
netiesiogiai yra valdomi trečiojo asmens; g) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai valdo trečiąjį asmenį arba h) jie yra vienos
šeimos nariai (OL L 343, 2015 12 29, p. 558). Asmenys laikomi vienos šeimos nariais tik tuo atveju, jeigu jie yra susiję šiais
giminystės ryšiais: i) vyras ir žmona, ii) tėvai ir vaikai, iii) brolis ir sesuo (tikri ar turintys tik vieną bendrą tėvą ar motiną), iv) seneliai ir
anūkai, v) dėdė arba teta ir sūnėnas arba dukterėčia, vi) uošvis arba uošvė ir žentas arba marti, vii) svainis ir svainė. Pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 5 straipsnio 4 dalį asmuo –
fizinis asmuo, juridinis asmuo ir bet kuris asmenų susivienijimas, kuris nėra juridinis asmuo, tačiau pagal Sąjungos arba nacionalinę
teisę pripažįstamas galinčiu atlikti teisinius veiksmus (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).
(2) Nesusijusių importuotojų pateikti duomenys taip pat gali būti naudojami dėl kitų šio tyrimo aspektų, ne vien dempingui nustatyti.
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Jei atranka būtina, importuotojai gali būti atrenkami remiantis didžiausia tipiška peržiūrimojo produkto pardavimo
Sąjungoje apimtimi, kurią galima pagrįstai ištirti per turimą laiką. Komisija visiems žinomiems nesusijusiems importuo
tojams ir importuotojų asociacijoms praneš apie atrinktas bendroves.
Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą tyrimui, Komisija atrinktiems nesusijusiems importuotojams ir
visoms žinomoms importuotojų asociacijoms nusiųs klausimynus. Šios šalys užpildytą klausimyną privalo pateikti per
37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.
5.3.

Žalos tęsimosi arba pasikartojimo tikimybės nustatymo procedūra

Siekiant nustatyti, ar yra tikimybė, kad Sąjungos pramonei daroma žala gali tęstis arba pasikartoti, Komisijos tyrime
kviečiami dalyvauti Sąjungos peržiūrimojo produkto gamintojai.
5.3.1. Sąjungos gamintojų tyrimas
Atsižvelgdama į tai, kad yra daug su šia priemonių galiojimo termino peržiūra susijusių Sąjungos gamintojų, ir siekdama
baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija nusprendė sumažinti tirtinų Sąjungos gamintojų skaičių iki
pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka vykdoma pagal pagrin
dinio reglamento 17 straipsnį.
Komisija preliminariai atrinko tam tikrus Sąjungos gamintojus. Išsamesnės informacijos galima rasti suinteresuotosioms
šalims susipažinti skirtoje byloje. Suinteresuotosios šalys raginamos susipažinti su byla (tam jos turėtų kreiptis į Komisiją
5.7 skirsnyje nurodytu kontaktiniu adresu). Kiti Sąjungos gamintojai ar jų vardu veikiantys atstovai, įskaitant Sąjungos
gamintojus, kurie nebendradarbiavo atliekant tyrimą (-us), po kurio (-ių) nustatytos galiojančios priemonės, manantys,
kad yra priežasčių, dėl kurių jie turėtų būti atrinkti, turi susisiekti su Komisija per 15 dienų nuo šio pranešimo paskel
bimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.
Visos suinteresuotosios šalys, norinčios pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, privalo tai padaryti per
21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.
Komisija visiems žinomiems Sąjungos gamintojams ir (arba) Sąjungos gamintojų asociacijoms praneš apie galiausiai
atrinktas bendroves.
Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą tyrimui, Komisija atrinktiems Sąjungos gamintojams ir visoms žino
moms Sąjungos gamintojų asociacijoms nusiųs klausimynus. Šios šalys užpildytą klausimyną privalo pateikti per 37
dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.
5.4.

Sąjungos interesų vertinimo procedūra

Jeigu tikimybė, kad dempingas ir jo daroma žala gali tęstis arba pasikartoti, bus patvirtinta, pagal pagrindinio regla
mento 21 straipsnį bus sprendžiama, ar antidempingo priemonių tolesnis taikymas neprieštarautų Sąjungos interesams.
Sąjungos gamintojai, importuotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos, naudotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos ir
vartotojams atstovaujančios organizacijos raginami per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficia
liajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, pranešti apie save. Kad galėtų dalyvauti tyrime, vartotojams atstovaujančios
organizacijos per tą patį terminą turi įrodyti, kad jų veikla ir peržiūrimasis produktas yra objektyviai susiję.
Šalys, kurios apie save praneša per minėtą terminą, per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficia
liajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, gali pateikti Komisijai informacijos apie Sąjungos interesus. Šią informaciją
galima teikti laisva forma arba pildant Komisijos parengtą klausimyną. Bet kuriuo atveju į informaciją, pateiktą pagal
21 straipsnį, bus atsižvelgta tik tuomet, jei pateikiant ji bus pagrįsta faktiniais įrodymais.
5.5.

Kita rašytinė informacija

Atsižvelgiant į šio pranešimo nuostatas, visos suinteresuotosios šalys raginamos reikšti savo nuomonę, teikti informaciją
ir patvirtinamuosius dokumentus. Jei nenurodyta kitaip, šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turi
gauti per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.
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Galimybė būti išklausytiems Komisijos tyrimo tarnybų

Visos suinteresuotosios šalys gali prašyti būti išklausytos Komisijos tyrimo tarnybų. Visi prašymai išklausyti turi būti
pateikiami raštu, o juose nurodomos prašymo priežastys. Prašymus išklausyti dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo
etapu, privaloma pateikti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.
Vėliau prašymai išklausyti teikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.
5.7.

