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REGLAMENTAI
KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1043/2011
2011 m. spalio 19 d.
kuriuo importuojamai Indijos ir Kinijos Liaudies Respublikos kilmės oksalo rūgščiai nustatomas
laikinasis antidempingo muitas
eksportuojantiems gamintojams ir nagrinėjamųjų šalių
atstovams, importuotojams, ir žinomiems susijusiems
naudotojams bei asociacijoms. Suinteresuotosioms šalims
buvo suteikta galimybė raštu pareikšti savo nuomonę ir
prašyti jas išklausyti per pranešime apie inicijavimą nusta
tytą laikotarpį. Visos suinteresuotosios šalys, kurios to
prašė ir nurodė svarbias priežastis, dėl kurių reikėtų jas
išklausyti, buvo išklausytos.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo
kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau
– pagrindinis reglamentas), ypač į jo 7 straipsnį,
(4)

Atsižvelgiant į akivaizdžiai didelį nagrinėjamųjų šalių
eksportuojančių gamintojų skaičių, pagal pagrindinio
reglamento 17 straipsnį pranešime apie inicijavimą
numatyta vykdyti atranką dempingui ir žalai nustatyti.
Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o
jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), visų nagrinėja
mųjų šalių eksportuojančių gamintojų paprašyta pranešti
apie save Komisijai ir, kaip nurodyta pranešime apie inici
javimą, pateikti pagrindinę informaciją apie 2010 m.
sausio 1 d. – 2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpio veiklą,
susijusią su nagrinėjamuoju produktu. Atsakymus dėl
atrankos pateikė keturios Indijos bendrovės, iš kurių
viena nepranešė apie pardavimą į Sąjungą, ir trys bend
rovių grupės iš KLR. Atsižvelgiant į nedidelį skaičių bend
radarbiaujančių bendrovių arba bendrovių grupių,
nuspręsta, kad nėra būtina vykdyti nei Indijos, nei KLR
bendrovių atrankos ir visoms šalims pranešta, kad
atranka nebus vykdoma.

(5)

Vėliau tyrimo pradžioje viena bendrovių grupė iš KLR
nutraukė tolesnį bendradarbiavimą. Be to, viena Indijos
bendrovė atsisakė leisti Komisijai apsilankyti jos gamy
kloje, siekiant ją tikrinti. Galiausiai remiantis pagrindinio
reglamento 18 straipsnio 1 dalimi ji buvo laikoma
nebendradarbiaujančia ir jai buvo pranešta apie galimas
tokio nebendradarbiavimo pasekmes.

(6)

Kad eksportuojantys KLR gamintojai, kurie to pageidauja,
galėtų pateikti prašymus taikyti rinkos ekonomikos
režimą (toliau – RER) arba individualų režimą (toliau –
IR), Komisija per pranešime apie inicijavimą nurodytą
terminą bendradarbiaujantiems eksportuojantiems Kinijos
gamintojams ir KLR valdžios institucijoms išsiuntė
prašymų formas. Viena Kinijos bendrovių grupė prašė

pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu,
kadangi:
1. PRODECŪRA
1.1. Inicijavimas
(1)

2011 m. sausio 26 d. pranešimu Europos Sąjungos oficia
liajame leidinyje (2) Europos Komisija (toliau – Komisija)
paskelbė apie antidempingo tyrimo dėl į Sąjungą impor
tuojamos Indijos ir Kinijos Liaudies Respublikos (toliau –
KLR ir nagrinėjamosios šalys) kilmės oksalo rūgšties inici
javimą (toliau – pranešimas apie inicijavimą).

(2)

Antidempingo tyrimas inicijuotas 2010 m. gruodžio
13 d. gavus Europos chemijos pramonės tarybos
(CEFIC) Oxaquim S.A. (toliau – skundo pateikėjas), kuri
pagamina didžiąją dalį (šiuo atveju daugiau nei 25 %)
visos oksalo rūgšties Sąjungoje, vardu pateiktą skundą.
Skunde pateikta šio produkto dempingo ir jo daromos
materialinės žalos prima facie įrodymų, kurių pakako
tyrimui pradėti.
1.2. Su tyrimu susijusios šalys

(3)

Komisija apie tyrimo iniciavimą oficialiai pranešė skundo
pateikėjui, kitiems žinomiems Sąjungos gamintojams,

(1) OL L 343, 2009 12 22, p. 51.
(2) OL C 24, 2011 1 26, p. 8.
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jai taikyti RER pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio
7 dalies b punktą, arba, jei tai neįmanoma, IR, o kita
bendrovių grupė prašė jai taikyti tik IR.
(7)

(8)

1.3. Tiriamasis laikotarpis
(9)

Klausimynai buvo išsiųsti visoms žinomoms susijusioms
šalims. Atsakymus pateikė trys Indijos bendrovės, dvi
KLR bendrovių grupės ir skundo pateikėjas. Kitas
Sąjungos gamintojas nebendradarbiavo. Klausimyno atsa
kymus taip pat pateikė trys naudotojai ir aštuoni impor
tuotojai, iš kurių vizitų metu patikrinti visi naudotojai ir
keturi importuotojai.
Komisija rinko ir tikrino visą informaciją, kuri, kaip ji
mano, buvo reikalinga norint padaryti preliminarias
išvadas dėl dempingo, jo daromos žalos ir Sąjungos inte
resų, ir atliko tikrinimą šių bendrovių patalpose:

Atliekant dempingo ir žalos tyrimą nagrinėtas laikotarpis
nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d.
(toliau – tiriamasis laikotarpis arba TL). Tiriant žalai įver
tinti svarbias tendencijas nagrinėtas laikotarpis nuo
2007 m. sausio 1 d. iki tiriamojo laikotarpio pabaigos
(toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).
2. NAGRINĖJAMASIS

PRODUKTAS
PRODUKTAS

IR

PANAŠUS

2.1. Nagrinėjamasis produktas
(10)

Nagrinėjamasis produktas – Indijos ir KLR kilmės oksalo
rūgštis, dihidrato (CUS numeris 0028635–1 ir CAS
numeris 6153–56–6) arba bevandenės medžiagos formos
(CUS numeris 0021238–4 ir CAS numeris 144–62–7),
ištirpinta ar neištirpinta vandenyje, kurios KN kodas šiuo
metu yra ex 2917 11 00. Yra dvi oksalo rūgšties rūšys:
nerafinuota oksalo rūgštis ir rafinuota oksalo rūgštis. Rafi
nuota oksalo rūgštis, gaminama KLR, bet ne Indijoje,
gaminama gryninant nerafinuotą oksalo rūgštį, siekiant
pašalinti geležį, chloridus, metalo pėdsakus ir kitas prie
maišas.

(11)

Oksalo rūgštis naudojama įvairiems tikslams, pvz., kaip
reduktorius ir cheminis baliklis farmacinėje sintezėje ir
cheminių medžiagų gamyboje.

a) Sąjungos gamintojai
— Oxaquim S.A. (Ispanija)
b) Naudotojai
— OMG Kokkola (Suomija)
— P.A.G. Srl (Italija)
— Trečiasis naudotojas prašė neatskleisti jo tapatybės
c) Importuotojai
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2.2. Panašus produktas
(12)

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad Sąjungos pramonės gami
nama ir Sąjungoje parduodama oksalo rūgštis, Indijos ir
KLR vidaus rinkoje gaminama ir parduodama oksalo
rūgštis ir į Sąjungą iš Indijos ir KLR importuojama oksalo
rūgštis iš esmės pasižymi tokiomis pačiomis pagrindi
nėmis fizinėmis ir cheminėmis savybėmis ir jos galutinio
vartojimo paskirtis yra ta pati.

(13)

Todėl šie produktai preliminariai laikomi panašiu
produktu, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento
1 straipsnio 4 dalyje.

— Brenntag BV (Nyderlandai)
— Brenntag Sp.z.o.o. (Lenkija)
— Norkem Limited (Jungtinė Karalystė)
— Geratech Marketing (Belgija)
d) Eksportuojantys Indijos gamintojai

3. DEMPINGAS
— Punjab Chemicals and Crop Protection Limited

3.1. Indija
3.1.1. Pirminė pastaba

— Star Oxochem Pvt. Ltd
e) Eksportuojantys KLR gamintojai
— Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shan
dong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd ir
Qingdao Fengyuan Unite International Trade Co., Ltd.
(toliau – Shandong Fengyuan grupė)
— Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd; Shanxi
Reliance Chemicals Co., Ltd ir Tianjin Chengyi Inter
national Trading Co., Ltd. (toliau – Shanxi Reliance
grupė)

(14)

Per tikrinamąjį vizitą Indijoje viena bendrovė laiku nepa
teikė prašomos nurodyto formato informacijos. Todėl
Komisija negalėjo patikrinti antidempingo klausimyno
atsakyme pateiktos informacijos. Bendrovei buvo raštu
pranešta, kad ji negali būti laikoma bendradarbiaujančia
ir kad išvados gali būti daromos remiantis turimais
faktais. Atsakyme bendrovė teigė buvus atsakomybę leng
vinančių aplinkybių, tačiau šios aplinkybės išvados
nebūtų pakeitusios. Todėl šiai bendrovei taikytas
18 straipsnis ir išvados buvo daromos remiantis turimais
faktais. Taigi laikoma, kad šiame tyrime su Komisija
bendradarbiavo tik vienas eksportuojantis Indijos gamin
tojas.

2011 10 20
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gamintojui nustatomas remiantis vidutinės svertinės
normaliosios vertės ir vidutinės svertinės eksporto kainos
palyginimu.

3.1.2. Normalioji vertė
(15)

Remdamasi pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalimi
Komisija pirmiausia išnagrinėjo, ar eksportuojančio
gamintojo vidaus rinkoje nepriklausomiems pirkėjams
parduotas panašaus produkto kiekis buvo tipiškas.
Kadangi parduotas kiekis sudarė daugiau kaip 5 %
eksportuojančio gamintojo Sąjungai parduodamo nagri
nėjamojo produkto, daroma išvada, kad iš esmės
parduotas panašaus produkto kiekis buvo tipiškas.

(16)

Komisija vėliau nagrinėjo, ar eksportuojančio gamintojo
pardavimas vidaus rinkoje galėtų būti laikomas parda
vimu įprastomis prekybos sąlygomis pagal pagrindinio
reglamento 2 straipsnio 4 dalį. Tai buvo atliekama nusta
tant viso panašaus produkto pelningo pardavimo vidaus
rinkoje nepriklausomiems pirkėjams dalį.

(17)

Jeigu pelningas pardavimas sudaro ne mažiau kaip 80 %
viso pardavimo, normalioji vertė bus apskaičiuojama
remiantis visu pardavimu, įskaitant nepelningą parda
vimą. Kita vertus, jeigu pelningas pardavimas sudaro
mažiau kaip 80 %, tačiau daugiau kaip 20 % viso parda
vimo, ir jeigu visa vidutinė svertinė savikaina yra didesnė
nei vidutinė svertinė kaina, normalioji vertė bus apskai
čiuojama remiantis tik pelningu pardavimu. Pelningu
laikomas tas pardavimas, kai vieneto kaina yra lygi
gamybos sąnaudoms arba jas viršija.

(18)

Komisijos atlikta vidaus pardavimo analizė parodė, kad
41 % viso nagrinėjamojo produkto pardavimo buvo
pelningas ir visa vidutinė svertinė savikaina yra didesnė
nei vidutinė svertinė kaina. Todėl normalioji vertė apskai
čiuojama tik kaip pelningo pardavimo vidutinė svertinė
kaina.

(23)

Tuo remiantis, procentais išreikštas CIF kainos Sąjungos
pasienyje prieš sumokant muitą laikinasis dempingo skir
tumas Punjab Chemicals and Crop Protection Limited
(PCCPL) yra 22,8 %.

(24)

Kad būtų galima apskaičiuoti dempingo skirtumą, visos
šalies mastu taikomą visiems kitiems eksportuojantiems
Indijos gamintojams, nustatytas bendradarbiavimo lygis,
palyginus bendradarbiaujančio eksportuojančio gamintojo
nurodytą eksporto į Sąjungą apimtį ir atitinkamus Euros
tato statistinius duomenis. Kadangi Indijos bendradarbia
vimas buvo nedidelis (38 %), manoma, kad būtų tikslinga
dempingo skirtumą, visos šalies mastu taikomą visiems
kitiems Indijos eksportuotojams, nustatyti remiantis
bendradarbiaujančio gamintojo mažiausia dempingo
kaina sudarytu sandoriu.

(25)

Šiuo pagrindu nustatytas laikinasis 43,6 % CIF kainos
Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą dempingo
dydis visos šalies mastu.
3.2. Kinijos Liaudies Respublika
3.2.1. Rinkos ekonomikos režimas (RER) ir individualus
režimas (IR)

(26)

3.1.3. Eksporto kaina
(19)

Eksportuojantis
Indijos
gamintojas
nagrinėjamąjį
produktą eksportavo tiesiogiai nepriklausomiems pirkė
jams Sąjungoje. Todėl pagal pagrindinio reglamento
2 straipsnio 8 dalį eksporto kainos nustatytos remiantis
tų nepriklausomų pirkėjų faktiškai sumokėtomis arba
mokėtinomis nagrinėjamojo produkto kainomis ekspor
tuojant į Sąjungą.

(21)

— įmonės turi vieną aiškų svarbiausių apskaitos doku
mentų, kurių nepriklausomas auditas atliekamas pagal
tarptautinius apskaitos standartus ir kurie taikomi
įvairiems tikslams, rinkinį,

Normalioji vertė ir eksporto kaina lyginamos remiantis
gamintojo kainomis EXW sąlygomis. Siekiant užtikrinti
teisingą normaliosios vertės ir eksporto kainos palygi
nimą, deramai atsižvelgiama į skirtumus, darančius
poveikį kainoms ir kainų palyginamumui ir jie pakore
guoti pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį.

— nėra jokių reikšmingų iškraipymų, likusių iš anks
tesnės ne rinkos ekonomikos sistemos,

Todėl atlikti koregavimai atsižvelgiant į vežimo išlaidas,
draudimo, tvarkymo ir pakavimo sąnaudas, kreditų
išlaidas ir komisinius.

— valiutos keitimo kursas nustatomas pagal rinkos
kursą.

— bankroto ir nuosavybės įstatymai užtikrina pasto
vumą ir teisinį tikrumą, taip pat

(27)

3.1.5. Dempingo skirtumas
(22)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b
punktu, KLR kilmės importui normalioji vertė tiems
gamintojams, kurie, kaip nustatyta, atitiko pagrindinio
reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte nustatytus
kriterijus, nustatoma pagal to straipsnio 1–6 dalis.
Trumpai ir tik aiškumo sumetimais toliau pateikiami
apibendrinti kriterijai:
— verslo sprendimai priimami atsižvelgiant į rinkos
sąlygas, be didelio valstybės kišimosi, o sąnaudos
atitinka rinkos vertes,

3.1.4. Palyginimas
(20)

L 275/3

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalis
dempingo skirtumas bendradarbiaujančiam Indijos

Viena KLR bendrovių grupė prašė taikyti RER ir pateikė
trijų bendrovių, dalyvaujančių gaminant nagrinėjamąjį
produktą ir juo prekiaujant, užpildytas prašymo taikyti
RER formas. Vėliau Komisija pateiktą informaciją patik
rino susijusių bendrovių patalpose.

L 275/4
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Atlikus RER tyrimą paaiškėjo, kad viena bendrovė neten
kino 1–3 kriterijų. Pirmiausia, ji negalėjo įrodyti, kad jos
sąnaudos atitinka rinkos vertes, dėl didelio valstybės
finansinio kišimosi, darančio poveikį bendrovės sąnaudų
struktūrai, pvz., atleidimo nuo mokesčių ir beprocentinių
paskolų forma. Antra, atlikus RER tyrimą nustatyta
keletas didelių bendrovės apskaitos trūkumų ir klaidų,
be to, nebuvo atliekamas jos auditas laikantis tarptautinių
apskaitos standartų (TAS). Trečia, nustatyta iškraipymų,
likusių iš ankstesnės ne rinkos ekonomikos sistemos,
susijusių su bendrovės žemėnaudos teisėmis. Konkrečiai,
bendrovė gavo žemėnaudos teisės pažymėjimą, nesilaiky
dama sutarties sąlygų ir nesumokėjusi už šią teisę visos
sumos.

(29)

Be to, kita grupės bendrovė negalėjo įrodyti, kad ji
tenkina 2 kriterijų, nes nebuvo atliekamas nepriklau
somas jos apskaitos dokumentų auditas.

(30)

Komisija apie RER tyrimo išvadas pranešė susijusių bend
rovių grupei ir skundo pateikėjui, suteikdama jiems gali
mybę pateikti pastabų. Apie išvadas taip pat buvo
pranešta KLR valdžios institucijoms. Komisija pastabų
negavo.

(31)

Atsižvelgiant į tai, padaryta išvada, kad dvi grupės bend
rovės netenkina RER kriterijų. Laikantis įprastinės prak
tikos Sąjungoje tikrinti, ar susijusių bendrovių grupė kaip
visuma atitinka RER sąlygas, grupei kaip visumai
nuspręsta netaikyti RER.

(32)

Kaip minėta 6 konstatuojamojoje dalyje, abi bendradar
biaujančios Kinijos bendrovių grupės prašė taikyti IR.
Kadangi nustatyta, kad abi grupės tenkina visus pagrin
dinio reglamento 9 straipsnio 5 dalies kriterijus, laikinai
nuspręsta joms taikyti IR.
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gamybos būdu. Priešingai, Indijos gamintojų naudojamas
gamybos būdas yra palyginamas su KLR gamybos būdu ir
Indijos gamintojai vidaus rinkoje veikia konkurencijos
sąlygomis.

3.2.3. Normalioji vertė
(35)

Kinijos bendrovės gamina ir eksportuoja į Sąjungą dviejų
rūšių oksalo rūgštį: nerafinuotą oksalo rūgštį ir rafinuotą
oksalo rūgštį. Rafinuota oksalo rūgštis, negaminama
panašioje šalyje, gaminama gryninant nerafinuotą oksalo
rūgštį, siekiant pašalinti geležį, chloridus, metalo
pėdsakus ir kitas priemaišas. Vertinama, kad papildomos
rafinuotos oksalo rūgšties gamybos sąnaudos, palyginti
su nerafinuotos oksalo rūgšties gamybos sąnaudomis,
sudaro 12 % Todėl Komisija manė esant tikslinga norma
liąją vertę nustatyti abiejų rūšių oksalo rūgščiai.

(36)

Nerafinuotos oksalo rūgšties normalioji vertė pagal
pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą
nustatyta remiantis Indijai nustatyta normaliaja verte.
Kaip aprašyta 18 konstatuojamojoje dalyje, normalioji
vertė nustatyta remiantis tik pelningu pardavimu. Rafi
nuotos oksalo rūgšties, kuri negaminama panašioje šalyje,
normalioji vertė pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio
7 dalies a punktą nustatyta remiantis nerafinuotos oksalo
rūgšties gamybos sąnaudomis panašioje šalyje. Gamybos
sąnaudos pakoreguotos, jas padidinant 12 %, atsižvelgiant
į papildomas gamybos sąnaudas (žr. 35 konstatuojamąją
dalį), taip pat pardavimo, bendrąsias ir administravimo
išlaidas bei pelną.

(37)

Pardavimo, bendrosios ir administravimo išlaidos bei
pelnas pagal analogiją su pagrindinio reglamento
2 straipsnio 6 dalimi nustatyti sudedant bendradarbiau
jančio eksportuojančio gamintojo panašioje šalyje nerafi
nuotos oksalo rūgšties pardavimo vidaus rinkoje parda
vimo, bendrąsias ir administravimo išlaidas bei pelną.

3.2.2. Panaši šalis
(33)

(34)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a
punktą eksportuojantiems gamintojams, kuriems netai
komas RER, normalioji vertė turi būti nustatyta remiantis
vidaus rinkos kainomis arba apskaičiuota normaliąja
verte panašioje šalyje.

Pranešime apie inicijavimą Komisija nurodė ketinanti
pasirinkti Indiją tinkama panašia šalimi normaliajai vertei
nustatyti ir paragino suinteresuotąsias šalis teikti pastabų.
Pastabų negauta. Bet kuriuo atveju, Komisijos manymu,
Indija yra tinkama panaši šalis, nes vienintelės kitos šalies
gamintojos už Sąjungos ribų, Japonijos, rinka yra mono
polinė, joje nėra konkurencijos, o oksalo rūgštis gami
nama unikaliu būdu, kuris nėra palyginamas su KLR

3.2.4. Eksporto kaina
(38)

Kadangi IR taikomas abiem grupėms, pagal pagrindinio
reglamento 2 straipsnio 8 dalį eksporto kaina yra
paremta pirmojo nepriklausomo pirkėjo Sąjungoje
faktiškai sumokėtomis arba mokėtinomis kainomis.

(39)

Abu eksportuojantys KLR gamintojai oksalo rūgštį į
Sąjungą eksportavo per susijusius prekiautojus, kurie
prie gamintojams sumokėtos kainos pridėdavo antkainį.
Į šį antkainį atsižvelgiama lyginant eksporto kainą su
nustatyta normaliąja verte (žr. 42 konstatuojamąją dalį).
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3.2.5. Palyginimas
(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

Laikinasis dempingo
skirtumas

Bendrovė

Nerafinuotos oksalo rūgšties eksporto kaina EXW sąly
gomis buvo palyginta su panašiai šaliai nustatyta norma
liąja verte.

Rafinuotos oksalo rūgšties eksporto kaina EXW sąly
gomis buvo palyginta su apskaičiuotąja normaliąja verte
(žr. 36 konstatuojamąją dalį).

Siekiant užtikrinti teisingą normaliosios vertės arba
apskaičiuotosios normaliosios vertės ir eksporto kainos
palyginimą, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio
10 dalį į tai deramai atsižvelgta koreguojant. Visų
pirma, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio
10 dalies i punktą koreguojant atsižvelgta į susijusių
prekiautojų gautus komisinius.