Rašytinės informacijos teikimo, užpildytų klausimynų siuntimo ir susirašinėjimo tvarka

Prekybos apsaugos tyrimams atlikti Komisijai pateikiama informacija neturi būti saugoma autorių teisių. Prieš pateikda
mos Komisijai informaciją ir (arba) duomenis, kurių autorių teisės priklauso trečiajai šaliai, suinteresuotosios šalys turi
paprašyti autorių teisių subjekto specialaus leidimo, kuriuo būtų aiškiai leidžiama: a) Komisijai naudoti informaciją ir
duomenis atliekant šį prekybos apsaugos tyrimą ir b) pateikti informaciją ir (arba) duomenis šio tyrimo suinteresuoto
sioms šalims taip, kad jos galėtų pasinaudoti savo teise į gynybą.
Visa laikyti konfidencialia prašoma rašytinė informacija, įskaitant šiame pranešime prašomą informaciją, užpildytus klau
simynus ir suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo“ (1) grifu.
Suinteresuotosios šalys, teikiančios „riboto naudojimo“ informaciją, pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalį
privalo kartu pateikti nekonfidencialią tokios informacijos santrauką, paženklintą grifu „suinteresuotosioms šalims susi
pažinti“. Santrauka turi būti pakankamai išsami, kad būtų galima tinkamai suprasti konfidencialios informacijos esmę.
Jei konfidencialią informaciją teikianti suinteresuotoji šalis nepateikia reikiamos formos ir kokybės nekonfidencialios
tokios informacijos santraukos, į tokią informaciją gali būti neatsižvelgta.
Visą informaciją ir prašymus, įskaitant nuskenuotus įgaliojimus ir sertifikatus, suinteresuotosios šalys raginamos teikti
e. paštu, o ilgus atsakymus, įrašytus į pastoviosios atminties kompaktinį diską (CD-ROM) arba universalųjį diską (DVD),
įteikti asmeniškai arba siųsti registruotu paštu. Naudodamos e. paštą suinteresuotosios šalys sutinka su elektroninio
informacijos teikimo taisyklėmis, nustatytomis dokumente „Susirašinėjimas su Europos Komisija nagrinėjant prekybos
apsaugos bylas“, paskelbtame Prekybos generalinio direktorato svetainėje http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/
june/tradoc_148003.pdf. Suinteresuotosios šalys turi nurodyti savo pavadinimą, adresą, telefono numerį ir galiojantį
e. pašto adresą, be to, jos turėtų užtikrinti, jog nurodytas e. pašto adresas būtų oficialios darbinės dėžutės, kuri kasdien
tikrinama. Kai bus pateikti kontaktiniai duomenys, Komisija bendraus su suinteresuotosiomis šalimis tik e. paštu, nebent
šios aiškiai nurodytų pageidaujančios visus dokumentus iš Komisijos gauti kitomis ryšio priemonėmis arba dokumentus
dėl jų pobūdžio tektų siųsti registruotu paštu. Išsamesnių taisyklių ir informacijos dėl susirašinėjimo su Komisija, įskai
tant informacijos teikimo e. paštu principus, suinteresuotosios šalys gali rasti minėtose susirašinėjimo su suinteresuoto
siomis šalimis gairėse.
Komisijos adresas susirašinėjimui:
European Commission
Direktorate-General for Trade
Direction H
Office: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQE/BELGIË
Dempingo klausimams ir I priedui dėl Rusijos skirtas e. paštas TRADE-SPT-R665-DUMPING-RUSSIA@ec.europa.eu
Dempingo klausimams ir I priedui dėl Ukrainos skirtas e. paštas TRADE-SPT-R665-DUMPING-UKRAINE@ec.europa.eu
Visiems kitiems klausimams ir II priedui skirtas e. paštas TRADE-SPT-R665-INJURY@ec.europa.eu
6.

Nebendradarbiavimas

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą terminą
arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti
daromos remiantis turimais faktais.
(1) „Riboto naudojimo“ dokumentas yra konfidencialus dokumentas pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį ir PPO susitarimo dėl
GATT 1994 VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimo) 6 straipsnį. Toks dokumentas taip pat saugomas pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 43) 4 straipsnį.
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Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją gali būti neatsižvelgiama ir remia
masi turimais faktais.
Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais
pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei bendradarbia
vimo atveju.
Atsakymo pateikimas ne kompiuterine forma nelaikomas nebendradarbiavimu, jeigu suinteresuotoji šalis įrodo, kad atsa
kymo pateikimas reikalaujamu būdu sudarytų pernelyg didelių sunkumų ar nepagrįstų papildomų išlaidų. Suinteresuo
toji šalis turėtų nedelsdama susisiekti su Komisija.
7.

Bylas nagrinėjantis pareigūnas

Suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų prekybos bylas nagrinėjantis pareigūnas. Bylas nagri
nėjantis pareigūnas atlieka suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tyrimo tarnybų tarpininko funkciją. Bylas nagrinėjantis
pareigūnas tikrina prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl dokumentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminą ir
trečiųjų šalių prašymus būti išklausytoms. Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti atskiros suinteresuotosios šalies
klausymą ir veikti kaip tarpininkas, kad būtų visapusiškai užtikrintos suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą.
Prašymai išklausyti dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui turėtų būti teikiami raštu, o juose nurodomos prašymo
priežastys. Prašymus išklausyti dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo etapu, privaloma pateikti per 15 dienų nuo šio
pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Vėliau prašymai išklausyti turi būti teikiami laikantis
konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.
Bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat suteiks galimybę rengti klausymą, kuriame šalys galėtų pareikšti skirtingą požiūrį
ir pateikti paneigiančių argumentų dėl klausimų, be kita ko, susijusių su dempingo bei žalos tęsimosi arba pasikartojimo
tikimybe.
Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklala
piuose Prekybos GD svetainėje http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
8.

Tyrimo tvarkaraštis

Laikantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 5 dalies, tyrimas bus baigtas per 15 mėnesių nuo šio pranešimo paskel
bimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.
9.

Galimybė prašyti atlikti peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį

Kadangi ši priemonių galiojimo termino peržiūra inicijuojama vadovaujantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio
2 dalies nuostatomis, dėl jos išvadų bus keičiamos ne galiojančios priemonės, bet tos priemonės bus panaikintos arba
toliau taikomos pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 6 dalį.
Jei kuri nors suinteresuotoji šalis mano, kad reikia peržiūrėti priemones, kad vėliau jas būtų galima keisti, ji gali prašyti
atlikti peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį.
Šalys, norinčios prašyti tokios peržiūros, kuri būtų atliekama nepriklausomai nuo šiame pranešime minimos priemonių
galiojimo termino peržiūros, gali kreiptis į Komisiją pirma nurodytu adresu.
10.

Asmens duomenų tvarkymas

Visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus naudojami laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duome
nis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (1).