Šiuo klausimu reikėtų pažymėti, kad Komisija nustatė,
kad susijusių prekiautojų, per kuriuos eksportuojantys
KLR gamintojai eksportavo oksalo rūgštį į Sąjungą, nega
lima laikyti vidaus prekybos padaliniais, nes jie taip pat
prekiauja kitų nesusijusių tiekėjų oksalo rūgštimi ir kitais
cheminiais produktais eksporto tikslais ir (arba) vidaus
prekyboje. Todėl daroma išvada, kad šių prekiautojų
funkcijos yra panašios į komisinių pagrindu dirbančio
agento funkcijas. Atitinkamai, siekiant užtikrinti teisingą
eksporto kainos ir normaliosios vertės palyginimą, į
prekiautojų antkainį neatsižvelgta. Koregavimas apskai
čiuotas remiantis ES nesusijusio prekiautojo pelnu ir
atitinkamo Kinijos prekiautojo pardavimo, bendrosiomis
ir administravimo išlaidomis.

(45)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalis
dempingo skirtumai nustatyti remiantis kiekvienos rūšies
produkto svertinės vidutinės normaliosios vertės ir kiek
vienos bendrovės svertinės vidutinės eksporto kainos,
kaip nurodyta pirmiau, palyginimu.

(46)

Atsižvelgiant į tai, procentais išreikšti CIF kainos
Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą laikinojo
dempingo skirtumai yra tokie:

37,7 %

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6 %

(47)

Kad būtų galima apskaičiuoti dempingo skirtumą, visos
šalies mastu taikomą visiems kitiems eksportuojantiems
KLR gamintojams, nustatytas bendradarbiavimo lygis,
palyginus bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų
nurodytą eksporto į Sąjungą apimtį ir atitinkamus Euros
tato statistinius duomenis.

(48)

Kadangi KLR bendradarbiavimas buvo mažas ir sudarė
maždaug 46 %, manoma, kad tikslinga dempingo skir
tumą, visos šalies mastu taikomą visiems kitiems KLR
eksportuotojams, nustatyti remiantis bendradarbiaujančių
eksportuotojų mažiausia dempingo kaina sudarytu
sandoriu.

(49)

Šiuo pagrindu nustatytas laikinasis 52,2 % CIF kainos
Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą dempingo
dydis visos šalies mastu.

4. ŽALA
4.1. Sąjungos gamyba ir Sąjungos pramonė
(50)

Skundą Europos chemijos pramonės taryba (CEFIC)
pateikė Sąjungos oksalo rūgšties gamintojo Oxaquim
S.A. (toliau – skundo pateikėjas), kuris per TL pagamino
didžiąją dalį visos oksalo rūgšties Sąjungoje, vardu.
Antrasis Sąjungos gamintojas, Clariant, neprieštaravo,
kad tyrimas būtų pradėtas, tačiau nusprendė nebendra
darbiauti. Šiuo metu Sąjungoje nėra kito nagrinėjamojo
produkto gamintojo. Todėl Sąjungos pramonę, kaip
apibrėžta pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje
ir 5 straipsnio 4 dalyje, sudaro du gamintojai – Oxaquim
S.A. ir Clariant, kartu pagaminantys 100 % Sąjungos
produkcijos. Šie du gamintojai toliau vadinami Sąjungos
pramone.

(51)

Norint nustatyti visą Sąjungoje pagamintą produkto kiekį
naudotasi visa turima informacija apie du gamintojus
Oxaquim S.A. ir Clariant, taip pat skunde nurodyta infor
macija ir skundo pateikėjo prieš inicijuojant tyrimą ir jį
inicijavus pateiktais duomenimis. Remiantis šia informa
cija, visą Sąjungoje per nagrinėjamąjį laikotarpį paga
mintą produkto kiekį sudarė 11 000–15 000 tonų.

3.2.6. Dempingo skirtumai
eksportuojan

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co.,
Ltd ir Shandong Fengyuan Uranus Advanced
Material Co., Ltd

Visiems kitiems nebendradarbiaujan
tiems eksportuojantiems gamintojams

Be to, prireikus atlikti kiti koregavimai, atsižvelgiant į
netiesioginius mokesčius, vežimo, draudimo, tvarkymo
ir papildomas išlaidas, pakavimo ir kreditų išlaidas, jei
jie, kaip nustatyta, buvo pagrįsti, tikslūs ir pagrįsti patik
rintais įrodymais.

Bendradarbiaujantiems
tiems gamintojams
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4.2. Susijusios Sąjungos rinkos nustatymas
(52)

Nustatyta, kad vienas Sąjungos gamintojų panaudojo dalį
pagamintos oksalo rūgšties kaip tarpinę medžiagą
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oksalatų (tetraoksalato, acetosella ir kalio bioksalatų)
gamybai. Ši oksalo rūgštis buvo paprasčiausiai pervežama
toje pačioje bendrovėje (neišrašant sąskaitos faktūros).
Tokia uždarojoje rinkoje naudojama oksalo rūgštis nepa
teko į laisvąją rinką, todėl tiesiogiai nekonkuravo su
importuojamu nagrinėjamuoju produktu. Priešingai,
nustatyta, kad parduoti laisvojoje rinkoje skirta produk
cija tiesiogiai konkuravo su importuojamu nagrinėja
muoju produktu.

(53)

(54)

(55)

Siekiant kuo išsamiau apibūdinti Sąjungos pramonės
padėtį, buvo renkami ir analizuojami su visa oksalo rūgš
ties veikla susiję duomenys ir vėliau buvo nustatyta, ar
produkcija skirta uždarajai ar laisvajai rinkoms.

(58)

5.1. Suvestinis nagrinėjamojo
vertinimas

importo

poveikio

(59)

Komisija nagrinėjo, ar KLR ir Indijos kilmės oksalo rūgš
ties importą reikėtų vertinti bendrai pagal pagrindinio
reglamento 3 straipsnio 4 dalį.

(60)

Dėl KLR ir Indijos kilmės importo poveikio atliekant
tyrimą nustatyta, kad dempingo skirtumai buvo didesni
už de minimis ribą, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento
9 straipsnio 3 dalyje, o importo dempingo kaina apimtis
iš kiekvienos iš šių dviejų nagrinėjamųjų šalių nebuvo
nežymi, kaip nurodyta pagrindinio reglamento
5 straipsnio 7 dalyje.

(61)

Viena vertus, dėl KLR ir Indijos importo dempingo kaina
konkurencijos sąlygų, ir kita vertus, KLR ir Indijos
importo dempingo kaina ir panašaus produkto konku
rencijos sąlygų, atlikus tyrimą paaiškėjo, kad jos buvo
panašios. Konkrečiau, importuojami produktai parduo
dami tais pačiais pardavimo kanalais ir panašių kategorijų
pirkėjams, todėl konkuruoja tarpusavyje ir su Sąjungoje
pagaminta oksalo rūgštimi.

(62)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, daroma preliminari
išvada, kad laikomasi visų pagrindinio reglamento
3 straipsnio 4 dalyje išvardytų kriterijų ir kad importas
iš KLR ir Indijos turėtų būti nagrinėjamas bendrai.

Analizuojant ekonominius rodiklius, susijusius su
Sąjungos pramone (pardavimo apimtį ir pardavimo
kainas Sąjungos rinkoje, rinkos dalį, augimą, eksporto
apimtį, kainas, pelningumą, investicijų grąžą ir grynųjų
pinigų srautus), nustatyta, kad, norint atlikti analizę ir
įvertinimą, reikia sutelkti dėmesį į padėtį, vyraujančią
laisvojoje rinkoje.

Tačiau kitų ekonominių rodiklių analizė, atlikus tyrimą,
parodė, kad juos galima pagrįstai išnagrinėti tik atsižvel
giant į visą veiklą. Iš tiesų produkcija (skirta tiek užda
rajai, tiek laisvajai rinkai), pajėgumai, pajėgumų naudo
jimas, investicijos, atsargos, užimtumas, našumas, darbo
užmokestis ir pajėgumas padidinti kapitalą priklauso nuo
visos veiklos, neatsižvelgiant į tai, ar produkcija realizuo
jama uždarojoje ar laisvojoje rinkoje.

Kadangi oksalo rūgščiai suteiktas KN kodas, kuriuo klasi
fikuojami ir kiti produktai, remiantis Eurostato duome
nimis importo apimties nebuvo įmanoma nustatyti.
Todėl suvartojimas buvo nustatytas remiantis skundo
pateikėjo pateiktais importo apimties duomenimis, sutik
rintais su patikrintais, nagrinėjamųjų šalių eksportuo
jančių gamintojų pateiktais duomenimis, ir viso Sąjungos
pramonės pardavimo Sąjungos rinkoje apimtimi.

2008 m. visas suvartojimas Sąjungoje labai padidėjo –
24 %, kitais metais suvartojimas sumažėjo 50 %, o per
TL vėl padidėjo. Apskritai per nagrinėjamąjį laikotarpį
suvartojimas ES rinkoje sumažėjo 5 %.

5. IMPORTAS IŠ NAGRINĖJAMŲJŲ ŠALIŲ

4.3. Suvartojimas Sąjungoje
(56)
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5.2. Importo iš nagrinėjamųjų šalių dempingo kaina
apimtis ir rinkos dalis
(63)

Atlikus tyrimą nustatyta tokia oksalo rūgšties importo iš
KLR ir Indijos raida:

2 lentelė
(57)

Atsižvelgiant į nedidelį tiekėjų skaičių ir į būtinybę apsau
goti konfidencialią verslo informaciją pagal pagrindinio
reglamento 19 straipsnį, pateikiami indeksuoti suvarto
jimo raidos nagrinėjamuoju laikotarpiu duomenys.

Importas iš KLR ir Indijos
Importo apimtis (metrinėmis
tonomis)

KLR ir Indija
1 lentelė

(Indeksas 2007 m. = 100)

2007

2008

2009

TL

7 629

11 763

4 707

7 969

100

154

62

104

100

125

101

110

Suvartojimas Sąjungoje
Rinkos dalis
Indeksas 2007 m. = 100

Suvartojimas – iš viso

2007

2008

2009

TL

100

124

61

95

(Indeksas 2007 m. = 100)

Šaltinis: skundo pateikėjo ir klausimyno atsakymuose pateikta informacija.
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Sąjungos pramonei įvertinti visi ekonominiai veiksniai ir
rodikliai, turėję poveikio Sąjungos pramonei nuo
2007 m. iki TL pabaigos.

Per nagrinėjamąjį laikotarpį importo iš nagrinėjamųjų
šalių apimtis padidėjo 4 %, o visas suvartojimas ES
rinkoje per tą patį laikotarpį sumažėjo 5 % (žr. 1 lentelę).
Kaip matyti pirmiau pateiktoje lentelėje, 2007–2008 m.
taip pat labai padidėjo rinkos dalis – 25 %, o per nagri
nėjamąjį laikotarpį – 10 %.
(70)

Makroekonominiai rodikliai (gamyba, pajėgumai, pajė
gumų naudojimas, pardavimo apimtis, rinkos dalis,
užimtumas, našumas, darbo užmokestis ir dempingo
skirtumų dydis) vertinti visos Sąjungos pramonės lygiu,
o mikroekonominiai rodikliai (atsargos, pardavimo
kainos, pelningumas, grynųjų pinigų srautas, investicijų
grąža, pajėgumas padidinti kapitalą ir investicijos,
gamybos sąnaudos) buvo grindžiami tinkamai patikrinta
vienintelio bendradarbiaujančio Sąjungos gamintojo klau
simyno atsakymuose pateikta informacija.

(71)

Atsižvelgiant į tai, kad duomenys žalos analizei gauti
daugiausia tik iš vieno šaltinio, su Sąjungos pramone
susiję duomenys turėjo būti indeksuoti, siekiant apsaugoti
konfidencialumą
pagal
pagrindinio
reglamento
19 straipsnį.

5.3. Vykdant dempingą importuotų produktų kaina
ir priverstinis kainų mažinimas
(65)

L 275/7

Vidutinės importo iš nagrinėjamųjų šalių kainos keitėsi
taip:

3 lentelė
Importo iš KLR ir Indijos kaina
Importo kainos (EUR už
metrinę toną)

(66)

(67)

(68)

2007

2008

2009

TL

KLR ir Indija

470

641

474

545

(Indeksas 2007 m. = 100)

100

136

101

116

6.2. Su Sąjungos pramone susiję duomenys (makroe
konominiai rodikliai)

2007–2008 m. importo kainos padidėjo 36 %, o
2009 m. sumažėjo iki panašių į buvusias 2007 m. Per
TL kainos vėl padidėjo beveik 15 % Per nagrinėjamąjį
laikotarpį kainos padidėjo 16 % Tačiau reikėtų atkreipti
dėmesį, kad 2008 m.–TL importo kainos sumažėjo 20 %,
nepaisant pagrindinių gamybos sąnaudų (anglies šaltinių
ir elektros energijos) kainų padidėjimo per šį laikotarpį.

Siekiant išnagrinėti priverstinį kainų mažinimą, vidutinės
svertinės Sąjungos pramonės pardavimo nesusijusiems
pirkėjams Sąjungos rinkoje kainos, pakoreguotos pagal
gamintojo kainas EXW sąlygomis (t. y. atskaičius vežimo
Sąjungoje išlaidas, nuolaidas ir lengvatas), palygintos su
atitinkamomis vidutinėmis svertinėmis bendradarbiau
jančių KLR ir Indijos eksportuotojų kainomis pirmam
nepriklausomam pirkėjui Sąjungos rinkoje (t. y. be
nuolaidų, kurios prireikus buvo pakoreguotos pagal CIF
kainas Sąjungos pasienyje ir tinkamai atsižvelgiant į
muitinio įforminimo sąnaudas ir išlaidas po importo).

Palyginus kainas, nustatyta, kad per TL dėl KLR ir Indijos
kilmės nagrinėjamojo produkto pardavimo Sąjungoje
dempingo kaina Sąjungos pramonės pardavimo kainos
buvo priverstinai sumažintos 16,9–34,6 % Šis privers
tinio kainų mažinimo lygis sutapo su neigiama kainų
raida rinkoje ir todėl kainos buvo labai smukdomos.

6.2.1. Gamyba, gamybos pajėgumai ir pajėgumų naudojimas
4 lentelė
Visa Sąjungos gamyba, gamybos pajėgumai ir pajėgumų
naudojimas
2007

2008

2009

TL

Visa gamyba

100

101

89

106

Visi gamybos pajėgumai

100

100

77

77

Visas pajėgumų naudojimas

100

101

116

138

(Indeksas 2007 m. = 100)

(72)

Lentelėje pateikti duomenys apie Sąjungos pramonės
gamybą, gamybos pajėgumus ir pajėgumų naudojimą, o
į 2007–2008 m. duomenis taip pat įtraukti dar vieno
Sąjungos gamintojo, kuris nutraukė oksalo rūgšties
gamybą 2008 m., duomenys.

(73)

Kaip matyti pirmiau pateiktoje lentelėje, Sąjungos
pramonės gamyba 2007 m. ir 2008 m. palyginti nekito,
o 2009 m. labai sumažėjo. Per TL gamyba padidėjo.
Apskritai nagrinėjamuoju laikotarpiu gamyba padidėjo
6 %.

(74)

Dėl dar vieno Sąjungos gamintojo gamybos įmonės
uždarymo 2008 m., Sąjungos pramonės gamybos pajė
gumai 2008 m. labai sumažėjo (23 %).

6. EKONOMINĖ SĄJUNGOS PRAMONĖS PADĖTIS
6.1. Įžanginės pastabos
(69)

Vadovaujantis pagrindinio reglamento 3 straipsnio
5 dalimi, nagrinėjant importo dempingo kaina poveikį

LT
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Dėl abiejų šių veiksnių (t. y. padidėjusios gamybos apim
ties ir sumažėjusių gamybos pajėgumų, trečiajam
Sąjungos gamintojui 2008 m. uždarius gamybos
įmonę), nagrinėjamuoju laikotarpiu žymiai (38 %) padi
dėjo pajėgumų naudojimas.

(81)

2011 10 20

Per visą nagrinėjamąjį laikotarpį darbo užmokestis suma
žėjo 1 % Iš pradžių 2007–2008 m. padidėjęs 21 %, iki TL
darbo užmokestis nuolat mažėjo.

6.2.4. Faktinio dempingo skirtumo dydis
6.2.2. Pardavimo apimtis ir rinkos dalis

(82)

5 lentelė
Pardavimo apimtis ir rinkos dalis
2007

2008

2009

TL

Visas pardavimas

100

97

61

86

Rinkos dalis (%)

100

79

99

91

(Indeksas 2007 m. = 100)

Dempingo skirtumai pateikti skirsnyje apie dempingą.
Visi nustatyti skirtumai gerokai didesni už de minimis
lygį. Be to, atsižvelgiant į importo dempingo kaina apimtį
ir kainą, faktinio dempingo skirtumų poveikis negali būti
laikomas nereikšmingu.

6.3. Su bendradarbiaujančiu Sąjungos gamintoju
susiję duomenys (mikroekonominiai rodikliai)
6.3.1. Bendroji pastaba

(76)

Į 2007 m. ir 2008 m. pardavimo apimties duomenis
įtraukti 2008 m. gamybą nutraukusio Sąjungos gamin
tojo pardavimo duomenys.

(77)

Nors suvartojimas Sąjungoje nagrinėjamuoju laikotarpiu
sumažėjo 5 % (žr. 58 konstatuojamąją dalį), Sąjungos
pramonės nepriklausomiems pirkėjams Sąjungos rinkoje
parduotas nagrinėjamojo produkto kiekis tuo pačiu laiko
tarpiu sumažėjo 14 %, todėl rinkos dalis sumažėjo 9 %.

(78)

(83)

Buvo analizuojami tik skundo pateikėjo mikroekonomi
niai rodikliai (pardavimo kainos ir gamybos sąnaudos,
atsargos, pelningumas, grynųjų pinigų srautas, investicijų
grąža, pajėgumas padidinti kapitalą ir investicijos), nes
nebuvo gauta kito ES gamintojo duomenų, kaip aprašyta
70 konstatuojamojoje dalyje.

6.3.2. Vidutinės bendradarbiaujančio Sąjungos gamintojo
vieneto kainos ir gamybos sąnaudos
7 lentelė

Kalbant apie raidą nagrinėjamuoju laikotarpiu, Sąjungos
pramonės pardavimas mažėjo gerokai daugiau nei suvar
tojimas Sąjungoje (atitinkamai 14 % ir 5 %). Dėl to
Sąjungos pramonės rinkos dalis per tą patį laikotarpį
taip pat labai sumažėjo (9 procentiniais punktais).

Pardavimo kainos
Indeksas 2007 m. = 100

Vidutinė vieneto pardavimo
kaina

6.2.3. Užimtumas, našumas ir darbo užmokestis

2007

2008

2009

TL

100

143

136

131

Šaltinis: klausimyno atsakymai.

6 lentelė
Užimtumas, našumas ir darbo užmokestis
(84)

(79)

(Indeksas 2007 m. = 100)

2007

2008

2009

TL

Bendras darbuotojų skaičius

100

119

108

96

Bendras našumas
(vienetų/darbuotojui)

100

85

83

111

Visas metinis darbo
užmokestis

100

121

110

99

Vidutinės vieno darbuotojo
darbo sąnaudos

100

119

118

104

8 lentelė
Gamybos sąnaudos

Per nagrinėjamąjį laikotarpį, padidėjus gamybai ir suma
žėjus darbuotojų skaičiui, bendras našumas vienam
darbuotojui padidėjo 11 %.

Indeksas 2007 m. = 100

2007

2008

2009

TL

Vidutinės tonos gamybos
sąnaudos

100

103

102

98

Šaltinis: klausimyno atsakymai.

Darbuotojų skaičius per nagrinėjamąjį laikotarpį suma
žėjo 4 % Reikia pažymėti, kad oksalo rūgšties gamyba
nėra imli darbo jėgai.
(85)

(80)

Vidutinės Sąjungos pramonės pardavimo kainos EXW
sąlygomis nesusijusiems pirkėjams Sąjungos rinkoje per
nagrinėjamąjį laikotarpį padidėjo 31 %.

Atlikus tyrimą, nustatyta, kad vidutinės bendradarbiau
jančio Sąjungos gamintojo gamybos sąnaudos metams
bėgant palyginti nekito dėl nuolatinio gamybos proceso
tobulinimo, o tai buvo įmanoma tik daug investuojant
(žr. 9 ir 11 lenteles).
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gumas ir mažėjo. Investicijos buvo daugiausia skiriamos
naujiems gamybos įrankiams įsigyti ir naujiems gamybos
procesams įgyvendinti, siekiant didinti veiksmingumą.
Didesnės investicijos rodo, kad pramonei nebuvo sunku
padidinti kapitalą, o tai rodo ilgalaikį pramonės gyvybin
gumą.

6.3.3. Atsargos
(86)
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Atsižvelgiant į nagrinėjamojo produkto pobūdį, atsargos
nelaikomos. Nagrinėjamasis produktas greitai išdžiūsta,
todėl gamintojai gamina tik skubiai siųsti skirtas prekes.
6.3.4. Pelningumas, grynųjų pinigų srautas, investicijų grąža,
pajėgumas padidinti kapitalą ir investicijos
(91)

Per nagrinėjamąjį laikotarpį investicijos padidėjo 177 %.

(92)

Padidindama investicijas, kad patobulintų gamybos
procesus, pramonė, kuri yra imli kapitalui, vis tiek parodė
gebanti padidinti kapitalą; nepaisant to, tam trukdė suma
žėjęs pardavimas ir tai, kad buvo vis sunkiau užtikrinti
grynųjų pinigų srautą.

9 lentelė
Pelningumas
Indeksas 2007 m. = – 100

Pelningumas (ES)

2007

2008

2009

TL

– 100

4

–2

3

Šaltinis: klausimyno atsakymai.