(1) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
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KITI AKTAI

EUROPOS KOMISIJA
Nereikšmingo pakeitimo paraiškos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 53 straipsnio 2 dalies antrą
pastraipą paskelbimas
(2017/C 214/08)
Europos Komisija patvirtino šį nereikšmingą pakeitimą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 664/2014 (1)
6 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą.
NEREIKŠMINGO PAKEITIMO PARAIŠKA

Nereikšmingo pakeitimo paraiška pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 (2)
53 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą
„JAMBON DE LACAUNE“
ES Nr. PGI-FR-02302–15.3.2017
SKVN ( ) SGN ( X ) GTG ( )
1.

Pareiškėjų grupė ir teisėtas interesas
Syndicat des Salaisons de Lacaune
BP8
81230 Lacaune
FRANCE
Tel. +33 561737780
Faks. +33 561737782
El. paštas: midiporc@midiporc.fr
Šiai asociacijai priklauso visi su SGN „Jambon de Lacaune“ susiję veiklos vykdytojai (gyvulių augintojai, skerdėjai,
pašarų gamintojai, išpjaustytojai, perdirbėjai, pjaustytojai ir fasuotojai), todėl ji turi teisę prašyti keisti specifikaciją.

2.

Valstybė narė arba trečioji šalis
Prancūzija

3.

4.

Keičiamos produkto specifikacijos dalys
—

Produkto aprašymas

—

Kilmės įrodymas

—

Gamybos būdas

—

Ryšys su geografine vietove

—

Ženklinimas

—

Kita: ryšys su geografine vietove, kontrolės įstaiga

Pakeitimo (-ų) rūšis
—

Produkto su registruota SKVN arba SGN specifikacijos pakeitimas, kuris laikytinas nereikšmingu pagal Reg
lamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą ir dėl kurio nereikia keisti paskelbto
bendrojo dokumento.

(1) OL L 179, 2014 6 19, p. 17.
(2) OL L 343, 2012 12 14, p. 1.
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—

Produkto su registruota SKVN arba SGN specifikacijos pakeitimas, kuris laikytinas nereikšmingu pagal Reg
lamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą ir dėl kurio reikia keisti paskelbtą bend
rąjį dokumentą.

—

Produkto su registruota SKVN arba SGN specifikacijos pakeitimas, kuris laikytinas nereikšmingu pagal Reg
lamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą ir kurio bendrasis dokumentas (arba
lygiavertis dokumentas) nepaskelbtas.

—

Registruoto GTG specifikacijos pakeitimas, kuris laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES)
Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą.

Pakeitimas (-ai)
Kilmės įrodymas
Dalis
„Produktas atpažįstamas iš etiketės, kurioje nurodomas grupės nustatytas logotipas.
Šį logotipą savo produktams gali naudoti tik mėsininkai ir kiti veiklos vykdytojai, galintys taikyti šią SGN.
Kiekvienas „Jambon de Lacaune“ parduodantis veiklos vykdytojas atlieka su šiuo produktu susijusią apskaitą. Veik
los vykdytojai etikečių skaičių periodiškai lygina su parduotų produktų skaičiumi.“
keičiama taip:
„Kiekvienas „Jambon de Lacaune“ parduodantis veiklos vykdytojas atlieka su šiuo SGN produktu susijusią apskaitą
ir etikečių skaičių periodiškai lygina su parduotų „Jambon de Lacaune“ produktų skaičiumi.“
Ženklinimas
Dalis
„Be teisės aktuose nustatytų privalomų nuorodų etiketėse nurodoma:
— SGN pavadinimas: „JAMBON DE LACAUNE“
— Logotipas:

— Minimali vytinimo/brandinimo trukmė: 7, 9 arba 12 mėnesių.“
keičiama taip:
„Be teisės aktuose nustatytų privalomų nuorodų etiketėse nurodoma minimali vytinimo/brandinimo trukmė: 7,
9 arba 12 mėnesių.“
Logotipo išbraukimas leidžia panaikinti nuorodą į veiklos vykdytojų grupę. Logotipas yra bendras ženklas, leidžian
tis paprastai identifikuoti „Jambon de Lacaune“ produktą prieš registruojant SGN. Įregistruotas pavadinimas „Jam
bon de Lacaune“ tampa saugomu. Vartotojai gali aiškiai jį identifikuoti pagal Europos Sąjungos teisės aktus,
kuriuose nustatyta, kad SGN produkto etiketėje turi būti nurodomas pavadinimas ir Europos Sąjungos simbolis.
Bendrasis dokumentas iš dalies keičiamas siekiant jį suderinti su produkto specifikacija.
Kita
Ryšys su geografine vietove:
Iš specifikacijos dalies „Ženklinimas“ išbraukus nuorodą į logotipą, turi būti išbrauktas sakinys: „Jis taikomas gami
niams su nuoroda „Jambon de Lacaune“ identifikuoti“. Kalbant apie veiklos vykdytojų pateiktą paraišką nėra būtiny
bės minėti logotipą; taip pat nėra prasmės aptarti jo reikšmę prieš įregistruojant SGN.
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Nuoroda į priedus įtraukta į dalį „Ryšys su geografine vietove“. Galiojančioje specifikacijoje nurodytas priedų sąra
šas, kuris nenurodytas atitinkamose dalyse. Ši klaida ištaisyta.
Kontrolės įstaiga:
Kontrolės institucijos duomenys pakeisti už kontrolę atsakingos įstaigos duomenimis. Šiuo pakeitimu siekiama
išvengti specifikacijos keitimo tuo atveju, jei keistųsi kontrolės įstaiga.
6.

Atnaujinta produkto specifikacija (tik SKVN ir SGN atveju)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0abaa381-592d-44ca-81ec-5c5f946c42b5/
telechargement
BENDRASIS DOKUMENTAS

„JAMBON DE LACAUNE“
ES Nr. PGI-FR-02302–2017 3 15
SKVN ( ) SGN ( X )
1.

Pavadinimas
„JAMBON DE LACAUNE“

2.

Valstybė narė arba trečioji šalis
Prancūzija

3.

Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas

3.1 Produkto rūšis
1.2 klasė. Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)
3.2 Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas
„Jambon de Lacaune“ – vytintas apvalainos ir taisyklingos formos kumpis, palaipsniui ištįstantis link kulninės dalies.
Liesoji kumpio dalis gali būti padengta plonu grietinės baltumo spalvos riebalų sluoksniu. Oda gintaro spalvos,
vietomis tamsesnė. Paviršiuje gali būti matoma druskos kristalų.
„Jambon de Lacaune“ kumpio riekė yra proporcingos ir taisyklingos formos. Liesoji dalis yra vienodos ryškiai rau
donos arba tamsiai raudonos spalvos, joje gali būti šiek tiek riebalų. Ją supantis 1–2 cm riebalų sluoksnis kietokas,
baltos spalvos su vietomis rausvu atspalviu.
„Jambon de Lacaune“ yra lankstus, minkštas ir tirpstantis burnoje. Dėl sūdymo jūros druska kumpis įgauna sūroką
skonį, kuris gerai juntamas, bet nėra stiprus. „Jambon de Lacaune“ būdingas vytintos ir brandintos mėsos kvapas ir
skonis. Kumpio aromatai subalansuoti. Kvapiųjų medžiagų mišinys, sudarytas daugiausia iš pipirų, cukraus ir natrio
nitrato, neužgožia natūralaus vytinto kumpio skonio. „Jambon de Lacaune“ niekada nerūkomas.
Bendras tirpiųjų cukrų kiekis kumpyje mažesnis arba lygus 1 %, o NaNO3 arba natrio nitrato (E252) kiekis –
mažesnis arba lygus 250 mg/kg.
Gaminimo trukmė priklauso nuo šviežio kumpio svorio.
Minimalus šviežio kumpio svoris po išdarinėjimo

Minimali vytinimo/brandinimo trukmė
(nuo sūdymo pradžios iki vytinimo pabaigos)

9 kg

7 mėn.

10 kg

9 mėn.

11 kg

12 mėn.

„Jambon de Lacaune“ parduodamas tokia forma:
— visas kumpis su kaulu;
— visas kumpis be kaulo;
— pusė kumpio, ketvirtis kumpio arba raikytas kumpis.
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3.3 Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams) ir žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)
Penimos kiaulės (nuo 25 kg svorio) šeriamos pašarais, kurių ne mažiau kaip 60 % sudaro grūdai (grūdai ir ankšti
nių augalų sėklos). Maksimalus linolo rūgšties kiekis pašaruose – 1,9 % sausosios medžiagos.
Šviežiems kumpiams taikomi tokie reikalavimai:
— jie privalo būti švieži (draudžiama naudoti užšaldytus kumpius);
— ne mažesnio nei 9 kg svorio;
— išpjauti apvaliai, be pilvo dalies, vidinės pusės oda link kulninės labiau išpjauta, šlaunies viršutinės dalies kaulas
iš dalies pašalintas, koja nupjauta prie sąnario arba po pakinklio sausgysle. Išpjaunant kumpį paliekama ne
daugiau kaip 6 cm nuo šlaunikaulio galvutės;
— riebalai balti ir kietoki, jų sluoksnis prie šlaunikaulio galvutės ne plonesnis nei 10 mm (įskaitant odą);
— liesos mėsos spalva – 2, 3, 4 arba 5 balai pagal japonų skalę.
3.4 Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje
Geografinėje vietovėje atliekami veiksmai: nuo kumpių apdorojimo (sūdymo) iki brandinimo pabaigos.
3.5 Specialios produkto, kurio pavadinimas nurodytas, pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės
—
3.6 Specialios produkto, kurio pavadinimas nurodytas, ženklinimo etiketėmis taisyklės
Produkto etiketėje privalo būti nurodyta minimali vytinimo/brandinimo trukmė: 7, 9 arba 12 mėn.
4.

Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas
Geografinę vietovę sudaro 11 toliau išvardytų Tarno departamento komunų: Barre, Berlats, Escroux, Espérausses,
Gijounet, Lacaune, Moulin Mage, Murat-sur-Vèbre, Nages, Senaux, Viane.

5.