(87)

(88)

12 lentelė

Panašaus produkto pelningumas nustatytas ikimokestinį
grynąjį pelną, gautą skundo pateikėjui parduodant panašų
produktą, išreiškus tokio pardavimo apyvartos procentine
dalimi.
Po didžiulių nuostolių 2007 m., skundo pateikėjas gavo
nedidelį pelną 2008 m., o 2009 m. vėl patyrė nuostolių.
Skundo pateikėjas gavo nedidelį pelną per TL, sumažėjus
kai kuriems gamybos sąnaudų elementams, kaip matyti 8
lentelėje.

Investicijų grąža
Indeksas 2007 m. = – 100

Investicijų grąža

2007

2008

2009

TL

– 100

13

– 14

– 51

Šaltinis: klausimyno atsakymai.

(93)

Nepaisant didesnių investicijų, nagrinėjamojo produkto
investicijų grąža nebuvo tokia, kokios tikėtasi. Nors
2008 m. padėtis kiek gerėjo, investicijų grąža nagrinėja
muoju laikotarpiu išliko neigiama.

(94)

Todėl pramonės augimas buvo nedidelis ir akivaizdžiai
neproporcingas ankstesnių metų investicijoms.

10 lentelė
Grynųjų pinigų srautas
Indeksas 2007 m. = – 100

Grynųjų pinigų srautas

2007

2008

2009

TL

– 100

3 054

1 994

868

Šaltinis: klausimyno atsakymai.

7. IŠVADA DĖL ŽALOS
(89)

Su grynųjų pinigų srautu (t. y. pramonės gebėjimu pačiai
finansuoti savo veiklą) susijusi tendencija iš esmės rodo
pelningumo raidą. Todėl 2007 m. grynųjų pinigų srautas
buvo neigiamas, ir nepaisant tam tikro pagerėjimo
2008 m., 2008 m.–TL jis mažėjo, tokiu būdu finansinė
bendradarbiaujančio Sąjungos gamintojo padėtis prastėjo.

(95)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad kai kurių žalos rodiklių
tendencija yra teigiama: gamybos apimtis padidėjo 6 %,
pajėgumų naudojimas padidėjo 38 %, investicijos padi
dėjo 177 %, tokiu būdu bendrovė gavo sąlyginį pelną
(nuo didelių nuostolių 2007 m. iki nedidelio pelno per
TL). Tačiau, kaip jau buvo minėta, kai kurie su Sąjungos
pramonės ekonomine padėtimi susiję rodikliai nagrinėja
muoju laikotarpiu labai pablogėjo.

(96)

Uždarius vieno Sąjungos gamintojo gamybos įmonę,
pardavimo apimtis sumažėjo 14 % Užimtumą teko
mažinti 4 % ir gamybos pajėgumas sumažėjo 23 %
Nors suvartojimas sumažėjo tik 5 %, rinkos dalis suma
žėjo beveik 9 % Todėl pelningumas buvo mažas ir turėjo
neigiamo poveikio investicijų grąžai ir grynųjų pinigų
srautui, visų pirma 2008 m.–TL. Nagrinėjamuoju laiko
tarpiu pelningumas pagerėjo, tačiau per TL išliko labai
mažas ir yra nepakankamas, kad būtų galima palaikyti
gamybą vidutinės trukmės laikotarpiu.

11 lentelė
Investicijos
Indeksas 2007 m. = 100

Iš viso investicijų

2007

2008

2009

TL

100

111

185

277

Šaltinis: klausimyno atsakymai.

(90)

Iš šios lentelės matyti, kad skundo pateikėjas didino
investicijas į nagrinėjamąjį produktą, net tada, kai pelnin
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(97)

Nors apskritai gamyba didėjo, Sąjungos pramonė neteko
didelės rinkos dalies. Tuo pat metu importas dempingo
kaina iš nagrinėjamųjų šalių labai padidėjo.

žaliavų ir elektros energijos sąnaudas. Dėl to sumažėjo
Sąjungos pramonės rinkos dalis, o pelningumas ir toliau
buvo prastas.

(98)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, daroma preliminari
išvada, kad Sąjungos pramonei per TL buvo daroma
materialinė žala, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento
3 straipsnio 5 dalyje.

(104) Remiantis tuo, kas išdėstyta, padaryta preliminari išvada,

8. PRIEŽASTINIS RYŠYS
8.1. Įžanga
(99)

Remiantis pagrindinio reglamento 3 straipsnio 6 ir
7 dalimis nagrinėta, ar Sąjungos pramonei materialinę
žalą padarė importas dempingo kaina iš nagrinėjamųjų
šalių. Be to, nagrinėti kiti žinomi su importu dempingo
kaina nesusiję veiksniai, galėję daryti žalą Sąjungos
pramonei, nes siekta užtikrinti, kad žala, kuri galėjo
būti padaryta dėl tų kitų veiksnių, nebūtų priskirta
žalai, susijusiai su importu dempingo kaina.

kad importo maža dempingo kaina iš nagrinėjamųjų šalių
apimties didėjimas darė didelį neigiamą poveikį Sąjungos
pramonės ekonominei padėčiai.

8.3. Kitų veiksnių poveikis
(105) Dėl priežastinio ryšio nagrinėti kiti veiksniai, kaip antai

paklausos Sąjungos rinkoje raida, žaliavų kainos,
Sąjungos pramonės eksporto veikla, nagrinėjamojo
produkto importas iš kitų šalių, pramonės oksalo rūgšties
naudojimas uždarojoje rinkoje ir ekonomikos krizė.

8.3.1. Paklausos Sąjungos rinkoje raida
(106) Kaip nurodyta 1 lentelėje, oksalo rūgšties suvartojimas

8.2. Importo dempingo kaina poveikis
(100) Per nagrinėjamąjį laikotarpį oksalo rūgšties suvartojimas

Sąjungoje sumažėjo 5 %, o importas dempingo kaina iš
nagrinėjamųjų šalių per šį laikotarpį padidėjo daugiau
kaip 4 % Daugiausia importo dempingo kaina apimtis
išaugo 2007–2008 m., kai ji padidėjo 54 % Importo iš
nagrinėjamųjų šalių rinkos dalis 2007–2008 m. padidėjo
25 %, o tai sutapo su Sąjungos pramonės rinkos dalies
sumažėjimu per tą patį laikotarpį (21 %).

(101) Nors per nagrinėjamąjį laikotarpį vidutinės importo

kainos padidėjo 16 %, jos priverstinai mažino bendradar
biaujančio Sąjungos gamintojo kainas vidutiniškai 21,9 %
per TL, tokiu būdu Sąjungos pramonei darydamos spau
dimą kainoms ir neleisdamos bendradarbiaujančiam
Sąjungos gamintojui didinti kainų iki pelningesnio lygio.

(102) Primenama, kad labai sumažėjo Sąjungos pramonės

pardavimo apimtis (14 %). Tačiau pardavimo apimtis
sumažėjo daug daugiau nei sumažėjo paklausa, dėl to
rinkos dalis sumažėjo 9 % Tuo pačiu metu nagrinėjamųjų
šalių rinkos dalis padidėjo 10 % Iš to matyti, kad
Sąjungos pramonės rinkos dalis didžia dalimi atiteko
importui dempingo kaina iš nagrinėjamųjų šalių.

Sąjungoje pirmiausia 2008 m. padidėjo 24 %, kitais
metais sumažėjo 39 %, o per TL vėl padidėjo. Apskritai
per nagrinėjamąjį laikotarpį suvartojimas ES rinkoje
sumažėjo 5 % Per tą patį laikotarpį Sąjungos pramonė
prarado rinkos dalį.

(107) Nors atlikus tyrimą nustatyta, kad 2009 m. sumažėjusi

Sąjungos rinkos paklausa taip pat turėjo poveikio
importui iš nagrinėjamųjų šalių, verta pastebėti, kad per
nagrinėjamąjį laikotarpį nagrinėjamųjų šalių eksportuo
tojai padidino savo pardavimo apimtis ir rinkos dalį,
rinkoje darydami spaudimą kainoms importu dempingo
kaina.

(108) Taigi preliminariai laikoma, kad Sąjungos pramonės

ekonominė padėtis iš esmės pablogėjo dėl padidėjusios
importo dempingo kaina iš nagrinėjamųjų šalių apimties
ir nagrinėjamųjų šalių eksportuotojų vykdyto priverstinio
kainų mažinimo, o ne dėl sumažėjusio suvartojimo. Nors
sumažėjusi paklausa prisidėjo prie žalos, tačiau ji nebuvo
tokia, kad būtų nutrauktas padarytos materialinės žalos ir
padidėjusios importo dempingo kaina apimties priežas
tinis ryšys.

8.3.2. Pagrindinės žaliavos kainos
(109) Kaip matyti 8 lentelėje, vidutinės gamybos sąnaudos paly

(103) Todėl manoma, kad dėl importo iš nagrinėjamųjų šalių

mažomis dempingo kainomis Sąjungos rinkoje toliau
daromas spaudimas neleido Sąjungos pramonei nustatyti
tokių pardavimo kainų, kurios atitiktų padidėjusias

ginti nekito, nepaisant labai padidėjusios pagrindinės
žaliavos (cukraus) kainos. Iš tiesų, atlikus tyrimą nusta
tyta, kad bendradarbiaujančio Sąjungos gamintojo
gamybos sąnaudų tendencija nesutapo su vienos pagrin
dinių žaliavų oksalo rūgšties gamyboje kainų raida. Per
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nagrinėjamąjį laikotarpį labai padidėjusias (50 %) vidu
tines cukraus kainas sušvelnino bendradarbiaujančio
Sąjungos gamintojo investicijos, skirtos gamybos proce
sams tobulinti. Apskritai dėl šios priežasties grynasis
poveikis buvo gamybos sąnaudų sumažėjimas 12 %
Nepaisant to, kaip matyti 7 lentelėje, vieneto pardavimo
kaina per nagrinėjamąjį laikotarpį padidėjo 31 % Nusta
tyta, kad nagrinėjamųjų šalių eksportuotojai veikė
tokiomis pačiomis ekonomikos sąlygomis, susijusiomis
su žaliavų kainų raida, nes vieneto importo kainų tenden
cija sutapo su bendradarbiaujančio Sąjungos gamintojo
vieneto pardavimo kainų tendencija, nors lygis ir buvo
kitas.

(110) Būtų galima manyti, kad kai nėra žalingo dempingo,

kainos buvo nuolatos koreguojamos, atsižvelgiant į įvai
rius gamybos sąnaudų sudėtinių dalių pokyčius. Tačiau
taip neatsitiko. Bendradarbiaujantis Sąjungos gamintojas
negalėjo gauti pakankamai didelio pelno, būtino šiam
kapitalui imliam gamintojui, ir jo grynųjų pinigų srautas
taip pat sumažėjo.
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(114) Išnagrinėjus nustatyta, kad bendradarbiaujančio Sąjungos

gamintojo pardavimo eksportui nesusijusioms šalims
apimtis sudarė didelę jo viso pardavimo dalį (apie
30 %). Per nagrinėjamąjį laikotarpį bendradarbiaujančio
Sąjungos gamintojo eksporto apimtis padidėjo 52 %, o
pardavimo eksportui vieneto kaina labai sumažėjo, prie
šingai nei bendradarbiaujančio Sąjungos gamintojo
pardavimo Sąjungoje kaina, kuri labai padidėjo. Atlikus
tyrimą, nustatyta, kad eksportas atliko svarbų vaidmenį
išlaikant didelį pajėgumų naudojimą, siekiant padengti
nuolatines sąnaudas ir investicijas į įrangą. Nors eksportas
buvo parduodamas mažesnėmis nei Sąjungos rinkoje
kainomis, šios kainos buvo mažos, nes eksporto rinkose
buvo konkuruojama su mažomis kainomis eksportuotojų
iš nagrinėjamųjų šalių parduodama oksalo rūgštimi.
Atlikus tyrimą nustatyta, kad šis eksportas leido bendra
darbiaujančiam Sąjungos gamintojui sušvelninti ES
rinkoje padarytą žalą, todėl jis nėra toks, kad būtų
nutrauktas Sąjungos pramonei padarytos materialinės
žalos ir importo dempingo kaina iš nagrinėjamųjų šalių
priežastinis ryšys.

8.3.4. Importas iš kitų trečiųjų šalių
(111) Taigi, preliminariai laikoma, kad dėl importo dempingo

kaina iš nagrinėjamųjų šalių, dėl kurio buvo priverstinai
mažinamos bendradarbiaujančio Sąjungos gamintojo
kainos, buvo mažinamos kainos Sąjungos rinkoje ir
bendradarbiaujančiam Sąjungos gamintojui kliudoma
didinti pardavimo kainas tiek, kad jos būtų didesnės už
sąnaudas ar būtų galima gauti pagrįstą pelną.

(115) Kadangi importo iš kitų šalių nei nagrinėjamosios šalys

nėra, šis veiksnys neturėjo poveikio ES rinkai.

8.3.5. Uždarasis naudojimas
(116) Kaip minėta 52–55 konstatuojamosiose dalyse, naudo

(112) Atsižvelgiant į tai, kad žaliavos kainos taip pat turėjo

poveikį nagrinėjamųjų šalių eksportuotojams, padaryta
preliminari išvada, kad žaliavų kainų padidėjimas nagri
nėjamuoju laikotarpiu negalėjo daryti poveikio Sąjungos
pramonei padarytai materialinei žalai.

jimas uždarojoje rinkoje – tik pervežimas vieno Sąjungos
gamintojų įmonėje, kai oksalo rūgštis naudojama oksa
latų gamybai. Parduodant oksalatus gautas pelnas yra
nemažas ir iš tiesų leido gamintojui tęsti veiklą, nepaisant
gaminant oksalo rūgštį patirtų nuostolių. Todėl šis
veiksnys neturi poveikio Sąjungos pramonei padarytai
žalai.

8.3.3. Sąjungos pramonės eksporto veikla
8.3.6. Ekonomikos krizė
13 lentelė

(117) 2009 m. palyginti su 2008 m. dėl ekonomikos krizės

Eksporto apimtis ir vieneto kainos
2007

2008

2009

TL

Eksportas (tonos)

100

80

140

152

Vidutinė eksporto kaina

100

104

103

91

Indeksas 2007 m. = 100

oksalo rūgšties suvartojimas Sąjungoje sumažėjo perpus,
todėl sumažėjo Sąjungos pramonės pardavimo apimtis
(– 40 %) ir vertė (– 45 %). Tačiau šiuo laikotarpiu
pramonei sumažinus kainas maždaug 5 %, jos rinkos
dalis padidėjo (11 %) ir tokiu būdu sumažėjo neigiamas
krizės poveikis. Iš tiesų, pramonė 2009 m. beveik galėjo
išvengti nuostolių.

Šaltinis: klausimyno atsakymai.

(113) Eksportas taip pat nagrinėtas kaip vienas su importu

dempingo kaina nesusijusių žinomų veiksnių, galėjusių
tuo pačiu metu daryti žalą Sąjungos pramonei, nes siekta
užtikrinti, kad žala, kuri galėjo būti padaryta dėl tų kitų
veiksnių, nebūtų priskirta importui dempingo kaina.

(118) Nors 2008–2009 m. ekonomikos krizė galėjo prisidėti

prie prastų Sąjungos pramonės rodiklių, apskritai šis
poveikis negali būti laikomas tokiu, kad būtų nutrauktas
importo dempingo kaina ir Sąjungos pramonei padarytos
materialinės žalos priežastinis ryšys.
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8.4. Išvada dėl priežastinio ryšio
(119) Atlikus minėtą analizę įrodyta, kad per nagrinėjamąjį

laikotarpį padidėjo nagrinėjamųjų šalių kilmės produktų
pardavimo apimtis ir rinkos dalis. Be to, nustatyta, kad
šie produktai importuoti dempingo kaina, kuri buvo
daug mažesnė (beveik 22 %) nei Sąjungos pramonės
Sąjungos rinkoje parduodamo nagrinėjamojo produkto
kainos per TL.

(120) Nagrinėjamųjų

šalių importo mažomis dempingo
kainomis apimtis ir rinkos dalis padidėjo nepaisant
bendro paklausos Sąjungos rinkoje sumažėjimo per
nagrinėjamąjį laikotarpį. Didėjanti importo rinkos dalis
sutapo su neigiama Sąjungos pramonės rinkos dalies
raida per tą patį laikotarpį. Kaip minėta, tuo pačiu
metu pagrindinių Sąjungos pramonės ekonominės ir
finansinės padėties rodiklių raida buvo neigiama.
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(125) Vienas iš dviejų Sąjungos gamintojų tyrimo inicijavimui

neprieštaravo, bet daugiau informacijos nepateikė ir atlie
kant tyrimą nebendradarbiavo.

(126) Sąjungos pramonei dėl importo iš nagrinėjamųjų šalių

dempingo kaina padaryta materialinė žala. Primenama,
kad svarbiausių žalos rodiklių tendencija nagrinėjamuoju
laikotarpiu buvo neigiama. Visų pirma, padarytas didelis
poveikis su Sąjungos pramonės finansine veikla susiju
siems žalos rodikliams, kaip antai pelningumui, grynųjų
pinigų srautui ir investicijų grąžai. Jei priemonės nebus
nustatytos, laikoma, kad atsigavusio oksalo rūgšties
sektoriaus nepakaks, kad atsigautų Sąjungos pramonės
finansinė padėtis, todėl ji gali toliau prastėti.

(127) Tikimasi, kad nustačius priemones Sąjungos rinkoje bus

(121) Suvartojimo Sąjungos rinkoje sumažėjimas 2009 m.

turėjo neigiamo poveikio Sąjungos pramonės veiklai.
Tačiau apskritai šis ir kiti veiksniai negali būti laikomi
turėjusiais tokį poveikį, kad būtų nutrauktas importo
dempingo kaina ir žalingos Sąjungos pramonės padėties
priežastinis ryšys.

(122) Remiantis

minėtu nagrinėjimu, kurį atlikus buvo
tinkamai nustatytas ir atskirtas visų žinomų veiksnių
poveikis Sąjungos pramonės padėčiai nuo žalingo
poveikio, kurį daro importas dempingo kaina, daroma
preliminari išvada, kad importas dempingo kaina iš nagri
nėjamųjų šalių Sąjungos pramonei padarė materialinę
žalą, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 3 straipsnio
6 dalyje.

atkurtos veiksmingos ir sąžiningos prekybos sąlygos, o
Sąjungos pramonė oksalo rūgšties kainas galės nustatyti
atsižvelgdama į gamybos sąnaudas. Galima tikėtis, kad
nustačius priemones Sąjungos pramonė galėtų atgauti
bent dalį per nagrinėjamąjį laikotarpį prarastos rinkos
dalies, o tai vėliau turėtų teigiamo poveikio jos ekono
minei padėčiai ir pelningumui.

(128) Todėl padaryta išvada, kad importuojamai KLR ir Indijos

kilmės oksalo rūgščiai nustačius laikinąsias antidempingo
priemones, nebūtų prieštaraujama Sąjungos pramonės
interesams.

9.3. Importuotojų interesai
(129) Atsakymus į klausimyno klausimus pateikė aštuoni nesu

9. SĄJUNGOS INTERESAI
9.1. Pirminė pastaba

siję importuotojai. Trys iš šių importuotojų importavo tik
nedidelius nagrinėjamojo produkto kiekius ir kainos padi
dėjimą galėjo perkelti pirkėjams. Kai kurie jų nurodė, kad
nustačius antidempingo priemones galėtų svarstyti, ar
nevertėtų nebeprekiauti šiuo produktu.

(123) Remiantis pagrindinio reglamento 21 straipsniu nagri

nėta, ar nepaisant preliminarios išvados dėl žalingo
dempingo buvo įtikinamų priežasčių, dėl kurių būtų
galima daryti išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju laikinųjų
antidempingo priemonių nustatymas prieštarautų
Sąjungos interesams. Sąjungos interesų nagrinėjimas
buvo grindžiamas visų susijusių dalyvių interesų, taip
pat Sąjungos pramonės, nagrinėjamojo produkto impor
tuotojų ir naudotojų interesų, vertinimu.

9.2. Sąjungos pramonės interesai
(124) Sąjungos pramonę sudaro du gamintojai, kurių gamyklos

yra skirtingose Sąjungos valstybėse narėse ir kurie tiesio
giai įdarbino 30–50 darbuotojų, gaminančių ir parduo
dančių nagrinėjamąjį produktą.

(130) Ketvirtasis importuotojas teigė, kad jo pirkėjai visiems

savo galutiniams produktams, kurių gamybos procese
naudojama oksalo rūgštis ir kuriuos jie vėliau reekspor
tuoja už ES ribų, galėtų naudoti laikinojo įvežimo
perdirbti schemą. Taigi nustatytų antidempingo prie
monių poveikis šiam importuotojui nebūtų didelis.

(131) Remiantis tuo, kas išdėstyta, padaryta preliminari išvada,

kad apskritai nustačius priemones poveikis importuoto
jams neturėtų būti didelis. Iš esmės importuotojų
prekybos oksalo rūgštimi pelno dydis yra pakankamai
didelis ir jie tikisi kainos padidėjimą perkelti pirkėjams.
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9.4. Naudotojų interesai
(132) Bendradarbiaujantys naudotojai per TL suvartojo 22 %

Sąjungoje suvartojamos oksalo rūgšties. Atliekant tyrimą
nustatyta, kad nustatant ES interesus naudotojų atžvilgiu
svarbu skirti nerafinuotos oksalo rūgšties ir rafinuotos
oksalo rūgšties vartojimą. Bendradarbiaujanti Sąjungos
pramonė gamina nerafinuotą oksalo rūgštį, o kitas
nebendradarbiaujantis Sąjungos gamintojas – rafinuotą
oksalo rūgštį, kuri daugiausia naudojama farmacijos ir
maisto pramonėje, taip pat smulkių metalo miltelių ekst
rakcijos sektoriuose.