Ryšys su geografine vietove
Geografinės vietovės ypatumai
Gamtiniai veiksniai:
Geografinė „Jambon de Lacaune“ gamybos vietovė – vientisas Lakono kalnuose esantis regionas. Tai iš rytų į vakarų
pusę einanti įduba, apimanti Žižu upės baseiną. Vietovė iš pietų pusės ribojasi su pagrindine Mongrano ir Montalė
kalnų linija, siekiančia 1 200 m aukštį, o iš šiaurės pusės – su žemesne, per Sijė kalnagūbrį einančia Rokesezjero
kalnų linija, kurios aukščiausias taškas, Merdelu viršukalnė, siekia 1 000 metrų aukštį. Dėl šių dviejų fizinių kliūčių
susidaro topografinė įduba, veikiama ir vandenyno, ir Viduržemio jūros klimato. Be to, dėl aukščio šią vietovę vei
kia ir kalnų klimatas.
Vietovės klimato, kurį veikia šie trys veiksniai, bruožai:
— gausūs krituliai, tolygiai pasiskirstę visais metų mėnesiais;
— vidutinė temperatūra gana žema, nedideli temperatūros svyravimai;
— nuolat kintantys vėjai (kryptis, drėgmė), dėl kurių temperatūra ir drėgmė tą pačią dieną gali labai svyruoti.
Žmogiškieji veiksniai:
„Jambon de Lacaune“ gamybos ištakos siejamos su nuo viduramžių Lakono apylinkėse paplitusiu galvijų, avių ir
kiaulių aukotojo amatu, oksitanų kalba vadintu „mazelier“. XV a. amatininkai pradėjo specializuotis ir taip pradėti
vadinti kiaulienos perdirbėjai, t. y. mėsininkai.
Šiandien mėsininkai ir mėsos sūdytojai visą savo sukauptą patirtį atskleidžia įvairiais „Jambon de Lacaune“ gamybos
etapais.
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„Jambon de Lacaune“ gaminti mėsos sūdytojas atrenka šviežius kumpius, ne mažesnio nei 9 kg svorio, kuriuos
dengiančių riebalų sluoksnis yra ne mažesnis nei 10 mm, nes tik taip galima užtikrinti ilgalaikį vytinimą.
Sūdoma tik su jūros druska, kurios kristalų forma nevienoda, todėl ši druska gerai prisitvirtina prie kumpio ir
greitai bei tinkamai įsigeria į mėsą, taigi visos kumpio dalys vytinamos vienodai.
Praktinė patirtis taip pat labai svarbi ruošiant kvapiųjų medžiagų mišinį, kurio pagrindinę dalį sudaro pipirai ir
kurio vienintelis priedas yra natrio nitratas, padedantis išgauti vidutinio stiprumo aromatą.
Kiekvienu gamybos etapu (sūdymo, brandinimo, galimo apvirimo, vytinimo, įtrynimo ir nokinimo) mėsos sūdyto
jas palaiko kuo geriausias temperatūros ir drėgmės sąlygas, atsižvelgdamas į tai, kokią įtaką jos daro gaminamiems
kumpiams.
Vytinimo kameroje sąlygos tikrinamos kasdien, siekiant kontroliuoti kumpių išvaizdą ir kvapą, prižiūrėti vytinimo
sąlygas (oro temperatūrą ir drėgmę) ir išvengti vytinant sugedusių produktų (kad jie netaptų lipnūs, neapsitrauktų
pluta, nesupelytų arba neįgautų nemalonaus kvapo ir pan.). Iš tiesų, nepriklausomai nuo vytinimo technologijos ir
nuo to, ar vytinimo kameros yra tradicinės ar ventiliuojamos, gamintojas turi prisitaikyti prie kasdien nustatomų
išorės oro temperatūros ir drėgmės pokyčių. Be to, atsižvelgiama į kumpių išdėstymą pagal brandinimo laiką ir
į tai, kokia vytinimo kameros dalis užpildyta.
Produkto ypatumai
„Jambon de Lacaune“ ypatumai – liesoji dalis yra vienodos ryškiai raudonos arba tamsiai raudonos spalvos, joje gali
būti šiek tiek riebalų; kumpį supantis riebalų sluoksnis kietokas, baltos spalvos su vietomis rausvu atspalviu.
„Jambon de Lacaune“ skonis skiriasi nuo kitų kumpių vidutinio stiprumo aromatu. Kumpiui būdingas aiškiai junta
mas vytintos mėsos skonis ir šioks toks sūrumas.
Ryšys su geografine vietove
„Jambon de Lacaune“ ryšys su geografine vietove grindžiamas nuo seno įgyta tradicine gamybos patirtimi, kuri
perduodama iš kartos į kartą ir dėl kurios kumpis pasižymi puikia kokybe bei geru vardu.
Geografinėje „Jambon de Lacaune“ gamybos vietovėje susidariusios kumpiui vytinti palankios geografinės ir klimato
sąlygos, todėl joje įsikūrė nemažai mėsos perdirbimo įmonių, kuriose praktinę gamybos patirtį kaupė kelios kartos
darbuotojų. Kruopščiai atrenkant šviežius kumpius užtikrinama, kad subrandintas kumpis bus gaubiamas baltos
spalvos kietoko riebalų sluoksnio (su vietomis rausvu atspalviu).
Mėsos gamintojai nuo seno užmezgė ryšius su pajūrio druskos gamintojais, todėl dar ir šiandien kumpiai sūdomi
jūros druska, dėl kurios savybių kumpis vytinamas vienodai ir tinkamai, o „Jambon de Lacaune“ įgyja jam būdingą
kiek sūroką skonį.
Kvapiųjų medžiagų mišinys, kurio didžiąją dalį sudaro pipirai, o natrio nitratas naudojamas kaip vienintelis priedas,
padeda atsiskleisti „Jambon de Lacaune“ skonio ypatybėms: vytinto kumpio skoniui ir vidutinio stiprumo aromatui.
Kumpis brandinamas ne trumpiau kaip 7 mėnesius, dėl geografinės vietovės mėsos gamintojų įvaldytos vytinimo
patirties „Jambon de Lacaune“ puikiai subręsta, jo liesoji dalis įgauna vienodą ryškiai raudoną arba tamsiai raudoną
spalvą, o riebalai – baltą spalvą su vietomis rausvu atspalviu. „Jambon de Lacaune“ geras vardas patvirtintas dar XX
a. pradžioje:
savo veikale „Gastronominės kelionės po Prancūziją“ (Voyages gastronomiques au pays de France) J. A. P. Cousin giria
Lakono viešbutyje Hôtel Central patiekiamus mėsos gaminius: „[…] puikus vietinių mėsos gaminių pasirinkimas,
kumpis ir dešros tikrai vertos dėmesio[…]“.
Prancūzijoje leidžiamas kelionių vadovas „Gault Millau“ 1970 m. leidime mini Lakoną, kurio „kumpiai plačiai
žinomi“. „Jambon de Lacaune“ taip pat aprašytas 1996 m. Prancūzijos kulinarinio paveldo sąraše „Pietūs-Pirėnai.
Vietos produktai ir tradiciniai receptai“ (Midi-Pyrénées – produits du terroir et recettes traditionnelles) ir techninio pobū
džio leidiniuose, tokiuose kaip 1997 m. pasirodęs „Vytintas kumpis ir smulkūs mėsos produktai“ (Le jambon sec et
les petites salaisons).
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1989 m. kovo mėn. žurnalas LSA „Jambon de Lacaune“ įvertina kaip „aukščiausios klasės vytintą kumpį“, paga
mintą „įmonių, kurios stengiasi gaminti gerus produktus, laikydamosi senų gamybos tradicijų“.
2011 m. atlikus gero vardo ir žinomumo tyrimą paaiškėjo, kad 77 % Pietų-Pirėnų ir Langedoko-Rusijono regio
nuose apklaustų žmonių žinojo apie Lakono geografinėje vietovėje gaminamą vytintą kumpį, vytintą dešrą ir dešre
les, taip patvirtindami, kad „Jambon de Lacaune“ tikrai žinomas kaip vietos ir tradicinis produktas.
Be to, geografinės vietovės mėsininkai dažnai pelno apdovanojimus visuotinėje žemės ūkio parodoje Paryžiuje. Nuo
2010 m. „Jambon de Lacaune“ įvertintas 5 kartus: trys bronzos medaliai, vienas sidabro ir vienas aukso medalis.
Nuoroda į paskelbtą specifikaciją
(Šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0abaa381-592d-44ca-81ec-5c5f946c42b5/
telechargement
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Nereikšmingo pakeitimo paraiškos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 53 straipsnio 2 dalies antrą
pastraipą paskelbimas
(2017/C 214/09)
Europos Komisija patvirtino šį nereikšmingą pakeitimą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 664/2014 (1)
6 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą.
NEREIKŠMINGO PAKEITIMO PARAIŠKA

Nereikšmingo pakeitimo paraiška pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 (2)
straipsnio 2 dalies antrą pastraipą
„SAUCISSON DE LACAUNE“ / „SAUCISSE DE LACAUNE“
ES Nr. PGI-FR-02301–15.3.2017
SKVN ( ) SGN ( X ) GTG ( )
1.