(133) Nerafinuotos oksalo rūgšties naudotojai teigė, kad nusta

čius priemones bendradarbiaujanti Sąjungos pramonė,
kuri yra vienintelė ES tiekėja, padidintų kainas. Kita
vertus, naudotojai taip pat paminėjo, kad būtų negerai
visiškai priklausyti nuo užsienio importo.

(134) Valymo ir balinimo produktus gaminantiems naudoto

jams oksalo rūgštis sudaro tik nedidelę jų žaliavų dalį ir
dėl antidempingo muitų susidariusį kainos padidėjimą jie
tikriausiai galės perkelti pirkėjams arba, jei įmanoma,
pakeisti savo produktų formules ir vietoje oksalo rūgšties
naudoti pakaitinius produktus.
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oksalo rūgšties neįmanoma pakeisti kitais produktais.
Tačiau pelnas šiame sektoriuje gali būti didelis. Kadangi
šiame sektoriuje įprasta sudaryti metines sutartis, trum
puoju laikotarpiu perkelti kainos padidėjimą bus
nelengva. Tačiau kainos padidėjimą trumpuoju laiko
tarpiu būtų įmanoma absorbuoti, atsižvelgiant į tai, kad
mažiausia siūloma muito norma yra 14,6 % ir gaunamas
didelis pelnas.

(138) Vienas naudotojas teigė, kad rafinuotos oksalo rūgšties

produkcijos nepakanka paklausai patenkinti. Šiuo klau
simu nustatyta, kad Sąjungoje pagamintos rafinuotos
oksalo rūgšties trūkumas, atsižvelgiant į suvartojimą,
sudarė apie 1 000–2 000 tonų per metus. Bet kuriuo
atveju, atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis galutinių
produktų, kurių gamybos procese naudojama rafinuota
oksalo rūgštis, yra eksportuojami, naudotojai panorėję
galėtų veikti pagal laikinojo įvežimo perdirbti schemą.

9.5. Išvada dėl Sąjungos interesų
(139) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, daroma preliminari

išvada, kad apskritai, remiantis turima informacija apie
Sąjungos interesus, nėra įtikinamų priežasčių, dėl kurių
importuojamai KLR ir Indijos kilmės oksalo rūgščiai
nereikėtų nustatyti laikinųjų priemonių.

(135) Poliravimo medžiagas gaminantiems naudotojams oksalo

rūgštis sudaro didelę jų žaliavų sąnaudų dalį ir jos neįma
noma pakeisti kitais produktais. Nėra tikėtina, kad
naudotojai galėtų visiškai perkelti kainos padidėjimą
pirkėjams, nes jie konkuruoja su gamintojais iš ne ES
šalių. Tačiau 95 % produkcijos jie eksportuoja už ES
ribų ir galėtų susigrąžinti muitus pagal laikinojo įvežimo
perdirbti schemą.

10. LAIKINOSIOS ANTIDEMPINGO PRIEMONĖS
10.1. Žalos pašalinimo lygis
(140) Atsižvelgiant į padarytas išvadas dėl dempingo, žalos,

priežastinio ryšio ir Sąjungos interesų, turėtų būti nusta
tytos laikinosios antidempingo priemonės, kad būtų apsi
saugota nuo tolesnės importo dempingo kaina Sąjungos
pramonei daromos žalos.

(136) Naudotojams, kurie oksalo rūgštį naudoja kitiems tiks

lams, pavyzdžiui, metalams iš metalo laužo perdirbti,
oksalo rūgštis sudaro didelę galutinio produkto, kuriam
gaminti naudojama oksalo rūgštis, visų gamybos sąnaudų
dalį. Galutinio produkto rinka yra labai nepastovi. Oksalo
rūgštis gamybos procese negali būti pakeista kitais
produktais. Pagrindinis Sąjungos metalo laužo perdirbėjas
visą oksalo rūgštį perka iš Sąjungos gamintojų. Nustačius
antidempingo muitus pramonė gali rinktis, kiek didinti
kainas ir ar jas iš viso didinti, kad gautų naudos iš muitų
nustatymo. Todėl nustatytų priemonių poveikis šiam
naudotojui yra neaiškus. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad
šiuo metu parduodamas galutinį produktą šis naudotojas
gauna nedidelį pelną, bet koks kainų padidėjimas turės
neigiamą poveikį, jei bendrovė negali perduoti kainos
padidėjimo.

(137) Rafinuota oksalo rūgštis be kitų paskirčių naudojama tam

tikrų metalų miltelių gamyboje. Oksalo rūgštis sudaro
nemažą visų gamybos sąnaudų dalį. Šiame procese

(141) Nustatant šių priemonių dydį buvo atsižvelgta į nusta

tytus dempingo skirtumus ir muito dydį, kurio reikia
Sąjungos pramonės patiriamai žalai pašalinti.

(142) Apskaičiuojant

muito dydį, kurio reikia žalingo
dempingo poveikiui pašalinti, laikyta, kad taikydama bet
kurias priemones Sąjungos pramonė turėtų galėti
padengti gamybos sąnaudas ir gauti tokį ikimokestinį
pelną, kurį tokios rūšies pramonė pagrįstai galėtų uždirbti
tokiame sektoriuje įprastomis konkurencijos sąlygomis,
t. y. kai nėra importo dempingo kaina, parduodama
panašų produktą Sąjungoje. Laikoma, kad pelnas, kuris
galėjo būti pasiektas jeigu nebūtų buvę importo
dempingo kaina, yra 8 % apyvartos ir kad šis pelno
dydis galėtų būti laikomas tinkamu minimaliu dydžiu,
kurį Sąjungos gamintojai būtų galėję tikėtis pasiekti,
jeigu nebūtų buvę žalingo dempingo.
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muito normos (kitaip nei muitas visos šalies mastu,
taikomas „visoms kitoms bendrovėms“) taikomos tik
importuojamiems KLR ir Indijos kilmės produktams,
kuriuos pagamino nurodytos bendrovės, t. y. konkretūs
juridiniai asmenys. Importuojamiems produktams, paga
mintiems bet kurios kitos bendrovės, kuri konkrečiai
nepaminėta šio reglamento rezoliucinėje dalyje, įskaitant
subjektus, susijusius su konkrečiai paminėtomis bendro
vėmis, negali būti taikomos šios normos – jiems taikoma
visoms kitoms bendrovėms nustatyta muito norma.

(143) Šiuo pagrindu buvo apskaičiuota nežalinga Sąjungos

pramonės panašaus produkto kaina. Nežalinga kaina
buvo apskaičiuota prie gamybos sąnaudų pridėjus minėtą
8 % pelno dydį.

kainų padidėjimas tuomet buvo nustatytas
remiantis bendradarbiaujančių KLR ir Indijos eksportuo
jančių gamintojų visų rūšių produktų svertinės vidutinės
importo kainos, kuri tinkamai pakoreguota atsižvelgiant į
importo sąnaudas ir muitus, palyginimu su nežalinga
Sąjungos pramonės Sąjungos rinkoje parduotų visų
rūšių produktų kaina per TL. Atlikus šį palyginimą gautas
skirtumas išreikštas lygintų rūšių produktų vidutinės CIF
importo vertės procentu.

(144) Būtinas

(147) Bet koks prašymas taikyti šias bendrovėms individualiai

nustatytas antidempingo muito normas (pvz., pasikeitus
subjekto pavadinimui arba įsteigus naują gamybos arba
prekybos subjektą) turėtų būti nedelsiant siunčiamas
Komisijai (1), pateikiant jame visą susijusią informaciją,
visų pirma apie bendrovės veiklos, pvz., gamybos,
prekybos vidaus rinkos ir eksporto, pasikeitimus, susiju
sius su šiuo pavadinimo arba gamybos ir prekybos
subjektų pasikeitimu. Prireikus, reglamentas bus atitin
kamai iš dalies pakeistas, atnaujinant bendrovių, kurioms
taikoma individuali muito norma, sąrašą.

10.2. Laikinosios priemonės
(145) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, laikoma, kad remiantis

pagrindinio reglamento 7 straipsnio 2 dalimi importuo
jamiems KLR ir Indijos kilmės produktams turėtų būti
nustatytos laikinosios antidempingo priemonės, kurių
dydis prilygtų mažesniam iš dempingo ir žalos skirtumų,
vadovaujantis mažesniojo muito taisykle.

(146) Šiame reglamente nurodytos konkrečioms bendrovėms
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(148) Siekiant užtikrinti tinkamą antidempingo muito taikymą,

taikomos antidempingo muito normos buvo nustatytos
remiantis šio tyrimo išvadomis. Todėl jos atitinka šių
bendrovių padėtį, nustatytą atliekant tyrimą. Todėl šios

kitoms bendrovėms nustatyto dydžio muitas turėtų būti
taikomas ne tik nebendradarbiaujantiems eksportuojan
tiems gamintojams, bet ir tiems gamintojams, kurie TL
nevykdė eksporto į Sąjungą.

(149) Toliau nurodyti nustatyti dempingo ir žalos skirtumai:

Šalis

Bendrovė

Dempingo skir
tumas
%

Indija

KLR

Žalos skirtumas
%

Punjab Chemicals and Crop Protection Limited (PCCPL)

22,8

40,8

Visos kitos bendrovės

43,6

50,7

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd ir Shandong
Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd

37,7

54,5

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6

22,1

Visos kitos bendrovės

52,2

66,3

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
(150) Visi eksportuojantys KLR oksalo rūgšties gamintojai, apie save dar nepranešę, nes manė, jog jie

neatitinka nei RER, nei IR kriterijų, tačiau manantys, kad jiems turėtų būti nustatytas atskiras
muito dydis, raginami apie save pranešti Komisijai per dešimt dienų nuo šio reglamento paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (2).

(1) European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Belgija.
(2) Tokiais atvejais Komisija rinks informaciją atsižvelgdama į Pasaulio prekybos organizacijos Apeliacinės tarybos
pastabas, pateiktas Bylos DS 397 (EB – tvirtinimo detalės) ataskaitoje, ypač į jos 371–384 punktus (žr. www.wto.
org). Tačiau tai, kad Komisija rinks šią informaciją, nereiškia, kad Europos Sąjunga būtinai kokiu nors mastu atsižvelgs
į sprendimą, kurį Apeliacinė taryba priėmė šioje byloje.
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(151) Siekiant gero administravimo, reikėtų nustatyti laikotarpį, per kurį suinteresuotosios šalys, pranešusios

apie save per pranešime apie inicijavimą nustatytą laikotarpį, galėtų raštu pareikšti nuomonę ir
pateikti prašymą išklausyti.

(152) Išvados dėl antidempingo muitų nustatymo, padarytos šio reglamento tikslais, yra preliminarios ir gali

reikėti jas persvarstyti, jeigu būtų nuspręsta padaryti galutines išvadas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
1.
Importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos ir Indijos kilmės oksalo rūgščiai, dihidrato (CUS numeris
0028635–1 ir CAS numeris 6153–56–6) arba bevandenės medžiagos formos (CUS numeris 0021238–4 ir
CAS numeris 144–62–7), ištirpintai ar neištirpintai vandenyje, kurios KN kodas šiuo metu yra
ex 2917 11 00 (TARIC kodas 2917 11 00 91), nustatomas laikinasis antidempingo muitas.
2.
Laikinojo antidempingo muito norma, taikoma 1 dalyje aprašyto produkto, kurį pagamino toliau
išvardytos bendrovės, neto kainai Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą, yra tokia:

Indija

KLR

Laikinasis muitas
%

Papildomas TARIC
kodas

Punjab Chemicals and Crop Protection Limited

22,8

B230

Visos kitos bendrovės

43,6

B999

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong
Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd.

37,7

B231

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6

B232

Visos kitos bendrovės

52,2

B999

Šalis

Bendrovė

3.
1 dalyje nurodytas produktas į laisvą apyvartą Sąjungoje
išleidžiamas tik tuo atveju, jeigu pateikiama laikinojo muito
dydžio garantija.
4.
Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos galiojančios muitus
reglamentuojančios nuostatos.

2.
Remdamosi Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009
21 straipsnio 4 dalimi, susijusios šalys per mėnesį nuo šio
reglamento įsigaliojimo dienos gali pateikti pastabas dėl jo
taikymo.

3 straipsnis

2 straipsnis
1.
Nepažeisdamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009
20 straipsnio, suinteresuotosios šalys per mėnesį nuo šio regla
mento įsigaliojimo gali prašyti atskleisti esminius faktus ir aplin
kybes, kuriais remiantis buvo priimtas šis reglamentas, Komisijai
raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti prašymą jas išklausyti.

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šio reglamento 1 straipsnis taikomas šešis mėnesius.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 19 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1044/2011
2011 m. spalio 19 d.
kuriuo į garantuotų tradicinių gaminių registrą įtraukiamas pavadinimas [Kabanosy (GTG)]
išskirtine forma) Kabanosy dešrelės aiškiai išsiskiria iš kitų
panašių tos pačios kategorijos gaminių ir todėl šių
dešrelių savybės atitinka to reglamento 2 straipsnio
1 dalies a punkte pateiktą specifinių savybių apibrėžtį.
Specifikacijoje Kabanosy dešrelės apibūdinamos kaip
ilgos, plonos, vytintos ir viename gale sulenktos dešrelės
tolygiai raukšlėta odele; toks apibūdinimas turėtų būti
laikomas gaminiui būdingomis fizinėmis savybėmis, o
ne gaminio pateikimo būdu. Galiausiai pagal nacionali
nius Kabanosy standartus pavadinimo įregistruoti nedrau
džiama, nes jis buvo nustatytas produkto specifiškumui
apibrėžti ir todėl jam taikoma to reglamento 2 straipsnio
2 dalies trečioje pastraipoje nustatyta išimtis;

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip
garantuotų tradicinių gaminių (1), ypač į jo 9 straipsnio 5 dalies
trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 509/2006 8 straipsnio 2 dalį
2007 m. sausio 22 d. gauta Lenkijos paraiška įregistruoti
pavadinimą Kabanosy paskelbta Europos Sąjungos oficialia
jame leidinyje (2);

(2)

Čekija, Vokietija ir Austrija pateikė prieštaravimus dėl
įregistravimo pagal Reglamento (EB) Nr. 509/2006
9 straipsnio 1 dalį. Remiantis minėto reglamento
9 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktu prieš
taravimai pripažinti priimtinais;

(3)

2010 m. sausio 26 d. raštais Komisija paragino susijusias
valstybes nares pradėti atitinkamas konsultacijas;

(4)

per nustatytą laikotarpį Lenkija susitarimus pasiekė su
Austrija ir Čekija, tačiau susitarimo su Vokietija pasiekti
nepavyko. Todėl Komisija laikydamasi Reglamento (EB)
Nr. 509/2006 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos
turi priimti sprendimą;

(5)

prieštaravimo pareiškimai buvo susiję su neatitiktimi
Reglamento (EB) Nr. 509/2006 2 ir 4 straipsniuose
nustatytoms sąlygoms;

(6)

dėl tariamos neatitikties Reglamento (EB) Nr. 509/2006
2 straipsniui, susijusios su specifinėmis Kabanosy savy
bėmis, akivaizdžių klaidų nenustatyta. Specifikacijoje
nurodytomis savybėmis (mėsos savybėmis, skoniu ir

(1) OL L 93, 2006 3 31, p. 1.
(2) OL C 156, 2009 9 9, p. 27.

(7)

dėl prieštaravimų, grindžiamų neatitiktimi Reglamento
(EB) Nr. 509/2006 4 straipsnyje nustatytoms sąlygoms,
akivaizdžių klaidų taip pat nenustatyta. Pavadinimas
Kabanosy nesusijęs tik su bendro pobūdžio tvirtinimais,
kuriais apibūdinama produktų grupė, ir nėra klaidinantis.
Todėl minėto reglamento 4 straipsnio 3 dalies antroji
pastraipa jam netaikoma. Be to, specifinės gaminio
savybės nepriklauso nuo gaminio kilmės vietos ar geogra
finės kilmės. Priešingai, gaminio specifikacijoje nusta
tomas kiaulių populiacijai taikomas kokybės kriterijus,
nuo kurio priklauso galutinio produkto kokybė ir todėl
būtent specifinės Kabanosy savybės. Kabanosy tradicines
savybes daugiausia lemia tradicinių žaliavų naudojimas
ir tradicinių gamybos būdų taikymas – šios sąlygos
atitinka minėto reglamento 4 straipsnio 1 dalį;

(8)

atsižvelgiant į tai, kad egzistuoja keletas kitų pavadinimo
kalbinių ar rašybos variantų, pagal Reglamento (EB)
Nr. 509/2006 6 straipsnio 2 dalies a punktą siekiama
įregistruoti tik pavadinimą Kabanosy;

(9)

minėto reglamento 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos
apsaugos nereikalaujama. Tačiau jei įregistruojama be
išimtinės pavadinimo teisės, įregistruotas pavadinimas ir
toliau gali būti naudojamas įregistruotos specifikacijos
reikalavimų neatitinkantiems gaminiams ženklinti, nepa
teikiant nuorodos „garantuotas tradicinis gaminys“, sant
rumpos „GTG“ arba susijusio ES logotipo. Įregistravus
Kabanosy ir toliau būtų galima gaminti ir parduoti į Kaba
nosy panašius gaminius, suteikiant jiems Kabanosy pavadi
nimą, tačiau nepateikiant nuorodos į ES registraciją.
Todėl Kabanosy įregistravus kaip garantuotą tradicinį
gaminį nebus jokiu būdu pakenkta kitų gamintojų
teisėms jų produktams suteikti panašų ar net tokį pat
pavadinimą;
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siekiant atsižvelgti į sąžiningą ir tradicinę vartoseną ir
išvengti realios suklaidinimo galimybės, Kabanosy etiketėje
šalių, kuriose produktas parduodamas, kalbomis reikėtų
pateikti informaciją vartotojams nurodant, kad produktas
pagamintas pagal lenkiškas tradicijas;

L 275/17

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Šio reglamento I priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas
garantuotų tradicinių gaminių registre.

atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta anksčiau, pavadinimas
Kabanosy turėtų būti įregistruotas garantuotų tradicinių
gaminių registre, o produkto specifikacija turėtų būti
atitinkamai atnaujinta;

Konsoliduota specifikacija pateikiama šio reglamento II priede.

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Garan
tuotų tradicinių gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2 straipsnis
3 straipsnis

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 19 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

PRIEDAS I
EB sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti produktai:
1.2 klasė. Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)
LENKIJA
Kabanosy (GTG)

LT
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PRIEDAS II
PARAIŠKA ĮREGISTRUOTI GTG
TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 509/2006
„KABANOSY“
EB Nr.: PL-TSG-0007–0050–22.01.2007
1.

Pareiškėjų grupės pavadinimas ir adresas
Pavadinimas Związek „Polskie Mięso“
Adresas
ul. Chałubińskiego 8, 00–613 Warsaw
Telefonas
Faksas
E. paštas

2.

+48 22 830 26 57
+48 22 830 16 48
info@polskie-mieso.pl

Valstybė narė arba trečioji šalis
Lenkija

3.