Pareiškėjų grupė ir teisėtas interesas
Syndicat des Salaisons de Lacaune
BP8
81230 Lacaune
FRANCE
Tel. +33 561737780
Faks. +33 561737782
El. paštas: midiporc@midiporc.fr
Šiai asociacijai priklauso visi su SGN „Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“ susiję veiklos vykdytojai (gyvu
lių augintojai, skerdėjai, pašarų gamintojai, išpjaustytojai, perdirbėjai, pjaustytojai ir fasuotojai), todėl ji turi teisę
prašyti keisti specifikaciją.

2.

Valstybė narė arba trečioji šalis
Prancūzija

3.

4.

Keičiamos produkto specifikacijos dalys
—

Produkto aprašymas

—

Kilmės įrodymas

—

Gamybos būdas

—

Ryšys su geografine vietove

—

Ženklinimas

—

Kita: ryšys su geografine vietove, kontrolės įstaiga

Pakeitimo (-ų) rūšis
—

Produkto su registruota SKVN arba SGN specifikacijos pakeitimas, kuris laikytinas nereikšmingu pagal Reg
lamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą ir dėl kurio nereikia keisti paskelbto
bendrojo dokumento.

—

Produkto su registruota SKVN arba SGN specifikacijos pakeitimas, kuris laikytinas nereikšmingu pagal Reg
lamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą ir dėl kurio reikia keisti paskelbtą bend
rąjį dokumentą.

—

Produkto su registruota SKVN arba SGN specifikacijos pakeitimas, kuris laikytinas nereikšmingu pagal Reg
lamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą ir kurio bendrasis dokumentas (arba
lygiavertis dokumentas) nepaskelbtas.

—

Registruoto GTG specifikacijos pakeitimas, kuris laikytinas nereikšmingu pagal Reglamento (ES)
Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą.

(1) OL L 179, 2014 6 19, p. 17.
(2) OL L 343, 2012 12 14, p. 1.

C 214/26

5.

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2017 7 4

Pakeitimas (-ai)
Kilmės įrodymas
Dalis:
„Produktas atpažįstamas iš etiketės, kurioje nurodomas grupės nustatytas logotipas.
Šį logotipą savo produktams gali naudoti tik mėsininkai ir kiti veiklos vykdytojai, galintys taikyti šią SGN.
Kiekvienas „Saucisson de Lacaune“ arba „Saucisse de Lacaune“ parduodantis veiklos vykdytojas atlieka su šiuo pro
duktu susijusią apskaitą. Veiklos vykdytojai etikečių skaičių periodiškai lygina su parduotų produktų skaičiumi.“
keičiama taip:
„Kiekvienas „Saucisson de Lacaune“ arba „Saucisse de Lacaune“ parduodantis veiklos vykdytojas atlieka su šiuo SGN
produktu susijusią apskaitą ir etikečių skaičių periodiškai lygina su parduotų „Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de
Lacaune“ produktų skaičiumi.“
Ženklinimas
Dalis:
„Be teisės aktuose nustatytų privalomų nuorodų etiketėse nurodoma:
— SGN pavadinimas: „Saucisson de Lacaune“ arba „Saucisse de Lacaune“,
— Logotipas:

“
keičiama taip:
„Etiketėje pateikiamos tik teisės aktais nustatytos nuorodos“.
Logotipo išbraukimas leidžia panaikinti nuorodą į veiklos vykdytojų grupę. Logotipas yra bendras ženklas, leidžian
tis paprastai identifikuoti „Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“ produktą prieš registruojant SGN. Įregist
ruotas pavadinimas „Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“ tampa saugomu. Vartotojai gali aiškiai jį identi
fikuoti pagal Europos Sąjungos teisės aktus, kuriuose nustatyta, kad SGN produkto etiketėje turi būti nurodomas
pavadinimas ir Europos Sąjungos simbolis.
Bendrasis dokumentas iš dalies keičiamas siekiant jį suderinti su produkto specifikacija.
Kita
Ryšys su geografine vietove:
Iš specifikacijos dalies „Ženklinimas“ išbraukus nuorodą į logotipą, turi būti išbrauktas sakinys: „Jis taikomas gami
niams su nuoroda „Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“ identifikuoti“. Kalbant apie veiklos vykdytojų
pateiktą paraišką nėra būtinybės minėti logotipą; taip pat nėra prasmės aptarti jo reikšmę prieš įregistruojant SGN.
Specifikacijos pabaigoje esantys priedai panaikinami, nes juos galima peržiūrėti interneto svetainėje.
Kontrolės įstaiga
Kontrolės institucijos duomenys pakeisti už kontrolę atsakingos įstaigos duomenimis. Šiuo pakeitimu siekiama
išvengti specifikacijos keitimo tuo atveju, jei keistųsi kontrolės įstaiga.
6.

Atnaujinta produkto specifikacija (tik skvn ir sgn atveju)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-940b8f0c-f486-44b4-9609-9019ffbd7cbf/
telechargement
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BENDRASIS DOKUMENTAS

„SAUCISSON DE LACAUNE“/„SAUCISSE DE LACAUNE“
ES Nr. PGI-FR-02301–15.3.2017
SKVN ( ) SGN ( X )
1.

Pavadinimas
„Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“

2.

Valstybė narė arba trečioji šalis
Prancūzija

3.

Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas

3.1. Produkto rūšis
1.2 klasė. Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)
3.2. Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas
„Saucisson de Lacaune“ – vytinta daugiau ar mažiau taisyklingos cilindro formos dešra, pagaminta mėsą kemšant
į natūralias žarnas. Dešros svoris svyruoja nuo 200 g iki 2 kg ir daugiau. Gali būti parduodama natūrali, aptraukta
tinkleliu arba perrišta.
„Saucisse de Lacaune“ – vytinta taisyklingos cilindro formos dešrelė, pagaminta mėsą kemšant į natūralias žarnas.
Gali būti parduodama įvairių formų:
— U formos, 200–500 g svorio,
— tiesi ir neišlinkusi, 200–500 g svorio,
— dešrelė, vytinama apvyniota aplink kartį, todėl galutinis produktas – dešrelė su sulenkimais, kurių skaičius, kaip
ir dešrelės svoris, gali būti skirtingas.
„Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“ yra lanksčios, o jų masė – tvirtai sukibusi. Prapjovus matyti liesos ir
riebios mėsos gabalėliai (sumalti stambiai, ne mažesniais kaip 8 mm dydžio gabalėliais), nėra nei gyslų, nei
kremzlių. Riebalų gabalėliai aiškios formos, tvirti ir baltos spalvos. Neriebi mėsa būna raudonos arba ryškiai raudo
nos spalvos. „Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“ neatrodo riebios.
„Saucisson de Lacaune“/„Saucisse de Lacaune“ pasižymi vytintai ir brandintai mėsai būdingu kvapu ir skoniu, su
gerai juntamu pipirų prieskoniu. Nestipraus aromato, riebalų skonis vos juntamas.
Gaminant „Saucisson de Lacaune“ ir „Saucisse de Lacaune“ atitinkamai naudojama ne mažiau kaip 80 % ir 70 %
liesos mėsos. Naudojama ne mažiau kaip 30 % brandintos mėsos (liesos).
Dešros gardinamos druska, pipirais ir muskatais. Leidžiama pridėti kalio nitrato, pieno fermentų, cukraus, o ant
paviršiaus gali būti pelėsis.
„Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“ būdingos šios fizinės ir cheminės savybės:
— produkto drėgnis be riebalų – ≤ 52 % arba ≤ 56 %, kai dešrų skersmuo didesnis kaip 70 mm,
— riebalų kiekis (produkto drėgnis be riebalų – 77 %) – ≤ 20 %,
— kolageno ir baltymų santykis – ≤ 13 %,
— bendras tirpiųjų cukrų kiekis (produkto drėgnis be riebalų – 77 %) – ≤ 2 %,
— pH: ≥ 5,2, kai produktas sveria mažiau kaip 1 kg, ir ≥ 5,0, kai produktas sveria daugiau kaip 1 kg.
„Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“ parduodamos:
— nesupjaustytos ir su užklijuota etikete, nesupakuotos arba supakuotos į maišelius su ventiliacinėmis skylutėmis,
supakuotos apsauginės atmosferos arba vakuuminėje pakuotėje;
— supjaustytos griežinėliais ir supakuotos į vakuuminę arba apsauginės atmosferos pakuotę, išskyrus tuos atvejus,
kai produktas pjaustomas jį parduodant.
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3.3. Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams) ir žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)
Penimos kiaulės (nuo 25 kg svorio) ir paršavedės šeriamos pašarais, kurių ne mažiau kaip 60 % sudaro grūdai
(grūdai ir ankštinių augalų sėklos).
Maksimalus linolo rūgšties kiekis – 1,9 % sausosios medžiagos.
„Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“ gaminti naudojama brandinta mėsa gaunama iš paršavedžių arba
mėsinių sunkiųjų kiaulių skerdenų (sunkesnių nei 120 kg). Kita mėsa gaunama iš mėsinių kiaulių, kurių skerdenų
svoris ne mažesnis kaip 80 kg.
Riebalams naudojami baltos spalvos tvirti nugaros lašiniai. Į „Saucisse de Lacaune“ gali būti dedama ir krūtinės
lašinių.
Naudojama tik šviežia mėsa, švieži riebalai malami ne vėliau kaip šeštą dieną po kiaulių skerdimo. Jei naudojami užšal
dyti riebalai, jie užšaldomi ne vėliau kaip praėjus 72 valandoms po kiaulių skerdimo ir laikomi užšaldyti -18 °C arba
žemesnėje temperatūroje ne ilgiau kaip 4 mėnesius.
3.4. Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje
Nustatytoje geografinėje vietovėje atliekami visi gamybos veiksmai: mėsos gabalų atranka, „Saucisson de Lacaune“ /
„Saucisse de Lacaune“ gamyba (mėsos malimas, dešrų kimšimas ir džiovinimas) ir kiti veiksmai iki vytinimo
pabaigos.
3.5. Specialios produkto, kurio pavadinimas nurodytas, pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės
—
3.6. Specialios produkto, kurio pavadinimas nurodytas, ženklinimo etiketėmis taisyklės
—
4.

Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas
Geografinę vietovę sudaro 11 toliau išvardytų Tarno departamento komunų: Barre, Berlats, Escroux, Espérausses,
Gijounet, Lacaune, Moulin Mage, Murat-sur-Vèbre, Nages, Senaux, Viane.

5.