Produkto specifikacija

3.1. Registruotinas (-i) pavadinimas (-ai) (Komisijos reglamento (EB) Nr. 1216/2007 2 straipsnis)
„Kabanosy“
Etiketėje pateikiama nuoroda „Pagaminta pagal lenkiškas tradicijas“, išversta į šalies, kurioje produktas parduodamas,
kalbą.
3.2. Pavadinimas

 pats yra specifinis
nurodo specifines žemės ūkio produkto arba maisto produkto savybes
Pavadinimas Kabanosy nurodo specifines produkto savybes. XIX a. Lenkijoje ir Lietuvoje pavadinimas kabana arba
mažybinė jo forma kabanek vartoti ekstensyviu būdu šeriamiems paršeliams apibūdinti, kurie tais laikais dažniausiai
būdavo penimi bulvėmis. O jų mėsa paprastai būdavo vadinama kabanina. Pavadinimas Kabanos kilęs iš žodžio,
kuriuo vadintos tokios kiaulės.
3.3. Nurodyti, ar išimtinės pavadinimo naudojimo teisės siekiama pagal Reglamento (EB) Nr. 509/2006 13 straipsnio 2 dalį

 Įregistravimas nustačius išimtinę pavadinimo naudojimo teisę
Įregistravimas nenustačius išimtinės pavadinimo naudojimo teisės
3.4. Produkto rūšis
1.2. klasė. Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)
3.5. Žemės ūkio produkto arba maisto produkto, kuriam taikomas 3.1 punkte nurodytas pavadinimas, aprašymas (Reglamento (EB)
Nr. 1216/2007 3 straipsnio 1 dalis)
Kabanosy – ilgos, plonos, vytintos ir viename gale sulenktos dešrelės tolygiai raukšlėta odele. Dešrelės perlenktos
perpus ir lenkimo vietoje turi kabėjimo žymę.
Kabanosy dešrelių paviršius tamsiai raudonas su vyšniniu atspalviu. Dešrelės pjūvio vietoje matoma tamsiai raudona
mėsa su balkšvais riebalų gabaliukais.
Liečiant jaučiama, kad dešrelės paviršius lygus, sausas ir tolygiai susiraukšlėjęs.
Kabanosy dešrelėms būdingas stiprus keptos, sūrymu užpiltos kiaulienos skonis ir lengvas kmynų, pipirų ir dūmų
aromatas.
Cheminė sudėtis:
— baltymų kiekis ne mažesnis kaip 15 %,
— vandens kiekis neviršija 60 %,
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— riebalų kiekis neviršija 35 %,
— druskos kiekis neviršija 3,5 %,
— NaNO2 išreikštas nitratų (III) ir nitratų (V) kiekis neviršija 0,0125 %.
Tokia cheminė sudėtis užtikrina tradicinę gaminio kokybę. Galutinio produkto kiekis turi sudaryti mažiau kaip 68 %
pradinio žaliavinės mėsos kiekio.
3.6. Žemės ūkio produkto ar maisto produkto, kuriam taikomas 3.1 punkte numatytas pavadinimas, gamybos būdo aprašymas
(Komisijos reglamento (EB) Nr. 1216/2007 3 straipsnio 2 dalis)
Sudedamosios dalys:
Mėsa (100 kg žaliavos):
— I rūšies, ne riebesnė kaip 15 % kiauliena – 30 kg,
— IIA rūšies, ne riebesnė kaip 20 % kiauliena – 40 kg,
— IIB rūšies, ne riebesnė kaip 40 % kiauliena – 30 kg.
Prieskoniai (100 kg mėsos):
— natūralūs pipirai – 0,15 kg,
— muškato riešutai – 0,05 kg,
— kmynai – 0,07 kg,
— cukrus – 0,20 kg.
Kita:
— sūdymo mišinys iš valgomosios druskos (NaCL) ir natrio nitrito (NaNO2) – maždaug 2 kg.
Kiaulių, kurių mėsa skirta Kabanosy dešrelėms gaminti, šėrimas
Šėrimas orientuotas į riebių ir mėsinių kiaulių penėjimą. Siekiama užauginti kiaules, kurių gyvasis svoris būtų iki
120 kg, o tarpraumeninių riebalų kiekis – didesnis kaip 3 %.
— Penėti pasirinktos lėtai augančių kiaulių veislės, kurias tinkamai penint galima pasiekti norimą tarpraumeninių
riebalų kiekį. Šios veislės RN geno neturi, o RYR 1T geną turi 20 % kiaulių.
— Penėjimas turėtų vykti trimis etapais: pirmuoju etapu penima iki maždaug 60 kg, antruoju – iki maždaug 90 kg ir
trečiuoju – iki 120 kg.
— Kol kiaulių gyvasis svoris pasiekia 90 kg, jos penimos dviejų rūšių mišiniu. Pašarų mišinių (raciono) sudėtis:
— energiniai komponentai: smulkinti kviečiai, miežiai, rugiai, avižos, kvietrugiai arba kukurūzai; smulkinti
kukurūzai ir smulkintos plikosios avižos mišiniuose gali sudaryti iki 30 %;
— baltyminiai komponentai: smulkintos lubinų, paprastųjų pupų ir žirnių sėklos, ekstrahuotų sojų ir rapsų
miltai, rapsų išspaudos, pašarinės mielės arba džiovinti žalieji pašarai.
— 90–120 kg sveriančių kiaulių pašarų mišinių (raciono) sudėtis:
— energiniai komponentai: smulkinti kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai. Mišiniams (racione) negalima naudoti
smulkintų kukurūzų ir plikųjų avižų sėklų;
— baltyminiai komponentai: smulkinti ankštiniai augalai (lubinai, paprastosios pupos, žirniai), ekstrahuotų sojų
miltai, rapsų išspaudos arba ekstrahuotų rapsų miltai ir džiovinti žalieji pašarai.
— Visą penėjimo laikotarpį mišiniams ir racione augalinio aliejaus ir gyvūninių pašarų (pieno miltelių, išrūgų
miltelių, žuvų miltų) naudoti negalima.
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— Mišiniuose esantis apykaitinės energijos kiekis visais penėjimo etapais sudaro 12–13 MJ ME/kg mišinio. Pirmuoju
etapu naudojamuose mišiniuose baltymų kiekis sudaro apie 16–18 % mišinio kiekio, antruoju etapu naudoja
muose mišiniuose – 15–16 % mišinio kiekio, o trečiuoju etapu – apie 14 % mišinio kiekio.
— Penimoms kiaulėms skirtą racioną gali sudaryti tik maistingi mišiniai arba maistingi mišiniai ir stambieji pašarai
(bulvės ir žalieji pašarai).
Kabanosy dešrelių gamybos etapai
1 etapas.
Visa žaliavinė mėsa susmulkinama. Mėsos gabalėlių dydis suvienodinamas (skersmuo apie 5 cm).
2 etapas.
Naudojant sūdymo mišinį sūdoma tradiciniu sausuoju būdu, tai trunka apie 48 valandas.
3 etapas.
I rūšies mėsa susmulkinama maždaug 10 mm dydžio gabalėliais, IIA ir IIB rūšių mėsa susmulkinama maždaug 8 mm
dydžio gabalėliais.
4 etapas.
Visa žaliavinė mėsa sumaišoma su prieskoniais: natūraliais pipirais, muškato riešutu, kmynais ir cukrumi.
5 etapas.
Mišinys kemšamas į plonąsias avių žarnas, kurių skersmuo 20–22 mm. Paskui žarnos perlenkiamos perpus, vienos
puselės ilgis apie 25 cm.
6 etapas.
Produktas 2 valandas laikomas ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Taip paviršius iš dalies nudžiūna, mišinio
sudėtinės dalys „susiguli“ dešrelės lazdelėje.
7 etapas.
Paviršius nudžiūsta ir produktas tradiciškai apie 150 minučių karštai rūkomas dūmuose, paskui kepinamas, kol
temperatūra dešrelių viduje pasiekia bent 70 °C.
8 etapas.
Rūkykla išjungiama ir dešrelės joje paliekamos apie 1 valandą, paskui jos atvėsinamos iki žemesnės kaip 10 °C
temperatūros.
9 etapas.
Dešrelės 3–5 dienas džiovinamos 14–18 °C temperatūroje, esant 80 % drėgmei, kol pasiekiama pageidaujama išeiga
(ne didesnė kaip 68 %).
3.7. Specifinės žemės ūkio produkto arba maisto produkto savybės (Komisijos reglamento (EB) Nr. 1216/2007 3 straipsnio 3 dalis)
Specifinės Kabanosy dešrelių savybės susijusios su kai kuriais šio produkto ypatumais:
— mėsa minkšta, sultinga ir turi specifinių savybių;
— išskirtinis skonis ir kvapas;
— tradicinė, vienoda forma.
Mėsos minkštumas, sultingumas ir specifiškumas
Lėtai augančių veislių, kurioms būdingos 3.6. punkte nurodytos genetinės savybės, kiaulių, penimų, kol jų gyvasis
svoris pasiekia apie 120 kg, mėsa yra pagrindinė sudedamoji dalis, lemianti specifinį Kabanosy dešrelių pobūdį.
Laikantis šių reikalavimų susiformuoja didesnis kaip 3 % tarpraumeninių riebalų kiekis, dėl kurio mėsa įgyja tinkamą
skonį ir technologines savybes, būtinas gaminant Kabanosy dešreles. Naudojant tokias žaliavas ir laikantis tradicinio
gamybos būdo, ypač daug dėmesio skiriant mėsos smulkinimui, sūdymui ir rūkymui, užtikrinamas išskirtinis šių
dešrelių minkštumas ir sultingumas. Kita šiam produktui būdinga savybė –dešreles laužiant perpus aiškiai girdimas
garsas. Tai lemia mėsos minkštumas ir atitinkamas dešrelių paruošimo, visų pirma vytinimo ir rūkymo, būdas.
Išskirtinis skonis ir kvapas
Nuo kitų dešrelių Kabanosy skiriasi savo skoniu ir kvapu. Šios savybės priklauso nuo to, kad dešrelėms gaminti
naudojami kruopščiai atrinkti ir tinkamomis proporcijomis dedami prieskoniai (natūralūs pipirai, muškato riešutai,
kmynai ir cukrus), ir nuo specialaus rūkymo proceso, per kurį dar labiau išryškėja produkto skonis.
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Tradicinė, vienoda forma
Specifinės Kabanosy dešrelių savybės labai susijusios su unikalia jų forma. Kabanosy – ilgos, plonos, džiovintos ir
viename gale sulenktos dešrelės tolygiai raukšlėta odele.
3.8. Tradicinės žemės ūkio produkto arba maisto produkto savybės (Reglamento (EB) Nr. 1216/2007 3 straipsnio 4 dalis)
Tradicinis gamybos ir laikymo būdas
Kabanosy – ilgos, plonos vytintos ir rūkytos kiaulienos dešrelės avies žarnų apvalkale – Lenkijoje pradėtos vartoti
trečiame ir ketvirtame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Jas, vadintas vienu vardu, tačiau skirtingais regionų variantais,
gamino mažos vietos mėsinės. Jos daugiausia skyrėsi dėl naudojamų prieskonių, tačiau skyrėsi ir pačių dešrelių
kokybė. Tų laikų receptų knygose ir kituose specializuotuose leidiniuose, pavyzdžiui, 1937 m. Varšuvoje išleistoje
Marijos Karczewskos knygoje „Wyrób wędlin i innych przetworów mięsnych sposobem domowym“ (Dešrų ir kitų
mėsos gaminių gamyba namuose) buvo pateikti receptai; tai padėjo suvienodinti Kabanosy dešrelių gamybos metodus,
sustiprinti prekės ženklą ir pagerinti produkto kokybę. Šios dešrelės pasižymėjo puikiu skoniu, o naudojant tokius
produkto konservavimo metodus kaip rūkymas ir vytinimas jas buvo galima ilgai išlaikyti.
Siekiant pagerinti produkto kokybę nuo 1945 m. imtasi standartizavimo. 1948 m. rugsėjo 15 d. tiekimo, pramonės
ir prekybos ministrų įsakymu (Oficialusis leidinys 1948/44, 334 punktas) oficialiai leista prekiauti Kabanosy dešre
lėmis. Vėliau technologiniai ir gamybos aspektai sunorminti pagal 1954 m. gruodžio 30 d. Standartą Nr. RN54/MPMIM1-Mięs-56, o 1964 m. Lenkijos mėsos pramonės vyriausioji valdyba Varšuvoje parengė standartinį Kaba
nosy dešrelių gamybos receptą, grindžiamą tradiciniais gamybos būdais (Vidaus normos Nr. 21).
Komunizmo laikais (1945–1989 m.) Kabanosy dešrelės tapo labai populiarios. Jas pirko kiekvienas. Jos puikavosi ant
puošnių šventinių stalų ir labai tiko keliaujant, dovanoti, arba kaip užkandis prie degtinės. Jos tapo specialiu Lenkijos
eksporto produktu, kaip kumpis ir lašiniai.
Tradicinė sudėtinė dalis – kiauliena
Kabanosy gaminamos iš specialiai penėtų kiaulių, vadintų kabany, mėsos. Šis žodis vartojamas 1834 m. žymaus lenkų
poeto Adomo Mickevičiaus epinėje poemoje „Ponas Tadas“. Iš pradžių juo buvo vadinami šernai, kiaulės, net arkliai.
Tačiau, kaip nurodoma Varšuvoje išleistoje 1863 m. Visuotinėje enciklopedijoje (13 tomas), XIX amžiuje šis terminas
vartotas gerai nupenėtiems riebiems jauniems paršeliams pavadinti. Kiaulės buvo specialiai penimos, kad jų mėsa
įgytų subtilų ir itin gerą skonį ir pasižymėtų dideliu tarpraumeninių riebalų kiekiu, kurie produktui suteikia specifinį
stiprų skonį, minkštumą ir sultingumą. Taip pat plačiai vartotas iš žodžio „kaban“ kilęs žodis „kabanina“, kuris pagal
1861 m. Vilniuje išleistame lenkų kalbos žodyne pateikiamą apibrėžtį paprastai reiškia kiaulieną.
Kabanosy dešrelėms gaminti naudojamos kiaulių mėsos tarpraumeninių riebalų kiekis turi būti didesnis kaip 3 %, t. y.
šis „marmuringumas“ produktui suteikia minkštumo, sultingumo ir išskirtinį skonį. Tokios mėsos naudojimas lemia
galutinio produkto kokybę bei specifines savybes ir atitinka tradicinį gamybos metodą.
3.9. Minimalūs reikalavimai ir produkto specifinių savybių patikrinimo procedūros (Reglamento (EB) Nr. 1216/2007 4 straipsnis)
Kad Kabanosy dešrelės pasižymėtų specifinėmis savybėmis ypač tikrinama:
1. gamyboje naudojamų žaliavų (kiaulienos, prieskonių) kokybė, įskaitant:
— technologinį mėsos tinkamumą;
— penėjimo būdą;
— sūdymo laiką;
— Kabanosy dešrelėms gaminti naudojami prieskoniai ir jų proporcijos;
2. Kabanosy dešrelių rūkymas:
atliekant patikrinimą tikrinama:
— tradiciškai karštai rūkant būtina temperatūra ir kaitinimo temperatūra;
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— šaltojo rūkymo trukmė ir temperatūra;
— bukmedžio skiedrų naudojimas šaltajam rūkymui;
3. galutinio produkto kokybė:
— baltymų kiekis;
— vandens kiekis;
— riebalų kiekis;
— natrio chlorido kiekis;
— nitratų (III) ir nitratų (V) kiekis;
— skonis ir kvapas;
4. produkto forma.
Tikrinimų dažnumas
Minėti etapai turi būti tikrinami kas du mėnesius. Jei šie etapai vyksta tinkamai, patikrų dažnumas gali būti
sumažintas iki dviejų patikrų per metus.
Tuo atveju, jei kuriame nors etape pastebima trūkumų, patikros atliekamos dažniau (kartą per du mėnesius). Kiti
etapai gali būti tikrinami kas pusmetį.
4.

Specifikacijos sąlygų laikymosi kontrolę vykdanti institucija arba įstaiga

4.1. Pavadinimas ir adresas
Pavadinimas Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych
Adresas
ul. Wspólna 30, 00–930 Warszawa, POLSKA
Telefonas
Faksas
E. paštas

+48 22 623 29 01.
+48 22 623 20 99.
—

Valstybinė



Privati

4.2. Institucijos ar įstaigos konkrečios užduotys
Anksčiau nurodyta priežiūrą atliekanti institucija atsakinga už visos specifikacijos reikalavimų tikrinimą.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1045/2011
2011 m. spalio 19 d.
kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų
apsaugos produktų pateikimo į rinką, nepatvirtinama veiklioji medžiaga asulamas ir iš dalies
keičiamas Komisijos sprendimas 2008/934/EB
(Tekstas svarbus EEE)

direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų
pateikimo į rinką 8 straipsnio 2 dalyje, ketvirtojo etapo
įgyvendinimo taisykles (6), 3 straipsnio 2 dalimi, prane
šėjas per du mėnesius nuo Reglamento (EB)
Nr. 1095/2007 įsigaliojimo atsisakė siūlymo veikliąją
medžiagą įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.
Taigi 2008 m. gruodžio 5 d. buvo priimtas Komisijos
sprendimas 2008/934/EB dėl tam tikrų veikliųjų
medžiagų neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB
I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra
tų medžiagų, registracijos panaikinimo (7); šiuo spren
dimu asulamas neįtrauktas į minėtą priedą;

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos
produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas
79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalį ir
78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 80 straipsnio
1 dalies c punktą Tarybos direktyva 91/414/EEB (2) turi
būti taikoma veikliųjų medžiagų, kurių atžvilgiu pagal
2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamento (EB)
Nr. 33/2008, nustatančio išsamias Tarybos direktyvos
91/414/EEB nuostatų taikymo taisykles, susijusias su
veikliųjų medžiagų, įtrauktų į šios direktyvos 8 straipsnio
2 dalyje nurodytą darbų programą, bet neįtrauktų į jos I
priedą (3), vertinimo įprasta ir skubos tvarka, 16 straipsnį
nustatyta, kad dokumentų rinkinys yra išsamus, tvirti
nimo procedūrai ir sąlygoms. Asulamas – veiklioji
medžiaga, kurios dokumentų rinkinys, kaip nustatyta
pagal minėtą reglamentą, yra išsamus;

(1)

(2)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 (4) ir (EB)
Nr. 1490/2002 (5) nustatytos išsamios Direktyvos
91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbo
programos antrojo ir trečiojo etapų įgyvendinimo taisy
klės ir nustatyti veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti,
kad jas būtų galima įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I
priedą, sąrašai. Tuose sąrašuose yra asulamas;

(3)

vadovaudamasis 2007 m. rugsėjo 20 d. Komisijos regla
mento (EB) Nr. 1095/2007, iš dalies keičiančio Regla
mentą (EB) Nr. 1490/2002, nustatantį išsamias darbų
programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB
8 straipsnio 2 dalyje, trečiojo etapo įgyvendinimo taisy
kles, ir Reglamentą (EB) Nr. 2229/2004, nustatantį
tolesnes išsamias darbų programos, minėtos Tarybos

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

OL
OL
OL
OL
OL

L
L
L
L
L

309, 2009 11 24, p. 1.
230, 1991 8 19, p. 1.
15, 2008 1 18, p. 5.
55, 2000 2 29, p. 25.
224, 2002 8 21, p. 23.

(4)

vadovaudamasis Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio
2 dalimi pirminis pranešėjas (toliau – pareiškėjas) pateikė
naują paraišką prašydamas taikyti skubos tvarką, nusta
tytą Reglamento (EB) Nr. 33/2008 14–19 straipsniuose;

(5)

paraiška pateikta Jungtinei Karalystei, kuri Reglamentu
(EB) Nr. 1490/2002 buvo paskirta ataskaitą rengiančia
valstybe nare. Nustatytas skubos tvarkos terminas nebuvo
pažeistas. Veikliosios medžiagos specifikacija ir siūloma
paskirtis yra tokios pat kaip Sprendime 2008/934/EB.
Minėta paraiška taip pat atitinka kitus Reglamento (EB)
Nr. 33/2008 15 straipsnyje nustatytus turinio ir tvarkos
reikalavimus;

(6)

Jungtinė Karalystė įvertino pareiškėjo pateiktus papil
domus duomenis ir parengė papildomą ataskaitą.
2009 m. lapkričio 6 d. Jungtinė Karalystė šią ataskaitą
pateikė Europos maisto saugos tarnybai (toliau –
Tarnyba) ir Komisijai. Tarnyba papildomą ataskaitą
perdavė kitoms valstybėms narėms ir pareiškėjui, kad
jie pateiktų pastabų, o gautas pastabas persiuntė Komi
sijai. Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 33/2008
20 straipsnio 1 dalimi ir Komisijos prašymu, 2010 m.
rugsėjo 23 d. Tarnyba Komisijai pateikė išvadą dėl
asulamo rizikos vertinimo (8). Vertinimo ataskaitos
projektą, papildomą ataskaitą ir Tarnybos išvadą valstybės
narės ir Komisija persvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų
sveikatos nuolatiniame komitete ir 2011 m. liepos 14 d.
pateikė kaip Komisijos asulamo peržiūros ataskaitą;

(6) OL L 246, 2007 9 21, p. 19.
(7) OL L 333, 2008 12 11, p. 11.
(8) Europos maisto saugos tarnybos tarpusavio vertinimo išvada dėl
veikliosios medžiagos asulamo keliamos pesticido rizikos vertinimo.
EFSA leidinys (2010 m.); 8(12):1822. [p. 71]. doi:10.2903/
j.efsa.2010.1822. Pateikta www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.
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vertinant šią veikliąją medžiagą nustatyta tam tikrų prob
lemų, iš kurių pirmiausia paminėtinos toliau nurodyto
sios. Kadangi nebuvo duomenų apie metabolito sulfani
lamido koncentraciją ir toksiškumą, taip pat apie kitų
potencialiai svarbių metabolitų, netirtų anksčiau atliekant
likučių bandymus ir perdirbimo tyrimus, koncentraciją,
nebuvo galimybių atlikti patikimą poveikio vartotojams
vertinimą. Be to, veikliosios medžiagos techninėse speci
fikacijose nebuvo duomenų apie toksikologinę priemaišų
svarbą. Be to, nustatyta didelė rizika paukščiams;

2011 10 20

(14)

todėl Sprendimas 2008/934/EB turėtų būti atitinkamai iš
dalies pakeistas;

(15)

Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komi
tetas nepateikė nuomonės. Manyta, kad reikia įgyvendi
nimo akto, taigi pirmininkas įgyvendinimo akto projektą
pateikė Apeliaciniam komitetui toliau svarstyti. Apelia
cinis komitetas nepateikė nuomonės,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Komisija pasiūlė pareiškėjui pateikti pastabų dėl Tarnybos
išvadų. Be to, kaip nurodyta Reglamento (EB)
Nr. 33/2008 21 straipsnio 1 dalyje, Komisija paragino
pareiškėją pateikti pastabų dėl peržiūros ataskaitos
projekto. Pareiškėjas pateikė pastabas, ir jos buvo atidžiai
išnagrinėtos;
tačiau, nepaisant pareiškėjo argumentų, 7 konstatuojamo
joje dalyje minėtų problemų išspręsti nepavyko. Taigi
neįrodyta, kad pasiūlytomis sąlygomis naudojami augalų
apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra asulamo, galėtų
atitikti bendruosius reikalavimus, nurodytus Direktyvos
91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose;
todėl asulamas neturėtų būti patvirtintas pagal Regla
mento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 2 dalį;
tais atvejais, kai valstybės narės augalų apsaugos produk
tams, kuriuose yra asulamo, pagal Reglamento (EB)
Nr. 1107/2009 46 straipsnį nustato kokį nors lengvatinį
laikotarpį, šis laikotarpis, kaip nustatyta Sprendimo
2008/934/EB 3 straipsnyje, turėtų baigtis ne vėliau kaip
2012 m. gruodžio 31 d.;
šiuo reglamentu nepanaikinama galimybė pagal Regla
mento (EB) Nr. 1107/2009 7 straipsnį pateikti dar
vieną paraišką dėl asulamo;

1 straipsnis
Veikliosios medžiagos nepatvirtinimas
Veiklioji medžiaga asulamas nepatvirtinama.
2 straipsnis
Pereinamojo laikotarpio priemonės
Valstybės narės užtikrina, kad augalų apsaugos produktų,
kuriuose yra asulamo, registracijos liudijimai būtų panaikinti
iki 2011 m. gruodžio 31 d.
3 straipsnis
Lengvatinis laikotarpis
Valstybių narių pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009
46 straipsnį nustatomas lengvatinis laikotarpis turi būti kuo
trumpesnis ir baigtis ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 d.
4 straipsnis
Sprendimo 2008/934/EB pakeitimai
Sprendimo 2008/934/EB priede išbraukiamas įrašas apie
asulamą.
5 straipsnis
Įsigaliojimas ir taikymo data