Ryšys su geografine vietove
Geografinės vietovės ypatumai
Gamtiniai veiksniai:
Geografinė „Saucisson de Lacaune“ ir „Saucisse de Lacaune“ gamybos vietovė – vientisas Lakono kalnuose esantis
regionas. Tai iš rytų į vakarų pusę einanti įduba, apimanti Žižu upės baseiną. Vietovė iš pietų pusės ribojasi su
pagrindine Mongrano ir Montalė kalnų linija, siekiančia 1 200 m aukštį, o iš šiaurės pusės – su žemesne, per Sijė
kalnagūbrį einančia Rokesezjero kalnų linija, kurios aukščiausias taškas, Merdelu viršukalnė, siekia 1 000 metrų
aukštį. Dėl šių dviejų fizinių kliūčių susidaro topografinė įduba, veikiama ir vandenyno, ir Viduržemio jūros kli
mato. Be to, dėl aukščio šią vietovę veikia ir kalnų klimatas.
Vietovės klimato, kurį veikia šie trys veiksniai, bruožai:
— gausūs krituliai, tolygiai pasiskirstę visais metų mėnesiais,
— vidutinė temperatūra gana žema, nedideli temperatūros svyravimai,
— nuolat kintantys vėjai (kryptis, drėgmė), dėl kurių temperatūra ir drėgmė tą pačią dieną gali labai svyruoti.
Žmogiškieji veiksniai:
„Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“ gamybos ištakos siejamos su nuo viduramžių Lakono apylinkėse
paplitusiu galvijų, avių ir kiaulių aukotojo amatu, oksitanų kalba vadintu „mazelier“. XV a. amatininkai pradėjo
specializuotis ir taip pradėti vadinti kiaulienos perdirbėjai, t. y. mėsininkai.
Mėsos sūdytojų patirtis labai svarbi apdorojant šį natūralų produktą. Mėsos sūdytojai atlieka tokius darbus:
rūšiuoja, paruošia ir mala mėsą ir riebalus, naudodami savo pačių receptus, savo įrangą ir atsižvelgdami į apdoroja
mos žaliavos kokybę, visų pirma į savybes, kurias įgauna malama mėsa; atrenka subrandintą mėsą ir į mišinį maišo
kuo daugiau liesos mėsos.
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Mėsos sūdytojai turi pakankamai mėsos pjaustymo ir malimo mašinų valdymo įgūdžių, kad galėtų paruošti vientisą
mėsos masę, sudarytą iš vienodo dydžio mėsos gabalėlių, gaunamų malant sieteliais su ne mažesnio kaip 8 mm
dydžio skylutėmis arba naudojant kitokią smulkinimo techniką, kuria pasiekiamas vizualiai toks pat rezultatas.
Mėsos masė gardinama tik druska, pipirais ir prireikus muskatais, galimas vienintelis priedas – natrio nitratas.
Mėsos masė kemšama tik į natūralias žarnas, po to vytintos dešrelės džiovinamos ir vytinamos ne trumpiau kaip
10 dienų, o kitos dešros – ne trumpiau kaip 18 dienų. Gamintojai apčiuopdami rankomis tikrina, ar džiovyklose
tinkamai vyksta fermentacija – dešros ir dešrelės turi išlikti tvirtos.
Kiekvienu gamybos etapu mėsos sūdytojas kuo optimaliau išnaudoja etapo trukmę arba temperatūros ir drėgmės
sąlygas, atsižvelgdamas į tai, kokią įtaką jie daro gaminamoms dešroms bei dešrelėms. Vytinimo kameroje sąlygos
tikrinamos kasdien, siekiant kontroliuoti produktų išvaizdą ir kvapą, prižiūrėti vytinimo sąlygas (oro temperatūrą ir
drėgmę) ir vytinant išvengti produktų sugedimo. Nepriklausomai nuo taikomos technologijos ir nuo to, ar vytinimo
kameros yra tradicinės ar ventiliuojamos, gamintojas turi prisitaikyti prie kasdien nustatomų išorės oro temperatū
ros ir drėgmės pokyčių.
Produkto ypatumai
„Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“ ypatumai – liesoji dalis yra raudonos arba tamsiai raudonos spal
vos, mėsa sumalta stambiais vienodo dydžio gabalėliais, pjaustomas produktas neatrodo riebus.
Organoleptinės savybės: dešros ir dešrelės vidutiniškai stipraus ir subalansuoto aromato, aiškiai juntamas natūralus
vytintos ir brandintos mėsos skonis, tvirtos tekstūros, ragaujant minkštos arba tvirtesnės ir burnoje nesubyra.
Be to, „Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“ ypatingos tuo, kad jos kemšamos tik į natūralias žarnas.
Priežastinis ryšys
„Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“ ryšys su geografine vietove grindžiamas nuo seno įgyta tradicine
gamybos patirtimi, kuri perduodama iš kartos į kartą ir dėl kurios produktai pasižymi puikia kokybe bei geru
vardu.
Geografinėje „Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“ gamybos vietovėje susidariusios vytinti palankios geo
grafinės ir klimato sąlygos, todėl joje įsikūrė nemažai mėsos perdirbimo įmonių, kuriose praktinę gamybos patirtį
kaupė kelios kartos darbuotojų. Taikant tradicinius gamybos metodus dar ir šiandien produktams gaminti naudo
jama brandinta mėsa, gaminant dešrą dedama ne mažiau kaip 80 % liesos mėsos, o gaminant dešreles – ne mažiau
kaip 70 % liesos mėsos. Todėl „Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“ liesoji masė būna raudonos arba
ryškiai raudonos spalvos, o prapjautas produktas neatrodo riebus.
Praktinė gamintojų patirtis matoma iš to, kaip atrenkami mėsos gabalai ir kaip gerai įvaldyta malimo technologija
siekiant išgauti stambius mėsos gabalėlius.
Dėl kimšimo į natūralias žarnas „Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“ įgyja tik joms būdingą išvaizdą.
„Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“ aromatas išlieka nestiprus, nes į produktus nededama jokių priesko
nių, išskyrus pipirus ir muskatus. Dėl tinkamo prieskonių kiekio ir džiovinimo kameros valdymo „Saucisson de
Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“ būna puikiai subrendusios ir įgauna natūralų vytintos ir brandintos mėsos skonį.
Dėl profesionaliai įvaldyto džiovinimo ir vytinimo produktai įgauna tvirtą tekstūrą ir liečiami bei ragaujami
nesubyra.
Apie gerą „Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“ vardą rašoma dar XX a. pradžioje: savo veikale „Gastro
nominės kelionės po Prancūziją“ (Voyages gastronomiques au pays de France) J. A. P. Cousin giria Lakono viešbutyje
Hôtel Central patiekiamus mėsos gaminius: „[…] puikus vietinių mėsos gaminių pasirinkimas, kumpis ir dešros tik
rai vertos dėmesio[…]“.
„Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“ aprašytos 1980 ir 1986 m. mėsos gaminių, sūdytų gaminių ir
mėsos konservų sąvade; be to, jos įtrauktos į 1996 m. Prancūzijos kulinarinio paveldo sąrašą „Pietūs-Pirėnai. Vietos
produktai ir tradiciniai receptai“ (Midi-Pyrénées – produits du terroir et recettes traditionnelles).
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2011 m. atlikus gero vardo ir žinomumo tyrimą paaiškėjo, kad 77 % Pietų-Pirėnų ir Langedoko-Rusijono regio
nuose apklaustų žmonių žinojo apie Lakono geografinėje vietovėje gaminamą vytintą kumpį, vytintą dešrą ir dešre
les, taip patvirtindami, kad „Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“ tikrai žinomos kaip vietos ir tradiciniai
produktai.
„Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“ taip pat dažnai minimos spaudoje, pvz., 2009 m. rugpjūčio 8 d.
laikraštyje „Midi Libre“ (straipsnyje apie „kvapniausių produktų pintinę“).
Be to, geografinės vietovės mėsininkai dažnai pelno apdovanojimus visuotinėje žemės ūkio parodoje Paryžiuje. Nuo
2012 m. apdovanota 13 „Saucisson de Lacaune“ / „Saucisse de Lacaune“ produktų: penki bronzos medaliai, du
sidabro ir šeši aukso medaliai.
Nuoroda į paskelbtą specifikaciją
(Šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-940b8f0c-f486-44b4-9609-9019ffbd7cbf/
telechargement

ISSN 1977-0960 (elektroninis leidimas)
ISSN 1725-521X (popierinis leidimas)

LT