(13)

aiškumo sumetimais įrašas apie asulamą Sprendimo
2008/934/EB priede turėtų būti išbrauktas;

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 19 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

LT
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1046/2011
2011 m. spalio 19 d.
kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai
nustatyti
kadangi:

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organiza
vimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams
taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organiza
vimo reglamentą) (1),
atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo
reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei
daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisy
klės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į
daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus,
nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines
importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams,
nurodytiems jo XVI priedo A dalyje,
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje
minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio regla
mento priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. spalio 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 19 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 299, 2007 11 16, p. 1.
(2) OL L 157, 2011 6 15, p. 1.
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PRIEDAS
Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti
(EUR/100 kg)
KN kodas

Trečiosios šalies kodas

(1 )

Standartinė importo vertė

0702 00 00

EC
MA
MK
ZA
ZZ

31,1
43,8
53,3
35,6
41,0

0707 00 05

TR
ZZ

142,5
142,5

0709 90 70

EC
TR
ZZ

33,4
133,8
83,6

0805 50 10

AR
CL
TR
UY
ZA
ZZ

54,2
60,5
65,3
56,8
75,9
62,5

0806 10 10

BR
CL
MK
TR
ZA
ZZ

217,2
71,4
110,6
122,0
64,2
117,1

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

61,9
62,6
105,4
99,9
58,0
119,3
82,9
94,8
85,6

0808 20 50

AR
CN
TR
ZZ

50,6
63,2
129,3
81,0

(1) Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas
šalis“.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1047/2011
2011 m. spalio 19 d.
dėl česnakų importo licencijų išdavimo nuo 2011 m. gruodžio 1 d. iki 2012 m. vasario 29 d.
(EB) Nr. 341/2007 10 straipsnio 1 dalį, viršija kiekį,
skirtą produktams, kurių kilmės šalys yra Kinija ir visos
kitos trečiosios šalys, išskyrus Kiniją ir Argentiną;

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organiza
vimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams
taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organi
zavimo reglamentas“) (1),
atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo
tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema,
administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio
2 dalį,

(3)

todėl, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7
straipsnio 2 dalimi, reikia nustatyti, kiek pagal Regla
mento (EB) Nr. 341/2007 12 straipsnį iki 2011 m. spalio
14 d. Komisijai perduotų „A“ licencijų paraiškų galima
patenkinti;

(4)

siekiant veiksmingai valdyti importo licencijų išdavimo
tvarką, šis reglamentas turėtų įsigalioti iškart jį paskelbus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

kadangi:
(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 341/2007 (3) leidžiama
naudoti iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų ir kitų
žemės ūkio produktų tarifines kvotas, nustatoma jų
administravimo tvarka ir įvedama importo licencijų bei
kilmės sertifikatų sistema;

(2)

kiekis, dėl kurio per septynias pirmąsias 2011 m. spalio
mėn. dienas tradiciniai importuotojai ir nauji importuo
tojai pateikė „A“ licencijų paraiškas pagal Reglamento

Pagal Reglamento (EB) Nr. 341/2007 10 straipsnio 1 dalį per
septynias pirmąsias 2011 m. spalio mėn. dienas pateiktos ir iki
2011 m. spalio 14 d. Komisijai perduotos „A“ importo licencijų
paraiškos patenkinamos atsižvelgiant į prašomo kiekio procen
tinę dalį kaip nurodyta šio reglamento priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficia
liajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 19 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 299, 2007 11 16, p. 1.
(2) OL L 238, 2006 9 1, p. 13.
(3) OL L 90, 2007 3 30, p. 12.
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PRIEDAS

Kilmės šalis

Eilės Nr.

Paskirstymo koeficientas

— Tradiciniai importuotojai

09.4104

84,959795 %

— Nauji importuotojai

09.4099

1,064155 %

— Tradiciniai importuotojai

09.4105

43,180341 %

— Nauji importuotojai

09.4100

0,381865 %

— Tradiciniai importuotojai

09.4106

100 %

— Nauji importuotojai

09.4102

1,910605 %

Argentina

Kinija

Kitos trečiosios šalys

2011 10 20
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SPRENDIMAI
EUROPOS KOMISIJOS PIRMININKO SPRENDIMAS
2011 m. spalio 13 d.
dėl bylas nagrinėjančio pareigūno pareigybės ir įgaliojimų nagrinėjant tam tikras konkurencijos
bylas
(Tekstas svarbus EEE)

(2011/695/ES)
tikoje. Visų pirma atitinkamų šalių teisė būti išklausytoms
prieš priimant bet kokį individualų neigiamos įtakos joms
turintį sprendimą yra pagrindinė Europos Sąjungos teisė,
pripažįstama Pagrindinių teisių chartijoje (6), visų pirma
jos 41 straipsnyje;

EUROPOS KOMISIJOS PIRMININKAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį,

atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
(3)

siekiant užtikrinti atitinkamų šalių, kitų dalyvaujančių
šalių, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 802/2004 11
straipsnio b punkte (toliau – kitos dalyvaujančios šalys),
skundo pateikėjų, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr.
1/2003 7 straipsnio 2 dalyje (toliau – skundo pateikėjai),
ir kitų asmenų nei nurodytų Reglamento (EB) Nr.
773/2004 5 ir 11 straipsniuose bei trečiųjų asmenų,
apibrėžtų Reglamento (EB) Nr. 802/2004 11 straipsnyje
(toliau – tretieji asmenys), dalyvaujančių nagrinėjant
konkurencijos bylą, veiksmingą naudojimąsi procesinėmis
teisėmis, atsakomybė už tų teisių užtikrinimą turėtų būti
patikėta nepriklausomam, patirties konkurencijos srityje
turinčiam, sąžiningam asmeniui, kuris padėtų užtikrinti
bylos nagrinėjimo objektyvumą, skaidrumą ir veiksmin
gumą;

(4)

todėl 1982 m. Komisija įsteigė bylas nagrinėjančio parei
gūno pareigybę, persvarstytą 1994 m. gruodžio 12 d.
Komisijos sprendime 94/810/EAPB, EB dėl bylas nagrinė
jančių pareigūnų įgaliojimų konkurencijos Komisijos
nagrinėjamose konkurencijos bylose (7) ir 2001 m.
gegužės 23 d. Komisijos sprendime 2001/462/EB,
EAPB dėl bylas nagrinėjančių pareigūnų įgaliojimų tam
tikrose konkurencijos bylose (8). Dabar būtina patikslinti
ir dar labiau sustiprinti bylas nagrinėjančio pareigūno
vaidmenį ir pritaikyti bylas nagrinėjančio pareigūno
įgaliojimus, atsižvelgiant į Sąjungos konkurencijos teisės
raidą;

(5)

bylas nagrinėjančio pareigūno pareigybė apskritai laikoma
svarbia konkurencijos bylų nagrinėjimo Komisijoje
dalimi, nes bylas nagrinėjantis pareigūnas užtikrina
tokio nagrinėjimo nepriklausomumą ir prisideda savo
patirtimi. Siekiant užtikrinti nuolatinį bylas nagrinėjančio

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą,

atsižvelgdamas į Komisijos darbo tvarkos taisykles (1), ypač į jų
22 straipsnį,

kadangi:

pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau –
Sutartis) nustatytą konkurencijos teisės įgyvendinimo
užtikrinimo sistemą Komisija tiria bylas ir priima dėl jų
administracinius sprendimus, kurių teisminę priežiūrą
vykdo Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau –
Teisingumo Teismas);

(1)

Komisija turi nagrinėti konkurencijos bylas sąžiningai,
nešališkai ir objektyviai ir privalo užtikrinti, kad būtų
paisoma atitinkamų šalių procesinių teisių, kaip nurodyta
2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamente (EB) Nr.
1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties
81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (2), 2004 m. sausio
20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 139/2004 dėl
koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB susijungimų
reglamentas) (3), 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos regla
mente (EB) Nr. 773/2004 dėl bylų nagrinėjimo Komisi
joje pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius tvarkos (4), ir
2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamente (EB) Nr.
802/2004, įgyvendinančiame Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kont
rolės (5), taip pat atitinkamoje Teisingumo Teismo prak

(2)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

OL
OL
OL
OL
OL

L
L
L
L
L

308, 2000 12 8, p. 26.
1, 2003 1 4, p. 1.
24, 2001 1 29, p. 1.
123, 2004 4 27, p. 18.
133, 2004 4 30, p. 1.

(6) OL C 303, 2007 12 14, p. 1.
(7) OL L 330, 1994 12 21, p. 67.
(8) OL L 162, 2001 6 19, p. 21.
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muotoms apie jų procesinį statusą, t. y. apie tai, ar jos yra
tiriamos ir, jei taip, koks yra to tyrimo dalykas ir tikslas.
Nagrinėdamas su teise neduoti parodymų prieš save
prašymus, bylas nagrinėjantis pareigūnas gali svarstyti,
ar įmonės pateikia aiškiai nepagrįstus apsaugos prašymus
tik bylos vilkinimo sumetimais;

pareigūno nepriklausomumą nuo Konkurencijos genera
linio direktorato, bylas nagrinėjantis pareigūnas dėl admi
nistracinių priežasčių turėtų būti priskirtas specialiam už
konkurenciją atsakingam Komisijos nariui;

(6)

(7)

(8)

bylas nagrinėjantis pareigūnas turėtų būti skiriamas vado
vaujantis Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuosta
tuose ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose įtvirtintomis
taisyklėmis. Remiantis tomis taisykles galima svarstyti ir
tuos kandidatus, kurie nėra Komisijos pareigūnai.
Skiriant, atleidžiant iš pareigų ir perkeliant bylas nagrinė
jančius pareigūnus į kitas pareigas reikėtų užtikrinti skai
drumą;

Komisija gali paskirti vieną ar daugiau bylas nagrinėjančių
pareigūnų ir skirti jiems pagalbinius darbuotojus. Jeigu
bylas nagrinėjantis pareigūnas vykdydamas savo pareigas
patiria interesų konfliktą, jis turi nusišalinti nuo bylos.
Jeigu bylas nagrinėjantis pareigūnas negali vykdyti savo
pareigų, jo pareigas turėtų vykdyti kitas bylas nagrinė
jantis pareigūnas;

bylas nagrinėjantis pareigūnas turėtų veikti kaip neprik
lausomas arbitras, siekiantis išspręsti klausimus, turinčius
įtakos atitinkamų šalių, kitų dalyvaujančių šalių, skundo
pateikėjų ar suinteresuotųjų trečiųjų asmenų veiks
mingam naudojimuisi procesinėmis teisėmis, kai tų klau
simų nepavyksta išspręsti bendraujant su už konkuren
cijos bylų nagrinėjimą atsakingomis Komisijos tarny
bomis, kurios privalo užtikrinti tas procesines teises;

(9)

bylas nagrinėjančio pareigūno įgaliojimai nagrinėjant
konkurencijos bylas turėtų būti suderinti taip, kad nagri
nėjant bylą Komisijoje pagal Sutarties 101 ir 102 straips
nius ir Reglamentą (EB) Nr. 139/2004 būtų užtikrintas
veiksmingas naudojimasis procesinėmis teisėmis, visų
pirma teise būti išklausytam;

(10)

siekiant stiprinti šį vaidmenį, bylas nagrinėjančiam parei
gūnui turėtų būti priskirta pareiga užtikrinti įmonių ir
įmonių asociacijų veiksmingą naudojimąsi procesinėmis
teisėmis, Komisijai naudojantis įgaliojimais atlikti tyrimus
pagal Reglamento Nr. 1/2003 V skyrių ir pagal Regla
mento (EB) Nr. 139/2004 14 straipsnio nuostatas,
kuriomis Komisija įgaliojama skirti įmonėms ir įmonių
asociacijoms baudas. Bylas nagrinėjančiam pareigūnui
šiame tyrimo etape taip pat turėtų būti priskirtos specia
lios pareigos, susijusios su prašymais dėl profesinės
paslapties apsaugos, teise neduoti parodymų prieš save,
atsakymų į sprendimus, kuriais pagal Reglamento Nr.
1/2003 18 straipsnio 3 dalį prašoma pateikti informa
cijos, pateikimo terminais, taip pat su įmonių ir įmonių
asociacijų, kurioms Komisija pagal Reglamento (EB) Nr.
1/2003 V skyrių taiko tyrimo priemonę, teise būti infor
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(11)

bylas nagrinėjantis pareigūnas turėtų galėti padėti nagri
nėjant prašymus dėl profesinės paslapties apsaugos
taikymo dokumentui. Jeigu tokį prašymą pateikusi
įmonė ar įmonių asociacija sutinka, bylas nagrinėjančiam
pareigūnui bus leista ištirti atitinkamą dokumentą ir
pateikti atitinkamą rekomendaciją, remiantis taikytina
Teisingumo Teismo praktika;

(12)

bylas nagrinėjantis pareigūnas turėtų spręsti, ar trečiasis
asmuo įrodo pakankamą interesą, kad būtų išklausytas.
Vartotojų asociacijos, kurios prašo būti išklausytos,
paprastai turėtų būti laikomos turinčiomis pakankamą
interesą, jeigu nagrinėjama byla susijusi su galutiniams
vartotojams skirtais produktais ar paslaugomis arba
produktais ir paslaugomis, kurie tiesiogiai naudojami
kuriant tokius produktus ar paslaugas;

(13)

bylas nagrinėjantis pareigūnas turėtų nuspręsti, ar leisti
skundo pateikėjams ir suinteresuotiesiems tretiesiems
asmenims dalyvauti nagrinėjant bylą žodžiu, atsižvelg
damas į jų galimybes padėti išsiaiškinti atitinkamas
bylos faktines aplinkybes;

(14)

atitinkamų šalių teisė būti išklausytoms prieš priimant
galutinį sprendimą, turintį neigiamos įtakos jų intere
sams, užtikrinama suteikiant joms teisę raštu atsakyti į
prieštaravimo pareiškime išdėstytą pirminę Komisijos
poziciją ir, joms paprašius, teisę paaiškinti savo argu
mentus nagrinėjant bylą žodžiu. Kad būtų veiksmingai
naudojamasi šiomis teisėmis, šalys, kurioms skirtas prieš
taravimo pareiškimas, turi teisę susipažinti su Komisijos
tyrimo byla;

(15)

kad užtikrintų šalių, kurioms skirtas prieštaravimo pareiš
kimas, veiksmingą naudojimąsi teise į gynybą, bylas
nagrinėjantis pareigūnas turėtų užtikrinti, kad būtų
išspręsti tų šalių ir Komisijos Konkurencijos generalinio
direktorato ginčai dėl galimybės susipažinti su byla ar
verslo paslapčių arba kitos konfidencialios informacijos
apsaugos. Išimtinėmis aplinkybėmis bylas nagrinėjantis
pareigūnas gali sustabdyti termino, per kurį prieštaravimo
pareiškimo adresatas turėtų atsakyti į tą prieštaravimo
pareiškimą, galiojimą, kol bus išspręstas ginčas dėl gali
mybės susipažinti su byla, jeigu adresatas negalėtų atsa
kyti iki nustatyto termino, o jį pratęsti tuo metu nebūtų
tinkama;
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(16)

(17)

(18)

(19)

(20)
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kad užtikrintų veiksmingą naudojimąsi procesinėmis
teisėmis paisydamas teisėtų konfidencialumo interesų,
bylas nagrinėjantis pareigūnas prireikus turėtų galėti
įpareigoti imtis specialių su galimybe susipažinti su
Komisijos byla susijusių priemonių. Visų pirma bylas
nagrinėjantis pareigūnas turėtų turėti įgaliojimus
nuspręsti, kad su tam tikromis bylos dalimis galimybės
susipažinti su byla prašanti šalis gali susipažinti iš dalies,
pavyzdžiui, apribojant galimybę susipažinti su byla
turinčių asmenų skaičių ar kategoriją ir informacijos, su
kuria susipažįstama, naudojimą;

bylas nagrinėjantis pareigūnas turėtų priimti sprendimus
dėl prašymų pratęsti atsakymo į prieštaravimo pareiš
kimą, papildomą prieštaravimo pareiškimą ar faktų
pranešimą terminą ar terminus, per kuriuos kitos daly
vaujančios šalys, skundo pateikėjai ar suinteresuotieji
tretieji asmenys gali pateikti pastabas, jeigu tokia šalis,
skundo pateikėjas ar suinteresuotasis trečiasis asmuo ir
Konkurencijos generalinis direktoratas dėl to nesutaria;

bylas nagrinėjantis pareigūnas turėtų rūpintis žodinio
bylos nagrinėjimo veiksmingumu, be kita ko, imdamasis
visų tinkamų parengiamųjų priemonių, įskaitant pirminio
dalyvių sąrašo ir pirminės darbotvarkės išplatinimą likus
pakankamai laiko iki nagrinėjimo;

nagrinėjant bylą žodžiu šalims, kurioms Komisija skyrė
prieštaravimo pareiškimą, ir kitoms dalyvaujančioms
šalims suteikiama papildoma galimybė pasinaudoti savo
teise būti išklausytoms, žodžiu paaiškinant savo argu
mentus Komisijai, kuriai turėtų atstovauti jos Konkuren
cijos generalinis direktoratas ir kitos tarnybos, padėsian
čios rengti Komisijos sprendimą. Nagrinėjant bylą žodžiu
turėtų būti suteikta papildoma galimybė užtikrinti, kad
būtų kuo geriau išsiaiškintos visos svarbios faktinės aplin
kybės, neatsižvelgiant į tai, ar jos yra palankios, ar nepa
lankios atitinkamoms šalims, įskaitant faktines aplin
kybes, susijusias su įtariamo pažeidimo sunkumu ir
trukme. Be to, nagrinėjant bylą žodžiu šalims turėtų
būti suteikta galimybė pateikti savo argumentus dėl klau
simų, kurie gali būti svarbūs galimam baudų skyrimui;

siekdamas užtikrinti žodinio bylos nagrinėjimo veiksmin
gumą, bylas nagrinėjantis pareigūnas šalims, kurioms
skirtas prieštaravimo pareiškimas, kitoms dalyvaujan
čioms šalims, skundo pateikėjams, kitiems į nagrinėjimą
pakviestiems asmenims, Komisijos tarnyboms ir valstybių
narių valdžios institucijoms gali leisti per žodinį bylos
nagrinėjimą užduoti klausimus. Žodinis bylos nagrinė
jimas neturėtų būti viešas, siekiant užtikrinti, kad visi
dalyviai galėtų nevaržomi išreikšti savo nuomonę. Todėl
nagrinėjant bylą žodžiu atskleista informacija turėtų būti
naudojama tik vykdant teismines ir (arba) administracines
procedūras, susijusias su Sutarties 101 ir 102 straipsnių
taikymu. Jeigu pagrįstai siekiama apsaugoti verslo
paslaptis ir kitą konfidencialią informaciją, bylas nagrinė
jantis pareigūnas turėtų galėti išklausyti asmenis užda
rame posėdyje;

L 275/31

(21)

nagrinėjamos bylos šalys, siūlančios įsipareigojimus pagal
Reglamento (EB) Nr. 1/2003 9 straipsnį, taip pat šalys,
dalyvaujančios kartelio bylų susitarimo procedūrose pagal
Reglamento (EB) Nr. 773/2004 10a straipsnį, turėtų
galėti kreiptis į bylas nagrinėjantį pareigūną dėl klausimų,
susijusių su veiksmingu naudojimusi procesinėmis
teisėmis;

(22)

bylas nagrinėjantis pareigūnas turėtų pranešti apie tai, ar
nagrinėjant konkurencijos bylą užtikrintas veiksmingas
naudojimasis procesinėmis teisėmis. Be šios pareigos
pranešti, bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat turėtų
galėti pateikti pastabas dėl tolesnės bylos nagrinėjimo
eigos ir objektyvumo ir taip padėti užtikrinti, kad konku
rencijos bylos nagrinėjimas būtų baigtas remiantis
išsamiu visų reikšmingų faktinių aplinkybių vertinimu;

(23)

atskleisdamas informaciją apie fizinius asmenis, bylas
nagrinėjantis pareigūnas turėtų atkreipti dėmesį visų
pirma į 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų
apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant
asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (1);

(24)

Sprendimas 2001/462/EB, EAPB turėtų būti panaikintas,

NUSPRENDĖ:

1 SKYRIUS
BYLAS NAGRINĖJANČIO PAREIGŪNO VAIDMUO, SKYRIMAS
IR PAREIGOS

1 straipsnis
Bylas nagrinėjantis pareigūnas
1.
Nagrinėjant konkurencijos bylą dalyvauja vienas ar
daugiau bylas nagrinėjančių pareigūnų, kurių įgaliojimai ir
pareigos nustatyti šiame sprendime.

2.
Bylas nagrinėjantis pareigūnas užtikrina veiksmingą
naudojimąsi procesinėmis teisėmis nagrinėjant konkurencijos
bylas Komisijoje Sutarties 101 ir 102 straipsniams įgyvendinti,
taip pat pagal Reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (toliau – konku
rencijos bylos).

2 straipsnis
Skyrimas, atšaukimas iš pareigų ir pavadavimas
1.
Bylas nagrinėjantį pareigūną skiria Komisija. Apie pasky
rimą skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Dėl bet
kokio įgaliojimų sustabdymo, atšaukimo iš pareigų ar perkėlimo
į kitas pareigas Komisija priima motyvuotą sprendimą. Šis
sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
(1) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
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2.
Bylas nagrinėjantis pareigūnas administraciniais tikslais yra
priskiriamas už konkurenciją atsakingam Komisijos nariui
(toliau – kompetentingas Komisijos narys).

3.
Jeigu bylas nagrinėjantis pareigūnas negali vykdyti savo
pareigų, jo pareigas vykdo kitas bylas nagrinėjantis pareigūnas.
Jeigu savo pareigų negali vykdyti nė vienas bylas nagrinėjantis
pareigūnas, kompetentingas Komisijos narys, prireikus pasikon
sultavęs su bylas nagrinėjančiu pareigūnu, bylas nagrinėjančio
pareigūno pareigoms vykdyti paskiria kitą kompetentingą Komi
sijos pareigūną, kuris nedalyvauja nagrinėjant atitinkamą bylą.

4.
Faktinio ar galimo interesų konflikto atveju bylas nagrinė
jantis pareigūnas nusišalina nuo bylos. Taikoma 3 dalis.

3 straipsnis
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perduotas bylas nagrinėjančiam pareigūnui, kad šis jį nepriklau
somai persvarstytų. Prašymai, susiję su priemone, kuriai yra
nustatytas terminas, turi būti pateikiami laiku, per nustatytą
pradinį terminą.

2 SKYRIUS
TYRIMAS

4 straipsnis
Procesinės teisės tyrimo etape
1.
Bylas nagrinėjantis pareigūnas užtikrina veiksmingą
naudojimąsi procesinėmis teisėmis Komisijai naudojantis įgalio
jimais atlikti tyrimus pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 V
skyrių ir vykstant bylos nagrinėjimui, kuriam pasibaigus gali
būti skiriamos baudos pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004
14 straipsnį.

Veikimo būdas
1.
Vykdydamas savo pareigas, bylas nagrinėjantis pareigūnas
yra nepriklausomas.

2.
Vykdydamas savo pareigas, bylas nagrinėjantis pareigūnas
atsižvelgia į tai, kad būtina veiksmingai taikyti konkurencijos
taisykles laikantis galiojančių Sąjungos teisės aktų ir Teisingumo
Teismo nustatytų principų.

3.
Vykdydamas savo pareigas, bylas nagrinėjantis pareigūnas
gali susipažinti su visais pagal Sutarties 101 ir 102 straipsnius ir
Reglamentą (EB) Nr. 139/2004 Komisijoje nagrinėjamų konku
rencijos bylų dokumentais.

4.
Už bylos tyrimą atsakingas Konkurencijos generalinio
direktorato direktorius (toliau – atsakingas direktorius) nuolat
praneša bylas nagrinėjančiam pareigūnui apie procedūros eigą.

5.
Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali pateikti kompeten
tingam Komisijos nariui pastabas dėl bet kokio klausimo, susi
jusio su bet kuria Komisijos konkurencijos byla.

6.
Jeigu bylas nagrinėjantis pareigūnas pateikia kompeten
tingam Komisijos nariui motyvuotas rekomendacijas arba
priima šiame sprendime numatytus sprendimus, tų dokumentų
kopijas jis pateikia atsakingam direktoriui ir Komisijos teisės
tarnybai.

7.
Bet kokį klausimą dėl veiksmingo naudojimosi procesi
nėmis teisėmis atitinkamos šalys, kitos dalyvaujančios šalys,
kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 802/2004 11 straipsnio b
punkte (toliau – kitos dalyvaujančios šalys), skundo pateikėjai,
kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1/2003 7 straipsnio 2 dalyje
(toliau – skundo pateikėjai), ir suinteresuotieji tretieji asmenys,
kaip apibrėžta šio sprendimo 5 straipsnyje, dalyvaujantys nagri
nėjant bylą, pirmiausia pateikia Konkurencijos generaliniam
direktoratui. Jeigu klausimas neišsprendžiamas, jis gali būti

2.
Bylas nagrinėjantis pareigūnas, laikydamasis 3 straipsnio 7
dalies, visų pirma vykdo šias pareigas:

a) įmonės arba įmonių asociacijos gali bylas nagrinėjančio
pareigūno prašyti išnagrinėti prašymus, kad dokumentui,
kurio Komisija reikalauja įgyvendindama Reglamento (EB)
Nr. 1/2003 18, 20 ar 21 straipsniu jai suteiktus įgaliojimus,
atlikdama patikrinimus pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004
13 straipsnį arba taikydama tyrimo priemones vykstant bylos
nagrinėjimui, kuriam pasibaigus gali būti skiriamos baudos
pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 14 straipsnį, ir kuris
Komisijai nebuvo pateiktas, būtų taikoma profesinės paslap
ties apsauga, kaip apibrėžta Teisingumo Teismo praktikoje.
Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali persvarstyti klausimą tik
tuo atveju, jeigu tokį prašymą pateikusi įmonė ar įmonių
asociacija sutinka, kad bylas nagrinėjantis pareigūnas susipa
žintų su informacija, kuriai prašoma taikyti profesinės
paslapties apsaugą, ir susijusiais dokumentais, kurie, bylas
nagrinėjančio pareigūno manymu, yra būtini peržiūrai atlikti.
Neatskleisdamas galimo konfidencialaus informacijos turinio,
bylas nagrinėjantis pareigūnas atsakingam direktoriui ir
atitinkamai įmonei ar įmonių asociacijai pateikia savo
pirminę nuomonę ir gali imtis atitinkamų veiksmų, kad
paskatintų priimti abipusiškai priimtiną sprendimą. Jeigu
sprendimo priimti nepavyksta, bylas nagrinėjantis parei
gūnas, neatskleisdamas galimo konfidencialaus dokumento
turinio, gali parengti motyvuotą rekomendaciją kompeten
tingam Komisijos nariui. Prašymą pateikusiai šaliai patei
kiama tokios rekomendacijos kopija;

b) jeigu prašymo pateikti informacijos pagal Reglamento (EB)
Nr. 1/2003 18 straipsnio 2 dalį adresatas atsisako atsakyti į
tokiame prašyme pateiktą klausimą, remdamasis teise
neduoti parodymų prieš save, kaip apibrėžta Teisingumo
Teismo praktikoje, jis gali per tam tikrą laiką nuo prašymo
gavimo kreiptis į bylas nagrinėjantį pareigūną. Atitinkamais
atvejais atsižvelgęs į tai, kad reikia vengti nepagrįstai užtęsti
bylos nagrinėjimą, bylas nagrinėjantis pareigūnas gali pateikti
motyvuotą rekomendaciją apie tai, ar taikoma teisė neduoti
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parodymų prieš save, ir pranešti atsakingam direktoriui apie
padarytas išvadas, į kurias atsižvelgiama vėliau priimant
sprendimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 18 straipsnio
3 dalį. Prašymo adresatui pateikiama motyvuotos rekomen
dacijos kopija;

c) jeigu sprendimo, kuriuo pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003
18 straipsnio 3 dalį prašoma pateikti informacijos, adresatas
mano, kad atsakymo pateikimo terminas yra per trumpas,
likus pakankamai laiko iki nustatyto pradinio termino
pabaigos jis gali kreiptis į bylas nagrinėjantį pareigūną.
Sprendimą, ar pratęsti terminą, bylas nagrinėjantis pareigūnas
priima atsižvelgdamas į prašymo pateikti informacijos apimtį
bei sudėtingumą ir tyrimo reikalavimus;

d) įmonės ar įmonių asociacijos, kurioms Komisija pagal Regla
mento (EB) Nr. 1/2003 V skyrių taiko tyrimo priemonę, turi
teisę būti informuotos apie jų procesinį statusą, t. y. apie tai,
ar jos yra tiriamos ir, jei taip, koks yra to tyrimo dalykas ir
tikslas. Jeigu tokia įmonė ar įmonių asociacija mano, kad
Konkurencijos generalinis direktoratas jai tinkamai nepranešė
apie jos procesinį statusą, ji gali kreiptis į bylas nagrinėjantį
pareigūną. Bylas nagrinėjantis pareigūnas priima sprendimą,
kuriuo Konkurencijos generalinis direktoratas įpareigojamas
informuoti įmonę ar įmonių asociaciją, kuri kreipėsi dėl savo
procesinio statuso. Apie tokį sprendimą pranešama įmonei
ar įmonių asociacijai, kuri dėl to kreipėsi.

3 SKYRIUS
PRAŠYMAI BŪTI IŠKLAUSYTAM

5 straipsnis
Suinteresuotieji tretieji asmenys
1.
Kitų asmenų nei nurodytų Reglamento (EB) Nr. 773/2004
5 ir 11 straipsniuose ir trečiųjų asmenų, apibrėžtų Reglamento
(EB) Nr. 802/2004 11 straipsnyje (toliau – tretieji asmenys),
prašymai būti išklausytiems pateikiami pagal Reglamento (EB)
Nr. 773/2004 13 straipsnio 1 dalį ir Reglamento (EB) Nr.
802/2004 16 straipsnį. Prašymai pateikiami raštu, juose paaiš
kinant prašymą teikiančio asmens interesą dėl procedūros baig
ties.

2.
Bylas nagrinėjantis pareigūnas, pasikonsultavęs su atsa
kingu direktoriumi, nusprendžia, ar išklausyti trečiuosius
asmenis. Vertindamas, ar trečiasis asmuo turi pakankamą inte
resą, bylas nagrinėjantis pareigūnas atsižvelgia į tai, ar elgesys,
kuris nagrinėjamas konkurencijos byloje, turi pakankamai įtakos
prašymą pateikusiam asmeniui, ir jei taip, kokios įtakos tas
elgesys jam turi, arba į tai, ar prašymą pateikęs asmuo atitinka
Reglamento (EB) Nr. 139/2004 18 straipsnio 4 dalies reikala
vimus.

3.
Jeigu bylas nagrinėjantis pareigūnas mano, kad prašymą
pateikęs asmuo neįrodė pakankamo intereso, kad būtų išklau
sytas, jis prašymą pateikusiam asmeniui raštu praneša apie tokio
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sprendimo priežastis. Nustatomas terminas, per kurį prašymą
pateikęs asmuo gali raštu pareikšti savo nuomonę. Jeigu
prašymą pateikęs asmuo savo nuomonę raštu pareiškia per
bylas nagrinėjančio pareigūno nustatytą terminą ir dėl rašytinio
pareiškimo vertinimo esmė nesikeičia, ši išvada konstatuojama
motyvuotame sprendime, apie kurį pranešama prašymą pateiku
siam asmeniui.

4.
Pradėjus bylos nagrinėjimą pagal Reglamento (EB) Nr.
1/2003 11 straipsnio 6 dalį arba Reglamento Nr. 139/2004 6
straipsnio 1 dalies c punktą, bylas nagrinėjantis pareigūnas
praneša konkurencijos bylos šalims apie suinteresuotųjų trečiųjų
asmenų, kuriuos ketinama išklausyti, tapatybę, nebent ją
atskleidus būtų smarkiai pakenkta asmeniui ar įmonei.

6 straipsnis
Teisė į žodinį bylos nagrinėjimą; skundo pateikėjų ir
trečiųjų asmenų dalyvavimas nagrinėjant bylą žodžiu
1.
Šalims, kurioms Komisija skyrė prieštaravimo pareiškimą,
ar kitoms dalyvaujančioms šalims paprašius, bylas nagrinėjantis
pareigūnas surengia žodinį bylos nagrinėjimą, kad tos šalys
galėtų išsamiau paaiškinti savo rašytinius pareiškimus.

2.
Jei reikia, bylas nagrinėjantis pareigūnas, pasikonsultavęs
su atsakingu direktoriumi, gali nuspręsti suteikti skundo patei
kėjams ir suinteresuotiesiems tretiesiems asmenims, kaip
apibrėžta 5 straipsnyje, galimybę pareikšti savo nuomonę nagri
nėjant bylą žodžiu, kai išklausomos šalys, kurioms pateiktas
prieštaravimo pareiškimas, jeigu jos to paprašo savo rašytinėse
pastabose. Bylas nagrinėjantis pareigūnas pagal Sąjungos ir
trečiųjų šalių sudarytus susitarimus taip pat gali kaip stebėtojus
į žodinį bylos nagrinėjimą pakviesti trečiųjų šalių konkurencijos
institucijų atstovus.

4 SKYRIUS
GALIMYBĖ SUSIPAŽINTI SU BYLA, KONFIDENCIALUMAS IR
VERSLO PASLAPTYS

7 straipsnis
Galimybė susipažinti su byla ir galimybė susipažinti su
dokumentais ir informacija
1.
Jeigu teise susipažinti su byla pasinaudojusi šalis pagrįstai
mano, kad Komisija turi dokumentų, kurie jai nebuvo atskleisti,
ir kad tie dokumentai yra būtini siekiant tinkamai pasinaudoti
teise būti išklausytam, ji gali, laikydamasi 3 straipsnio 7 dalies
reikalavimų, pateikti bylas nagrinėjančiam pareigūnui motyvuotą
prašymą leisti susipažinti su šiais dokumentais.

2.
Laikydamosi 3 straipsnio 7 dalies reikalavimų, kitos daly
vaujančios šalys, skundo pateikėjai ir suinteresuotieji tretieji
asmenys, kaip apibrėžta 5 straipsnyje, gali pateikti bylas nagri
nėjančiam pareigūnui motyvuotą prašymą toliau nurodytomis
aplinkybėmis:
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a) kitos dalyvaujančios šalys, kurios pagrįstai mano, kad joms
nebuvo pranešta apie pranešančiosioms šalims skirtus prieš
taravimus pagal Reglamento (EB) Nr. 802/2004 13
straipsnio 2 dalį;

b) skundo pateikėjas, kuriam Komisija pranešė apie savo keti
nimą atmesti skundą pagal Reglamento (EB) Nr. 773/2004 7
straipsnio 1 dalį ir kuris pagrįstai mano, kad Komisija turi
dokumentų, kurie jam nebuvo atskleisti, ir kad tie doku
mentai yra būtini siekiant tinkamai pasinaudoti savo teisėmis
pagal Reglamento (EB) Nr. 773/2004 8 straipsnio 1 dalį;

c) skundo pateikėjas, manantis, kad negavo prieštaravimo
pareiškimo nekonfidencialaus varianto kopijos pagal Regla
mento (EB) Nr. 773/2004 6 straipsnio 1 dalį arba kad prieš
taravimo pareiškimo nekonfidencialus variantas parengtas
taip, kad jis negali veiksmingai pasinaudoti savo teisėmis,
išskyrus atvejus, kai taikoma susitarimo procedūra;
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vuotu sprendimu, apie kurį pranešama atitinkamai įmonei arba
asmeniui. Sprendime nurodoma data, po kurios informacija bus
atskleista. Ši data neturi būti ankstesnė nei savaitė nuo prane
šimo dienos.

3.
1 ir 2 dalys mutatis mutandis taikomos informacijos atsklei
dimui ją paskelbiant Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4.
Jei taikytina, siekdamas užtikrinti veiksmingo šalies naudo
jimosi teise į gynybą ir teisėtų konfidencialumo interesų pu
siausvyrą, bylas nagrinėjantis pareigūnas gali nuspręsti, kad su
bylos dalimis, kurios yra neišvengiamai būtinos, kad šalis galėtų
pasinaudoti savo teise į gynybą, galimybės susipažinti su byla
prašanti šalis gali susipažinti iš dalies, o tokio susipažinimo
sąlygas nustato bylas nagrinėjantis pareigūnas.

5 SKYRIUS
TERMINŲ PRATĘSIMAS

9 straipsnis
Prašymai pratęsti terminus
d) suinteresuotasis trečiasis asmuo, kaip apibrėžta šio spren
dimo 5 straipsnyje, pagrįstai manantis, kad jam nebuvo
pranešta apie procedūros pobūdį ir dalyką pagal Reglamento
(EB) Nr. 773/2004 13 straipsnio 1 dalį ir Reglamento (EB)
Nr. 802/2004 16 straipsnio 1 dalį; taip pat skundo patei
kėjas byloje, kuriai taikoma susitarimo procedūra, jeigu jis
pagrįstai mano, kad jam nebuvo pranešta apie procedūros
pobūdį ir dalyką pagal Reglamento (EB) Nr. 773/2004 6
straipsnio 1 dalį.

3.
Bylas nagrinėjantis pareigūnas priima motyvuotą spren
dimą dėl jam pagal 1 arba 2 dalį skirto prašymo ir praneša
apie tą sprendimą prašymą pateikusiam asmeniui ir visiems
kitiems su procedūra susijusiems asmenims.

1.
Jeigu prieštaravimo pareiškimo adresatas mano, kad jam
nustatytas per trumpas terminas atsakymui į prieštaravimo
pareiškimą pateikti, jis gali atsakingam direktoriui pateikti moty
vuotą prašymą pratęsti terminą. Toks prašymas turi būti
pateiktas likus pakankamai laiko iki pradinio termino pabaigos
nagrinėjant bylą pagal Sutarties 101 ir 102 straipsnius ir likus
bent penkioms darbo dienoms iki pradinio termino pabaigos
nagrinėjant bylą pagal Reglamentą (EB) Nr. 139/2004. Jeigu
toks prašymas nepatenkinamas arba prašymą pateikęs prieštara
vimo pareiškimo adresatas nesutinka su tuo, kiek terminas
pratęstas, nepasibaigus pradiniam terminui jis gali prašyti bylas
nagrinėjančio pareigūno persvarstyti klausimą. Išklausęs atsa
kingą direktorių, bylas nagrinėjantis pareigūnas sprendžia, ar
būtina terminą pratęsti, kad prieštaravimo pareiškimo adresatas
galėtų veiksmingai pasinaudoti savo teise būti išklausytam, atsiž
velgdamas į tai, kad būtina vengti nepagrįstai užtęsti bylos
nagrinėjimą. Vykstant bylos nagrinėjimui pagal Sutarties 101
ir 102 straipsnius bylas nagrinėjantis pareigūnas atsižvelgia, be
kita ko, į tokias aplinkybes:

8 straipsnis
Verslo paslaptys ir kita konfidenciali informacija
1.
Jeigu Komisija ketina atskleisti informaciją, kuri gali būti
verslo paslaptis, arba kitą bet kurios įmonės ar asmens konfi
dencialią informaciją, Konkurencijos generalinis direktoratas
raštu praneša tokiai įmonei arba asmeniui apie šį ketinimą ir
jo priežastis. Nustatomas terminas, per kurį atitinkama įmonė
arba asmuo gali pateikti rašytines pastabas.

a) bylos apimtį ir sudėtingumą;

b) ar prašymą pateikęs prieštaravimo pareiškimo adresatui anks
čiau buvo suteikta galimybė susipažinti su informacija;

c) visas kitas objektyvias kliūtis, kurias pateikdamas pastabas
gali patirti prašymą pateikęs prieštaravimo pareiškimo adre
satas.
2.
Jeigu atitinkama įmonė arba asmuo prieštarauja informa
cijos atskleidimui, tokia įmonė arba asmuo gali kreiptis į bylas
nagrinėjantį pareigūną. Jeigu bylas nagrinėjantis pareigūnas
nusprendžia, kad informacija gali būti atskleista, nes ji nėra
verslo paslaptis ar kita konfidenciali informacija arba esama
viršesnio intereso ją atskleisti, tokia išvada pateikiama moty

Atliekant vertinimą pagal pirmos pastraipos a punktą gali būti
atsižvelgta į pažeidimų skaičių, įtariamą pažeidimo (-ų) trukmę,
dokumentų apimtį bei skaičių ir ekspertų tyrimų apimtį ir sudė
tingumą.
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2.
Jeigu kitos dalyvaujančios šalys, skundo pateikėjas arba
suinteresuotasis trečiasis asmuo, kaip apibrėžta 5 straipsnyje,
mano, kad jam nustatytas per trumpas terminas nuomonei
pareikšti, ji (jis) gali prašyti jį pratęsti, likus pakankamai laiko
iki pradinio termino pabaigos atsakingam direktoriui pateik
dama (-as) motyvuotą prašymą. Jeigu toks prašymas nepatenki
namas arba kita dalyvaujanti šalis, skundo pateikėjas arba suin
teresuotasis trečiasis asmuo su tokiu sprendimu nesutinka, ji (jis)
gali bylas nagrinėjančio pareigūno prašyti persvarstyti klausimą.
Išklausęs atsakingą direktorių, bylas nagrinėjantis pareigūnas
sprendžia, ar pratęsti terminą.
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3.
Bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat gali paprašyti iš
anksto raštu išdėstyti numatomų į nagrinėjimą pakviestų
asmenų pareiškimų esmę.

4.
Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali nustatyti visiems į
žodinį bylos nagrinėjimą pakviestiems asmenims terminą jų
vardu dalyvausiančių asmenų sąrašui pateikti. Bylas nagrinėjantis
pareigūnas visiems į žodinį bylos nagrinėjimą pakviestiems
asmenims šį sąrašą pateikia likus pakankamai laiko iki nagrinė
jimo dienos.

6 SKYRIUS

12 straipsnis

ŽODINIS BYLOS NAGRINĖJIMAS

Terminai ir tvarka

10 straipsnis

1.
Pasikonsultavęs su atsakingu direktoriumi, bylas nagrinė
jantis pareigūnas nustato nagrinėjimo datą, trukmę ir vietą. Jeigu
nagrinėjimą prašoma atidėti, bylas nagrinėjantis pareigūnas
sprendžia, ar leisti tai padaryti.

Organizavimas ir pareigybė
1.
Bylas nagrinėjantis pareigūnas organizuoja ir vykdo Sutar
ties 101 ir 102 straipsnių įgyvendinimo nuostatose ir Regla
mente (EB) Nr. 139/2004 nustatytą nagrinėjimą.

2.
Žodinį bylos nagrinėjimą bylas nagrinėjantis pareigūnas
vykdo visiškai nepriklausomai.

3.
Bylas nagrinėjantis pareigūnas užtikrina, kad nagrinėjimas
vyktų tinkamai, ir padeda užtikrinti nagrinėjimo ir bet kurio
paskesnio sprendimo objektyvumą.

4.
Bylas nagrinėjantis pareigūnas užtikrina, kad nagrinėjant
bylą žodžiu prieštaravimo pareiškimo adresatams, kitoms daly
vaujančioms šalims, taip pat skundo pateikėjams ir suinteresuo
tiesiems tretiesiems asmenims, kaip apibrėžta 5 straipsnyje,
kuriems leista dalyvauti nagrinėjant bylą žodžiu, būtų suteikta
pakankama galimybė paaiškinti savo nuomonę dėl pirminių
Komisijos išvadų.

11 straipsnis
Pasirengimas žodiniam bylos nagrinėjimui
1.
Bylas nagrinėjantis pareigūnas atsako už pasirengimą žodi
niam nagrinėjimui ir dėl to imasi visų tinkamų priemonių. Kad
užtikrintų tinkamą pasirengimą žodiniam bylos nagrinėjimui,
bylas nagrinėjantis pareigūnas, pasikonsultavęs su atsakingu
direktoriumi, į nagrinėjimą pakviestiems asmenims iš anksto
pateikia klausimų, dėl kurių jų prašoma pareikšti savo
nuomonę, sąrašą. Bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat gali į
nagrinėjimą pakviestiems asmenims nurodyti svarbiausias disku
sijų sritis, visų pirma atsižvelgęs į faktines aplinkybes ir klau
simus, kuriuos nori išnagrinėti žodinio bylos nagrinėjimo
paprašę prieštaravimo pareiškimo adresatai.

2.
Pasikonsultavęs su atsakingu direktoriumi, bylas nagrinė
jantis pareigūnas gali surengti susitikimą su į nagrinėjimą
pakviestais asmenimis ir prireikus – su Komisijos darbuotojais,
kad pats pasirengtų nagrinėjimui.

2.
Bylas nagrinėjantis pareigūnas sprendžia, ar per nagrinė
jimą leisti pateikti naujus dokumentus ir kurie asmenys turėtų
būti išklausyti šalies vardu.

3.
Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali šalims, kurioms yra
skirtas prieštaravimo pareiškimas, kitoms dalyvaujančioms
šalims, skundo pateikėjams, kitiems į nagrinėjimą pakviestiems
asmenims, Komisijos tarnyboms ir valstybių narių institucijoms
leisti per nagrinėjimą užduoti klausimus. Jeigu išimties tvarka į
klausimą neįmanoma visiškai arba iš dalies atsakyti nagrinėjant
bylą žodžiu, bylas nagrinėjantis pareigūnas gali leisti atsakymą
per nustatytą terminą pateikti raštu. Toks rašytinis atsakymas
išplatinamas visiems žodinio bylos nagrinėjimo dalyviams,
nebent bylas nagrinėjantis pareigūnas nuspręstų kitaip, kad
apsaugotų prieštaravimo pareiškimo adresato teisę į gynybą
arba verslo paslaptis ar kitą konfidencialią bet kurio asmens
informaciją.

4.
Jeigu to reikia siekiant užtikrinti teisę būti išklausytam,
bylas nagrinėjantis pareigūnas, pasikonsultavęs su atsakingu
direktoriumi, gali atitinkamoms šalims, kitoms dalyvaujančioms
šalims, skundo pateikėjams arba suinteresuotiesiems tretiesiems
asmenims, kaip apibrėžta 5 straipsnyje, suteikti galimybę po
žodinio bylos nagrinėjimo pateikti papildomas rašytines
pastabas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas nustato, iki kada tokias
pastabas galima pateikti. Į po tokios datos gautas pastabas
Komisija neprivalo atsižvelgti.

13 straipsnis
Verslo paslapčių ir konfidencialumo apsauga nagrinėjant
bylą žodžiu
Kiekvienas asmuo paprastai išklausomas dalyvaujant visiems
kitiems į žodinį bylos nagrinėjimą pakviestiems asmenims.
Bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat gali nuspręsti išklausyti
asmenis atskirai uždarame posėdyje, atsižvelgęs į jų teisėtą inte
resą apsaugoti savo verslo paslaptis ir kitą konfidencialią infor
maciją.
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7 SKYRIUS

9 SKYRIUS

TARPINĖ ATASKAITA IR TEISĖ PATEIKTI PASTABAS

GALUTINĖ ATASKAITA

14 straipsnis

16 straipsnis

Tarpinė ataskaita ir pastabos

Turinys ir perdavimas prieš priimant sprendimą

1.
Bylas nagrinėjantis pareigūnas kompetentingam Komisijos
nariui pateikia tarpinę nagrinėjimo ataskaitą ir savo išvadas dėl
veiksmingo naudojimosi procesinėmis teisėmis užtikrinimo.
Tokios ataskaitos pastabos turi būti susijusios su procesiniais
klausimais, įskaitant šią informaciją:

1.
Bylas nagrinėjantis pareigūnas, remdamasis Patariamajam
komitetui pateikiamu nagrinėjamoje byloje priimamo spren
dimo projektu, raštu parengia galutinę ataskaitą dėl veiksmingo
naudojimosi procesinėmis teisėmis užtikrinimo, kaip nurodyta
14 straipsnio 1 dalyje, bet kuriame procedūros etape. Toje atas
kaitoje taip pat bus svarstoma, ar sprendimo projekte nagrinė
jami tik tie prieštaravimai, dėl kurių šalims buvo suteikta gali
mybė pareikšti savo nuomonę.

a) dokumentų atskleidimą ir galimybę susipažinti su byla;
b) atsakymo į prieštaravimo pareiškimą terminus;
c) teisės būti išklausytam paisymą;
d) tinkamą žodinio bylos nagrinėjimo tvarką.

2.
Galutinė ataskaita pateikiama kompetentingam Komisijos
nariui, Konkurencijos generaliniam direktoratui, atsakingam
direktoriui ir kitoms kompetentingoms Komisijos tarnyboms.
Ji pateikiama kompetentingoms valstybių narių institucijoms
ir, laikantis nuostatų dėl bendradarbiavimo, įtvirtintų EEE susi
tarimo 23 ir 24 protokoluose, ELPA priežiūros institucijai.

Ataskaitos kopija pateikiama Konkurencijos generaliniam direk
toratui, atsakingam direktoriui ir kitoms kompetentingoms
Komisijos tarnyboms.
2.
Be 1 dalyje nurodytos ataskaitos, bylas nagrinėjantis parei
gūnas gali pateikti pastabas dėl tolesnio bylos nagrinėjimo eigos
ir nešališkumo. Tai darydamas, bylas nagrinėjantis pareigūnas
visų pirma siekia užtikrinti, kad rengiant Komisijos sprendimų
projektus būtų tinkamai atsižvelgta į visas reikšmingas faktines
aplinkybes, neatsižvelgiant į tai, ar jos yra palankios atitinka
moms šalims, ar ne, įskaitant faktines aplinkybes, turinčias
įtakos bet kurio pažeidimo sunkumui ir trukmei. Tokios
pastabos gali būti susijusios, be kita ko, su papildomos infor
macijos būtinybe, tam tikrų prieštaravimų panaikinimu, papil
domų prieštaravimų pateikimu arba siūlymu taikyti papildomas
tyrimo priemones pagal Reglamento Nr. 1/2003 V skyrių.
Apie tokias pastabas pranešama Konkurencijos generaliniam
direktoratui, atsakingam direktoriui ir Teisės tarnybai.
8 SKYRIUS

17 straipsnis
Pateikimas Komisijai ir paskelbimas
1.
Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita patei
kiama Komisijai kartu su jai pateiktu sprendimo projektu,
siekiant užtikrinti, kad, priimdama sprendimą dėl atskiro atvejo,
Komisija turėtų visą su procedūros eiga susijusią reikšmingą
informaciją ir kad vykstant procedūrai buvo užtikrintas veiks
mingas naudojimasis procesinėmis teisėmis.

2.
Bylas nagrinėjantis pareigūnas, atsižvelgdamas į visus
sprendimo projekto pakeitimus, kol Komisija nėra jo patvirti
nusi, gali pakeisti galutinę ataskaitą.

3.
Komisija galutinę bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaitą
ir sprendimą pateikia sprendimo adresatams. Galutinę bylas
nagrinėjančio pareigūno ataskaitą ir sprendimą ji skelbia Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje, atsižvelgusi į teisėtą įmonių inte
resą apsaugoti savo verslo paslaptis.

ĮSIPAREIGOJIMAI IR SUSITARIMAI

15 straipsnis

10 SKYRIUS

Įsipareigojimai ir susitarimai
1.
Nagrinėjamos bylos šalys, siūlančios įsipareigojimus, kad
išsklaidytų Komisijos pirminiame vertinime pagal Reglamento
(EB) Nr. 1/2003 9 straipsnį joms išreikštas abejones, gali bet
kuriame 9 straipsnyje nustatytos procedūros etape kreiptis į
bylas nagrinėjantį pareigūną, kad būtų užtikrintas veiksmingas
naudojimasis procesinėmis teisėmis.
2.
Nagrinėjamos kartelio bylos šalys, pradėjusios diskusijas
dėl susitarimo sudarymo pagal Reglamento (EB) Nr. 773/2004
10a straipsnį, gali bet kuriame susitarimo procedūros etape
kreiptis į bylas nagrinėjantį pareigūną, kad būtų užtikrintas
veiksmingas naudojimasis procesinėmis teisėmis.

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis
Panaikinimas ir pereinamojo laikotarpio nuostata
1.

Sprendimas 2001/462/EB, EAPB panaikinamas.

2.
Toliau galioja procesiniai veiksmai, kurių jau imtasi pagal
Sprendimą 2001/462/EB, EAPB. Bylas nagrinėjantis pareigūnas
gali atsisakyti naudotis savo įgaliojimais pagal 4 straipsnį tyrimo
priemonių, kurių imtasi prieš įsigaliojant šiam sprendimui,
atžvilgiu.
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Jei bylą pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 11 straipsnio 6 dalį arba pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 6
straipsnio 1 dalies c punktą pradėta nagrinėti prieš įsigaliojant šiam sprendimui, tarpinėje ataskaitoje pagal
šio sprendimo14 straipsnį ir galutinėje ataskaitoje pagal 16 straipsnį nenagrinėjamas tyrimo etapas, nebent
bylas nagrinėjantis pareigūnas nuspręstų kitaip.
19 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
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Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO
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REKOMENDACIJOS
KOMISIJOS REKOMENDACIJA
2011 m. spalio 18 d.
dėl nanomedžiagos apibrėžties
(Tekstas svarbus EEE)

(2011/696/ES)
riziką. Ši vien tik medžiagos dalelių dydžiu grindžiama
apibrėžtis taikoma gamtinėms, šalutinėms arba dirbti
nėms medžiagoms;

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
292 straipsnį,
(5)

termino „nanomedžiaga“ apibrėžtis turėtų būti grin
džiama turimomis mokslo žiniomis;

(6)

dažnai sudėtinga išmatuoti nanomedžiagos dalelių dydį ir
jų dydžio skirstinius, o skirtingais metodais gauti rezul
tatai gali būti nepalyginami. Turi būti parengti suderinti
matavimo metodai siekiant užtikrinti, kad taikant
apibrėžtį būtų gaunami nuoseklūs įvairių medžiagų rezul
tatai ir užtikrinamas rezultatų nuoseklumas laiko
atžvilgiu. Kol nėra suderintų matavimo metodų, turėtų
būti taikomi turimi geriausi alternatyvūs metodai;

(7)

Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro informacinėje
ataskaitoje „Dėl veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti regu
liavimo tikslais nustatant nanomedžiagų apibrėžtį“ (4)
(angl. Considerations on a Definition of Nanomaterials for
Regulatory Purposes) patariama, kad nanomedžiagų
apibrėžtis būtų skirta dalelių nanomedžiagoms, būtų
plačiai taikoma Sąjungos teisės aktuose ir derėtų su kitais
pasaulyje priimtais požiūriais. Dalelių dydis turėtų būti
vienintelis esminis požymis, todėl būtina nustatyti aiškias
nanoskalės ribas;

(8)

Komisija įgaliojo Atsirandančių ir nustatomų naujų
pavojų sveikatai mokslinį komitetą (SCENIHR) pateikti
mokslinę medžiagą, į kokius aspektus atsižvelgti termino
„nanomedžiaga“ apibrėžtį rengiant reguliavimo tikslais.
2010 m. dėl nuomonės „Mokslinis termino „nanome
džiaga“ apibrėžties pagrindas“ (angl. Scientific Basis for
the Definition of the Term „Nanomaterial“) surengtos viešos
konsultacijos. Savo 2010 m. gruodžio 8 d. nuomonėje (5)
SCENHIR padarė išvadą, kad tinkamiausias matuojamasis
dydis, kuris gali būti taikomas visoms nanomedžiagos,
yra dalelių dydžio požymis. Nustačius dalelių matmenų
intervalą, būtų lengviau užtikrinti vienodą aiškinimą.

kadangi:

(1)

2005 m. birželio 7 d. Komisijos komunikate „Nano
mokslai ir nanotechnologijos. 2005–2009 m. Europos
veiksmų planas“ (1) apibrėžti keli aiškūs ir tarpusavyje
susieti veiksmai, reikalingi nedelsiant įgyvendinti saugią,
integruotą ir atsakingą nanomokslų ir nanotechnologijų
strategiją;

(2)

pagal veiksmų planą įsipareigojusi Komisija atidžiai
persvarstė susijusius Sąjungos teisės aktus, kad nustatytų,
ar galiojančios taisyklės taikomos galimai nanomedžiagų
rizikai. Persvarstymo rezultatai pateikti 2008 m. birželio
17 d. Komisijos komunikate „Nanomedžiagų reglamenta
vimo aspektai“ (2). Komunikate padaryta išvada, kad
Sąjungos teisės aktuose „nanomedžiagos“ konkrečiai
neminimos, tačiau nanomedžiagų rizika sveikatai, saugai
ir aplinkai iš esmės reglamentuojama galiojančiais teisės
aktais;

(3)

savo 2009 m. balandžio 24 d. rezoliucijoje dėl nanome
džiagų reglamentavimo aspektų (3) Europos Parlamentas
ragina, inter alia, pradėti taikyti Sąjungos teisės aktuose
išsamią moksliškai pagrįstą nanomedžiagų apibrėžtį;

(4)

šioje rekomendacijoje pateikta apibrėžtimi reikėtų vado
vautis siekiant nustatyti, ar Sąjungoje teisės ir politikos
tikslais tam tikra medžiaga turėtų būti laikoma „nanome
džiaga“. Termino „nanomedžiaga“ apibrėžtis Sąjungos
teisės aktuose turėtų būti grindžiama vien tik medžiagos
sudedamųjų dalelių dydžiu, neatsižvelgiant į pavojų arba

(1) COM(2005) 243 galutinis.
(2) COM(2008) 366 galutinis.
(3) P6_TA(2009) 0328.

(4) EUR 24403 EN, 2010 m. birželio mėn.
(5) http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/
scenihr_o_032.pdf
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Pasiūlyta nustatyti 1 nm apatinę ribą. Bendru sutarimu
paprastai taikoma 100 nm viršutinė riba, tačiau moks
linių šios vertės tinkamumo įrodymų nėra. Taikant
bendrą viršutinę ribą būtų per daug suvaržyta nanome
džiagų klasifikacija, todėl diferencijuotas metodas būtų
tinkamesnis. Turėtų būti apsvarstyta reguliavimo tikslu
taikyti dalelių dydžio skirstinį – apibrėžtis būtų patiks
linta pagal vidutinį dalelių dydį ir standartinį dalelių
dydžio nuokrypį. Medžiagos dalelių dydžio skirstinys
turėtų būti pateiktas kaip dalelių dydžio skirstinys pagal
jų koncentraciją (t. y. tam tikro matmenų intervalo
objektų skaičius, padalytas iš viso objektų skaičiaus), o
ne kaip nanoskalės dalelių masės dalis nanomedžiagoje,
nes mažoje masės dalyje gali būti didžiausias dalelių skai
čius. SCENIHR nurodė tam tikrus specialius atvejus,
kuriais apibrėžtį taikyti būtų lengviau, jei vienetinio
tūrio paviršiaus plotas būtų kriterijus nustatyti, ar
medžiaga atitinka nustatytą nanoskalės intervalą;

(9)

(10)

(11)

(12)

dalelių aglomeratas arba agregatas gali turėti tokių pačių
savybių kaip nesusietosios dalelės. Be to, gali būti atvejų,
kai per nanomedžiagos gyvavimo laikotarpį dalelės
sklinda iš aglomerato arba agregato. Todėl į šioje reko
mendacijoje pateiktą apibrėžtį turėtų būti įtrauktos aglo
merato arba agregato dalelės, jei sudedamosios dalelės yra
1–100 nm dydžio;

(13)

šiuo metu įmanoma išmatuoti sausų kietųjų medžiagų
arba miltelių vienetinio tūrio paviršiaus plotą taikant
azoto įgerties metodą (metodas BET). Tais atvejais viene
tinio tūrio paviršiaus plotas gali būti naudojamas kaip
kriterijus nustatant, ar medžiaga yra nanomedžiaga. Atei
tyje naujausios mokslinės žinios gali padidinti šio ir kitų
metodų taikymo kitų rūšių medžiagoms galimybes.
Rezultatai, gauti matuojant įvairių medžiagų vienetinio
paviršiaus plotą ir vertinant dalelių dydžio skirstinį, gali
nesutapti. Todėl turėtų būti nurodyta, kad pirmenybė
turėtų būti teikiama dalelių dydžio skirstiniui, ir kad
remiantis vienetinio tūrio paviršiaus plotu negalima
įrodyti, kad medžiaga nėra nanomedžiaga;

(14)

vyksta sparti technologijų plėtra ir mokslo pažanga.
Todėl apibrėžtis, įskaitant esminius žodžius, turėtų būti
persvarstyta iki 2014 m. gruodžio mėn. siekiant užtik
rinti, kad ji atitiktų reikmes. Persvarstant apibrėžtį visų
pirma turėtų būti įvertinta, ar reikia padidinti arba suma
žinti dalelių dydžio skirstinio 50 % slenkstį, taip pat ar
turėtų būti įtrauktos nanoskalės vidaus arba paviršiaus
sandaros medžiagos, pavyzdžiui, sudėtinės nanokompo
nentų nanomedžiagos, įskaitant kai kuriuose sektoriuose
naudojamas akytąsias nanomedžiagas ir nanokompozitus;

(15)

turėtų būti parengtos gairės ir standartiniai matavimo
metodai, taip pat surinktos žinios apie tipinę nanodalelių
koncentraciją reprezentatyviuosiuose medžiagų rinki
niuose siekiant, kad būtų lengviau (jei įmanoma ir pati
kima) apibrėžtį taikyti konkrečiame teisės aktų kontekste;

(16)

pagal šioje rekomendacijoje pateiktą apibrėžtį neturėtų
būti daromos išvados, susijusios su Sąjungos teisės aktų
ar kitų nuostatų, kuriomis gali būti nustatomi papildomi
toms medžiagoms taikytini reikalavimai, įskaitant rizikos
valdymo reikalavimus, taikymo sritimi, ir neturėtų būti
laikoma, kad apibrėžtis atitinka tą sritį. Tam tikrais atve
jais gali reikėti išimties tvarka netaikyti konkretaus teisės
akto arba teisinių nuostatų tam tikroms medžiagoms, net
jei tos medžiagos atitinka apibrėžtį. Taip pat gali būti
būtina į tam tikrai nanomedžiagai skirto konkretaus
teisės akto arba teisinių nuostatų taikymo sritį įtraukti
papildomas medžiagas, pavyzdžiui, medžiagas, kurių
dalelės mažesnės kaip 1 nm arba didesnės kaip 100 nm;

Tarptautinė standartizacijos organizacija terminą „nano
medžiaga“ apibrėžia taip – medžiaga, kurios išorės
matmenys nanoskalės, arba medžiaga, kurios vidaus
struktūra arba paviršiaus struktūra yra nanoskalės.
Terminas „nanoskalė“ apibrėžiamas kaip dydžio intervalas
nuo maždaug 1 nm iki 100 nm (1);

dalelių dydžio skirstinys turėtų būti nustatytas atsižvel
giant į tai, kad paprastai nanomedžiagos sudarytos iš
daugybės tam tikru būdu pasiskirsčiusių įvairaus dydžio
dalelių. Be dalelių dydžio skirstinio būtų sunku nustatyti,
ar konkreti medžiaga atitinka apibrėžtį, nes kai kurios
dalelės mažesnės kaip 100 nm, o kitos – ne. Šis metodas
atitinka SCENIHR nuomonę, kad medžiagos dalelių skirs
tinys turėtų būti pateiktas kaip dalelių dydžio skirstinys
pagal jų koncentraciją (t. y. dalelių skaičių);

nėra tvirto mokslinio pagrindo pasiūlyti konkrečią dalelių
dydžio skirstinio vertę, žemiau kurios medžiagos, kuriose
yra 1–100 nm dydžio dalelių, veikiausiai neturėtų nano
medžiagoms būdingų savybių. Pateiktas mokslinis pata
rimas – taikyti statistinį metodą, grindžiamą standartiniu
nuokrypiu, kurio slenkstis – 0,15 %. Atsižvelgiant į tai,
kad medžiagos, kurioms tiktų toks slenkstis, yra paplitu
sios, ir į tai, kad apibrėžties taikymo sritį būtina priderinti
prie reguliavimo aplinkybių, slenkstis turėtų būti didesnis.
Pagal šioje rekomendacijoje pateikiamą apibrėžtį
1–100 nm dydžio dalelių nanomedžiagoje turėtų būti
ne mažiau kaip 50 %. Atsižvelgiant į SCENIHR patarimą,
tam tikrais atvejais tikslinis vertinimas gali būti pateisi
namas net mažu 1–100 nm dydžio dalelių skaičiumi. Vis
dėlto būtų klaidinga tokias medžiagas priskirti prie nano
medžiagų kategorijos. Tačiau tam tikrais teisiniais atvejais,
rūpinantis aplinka, sveikata, sauga arba konkurencin
gumu, būtų pateisinama taikyti mažesnį kaip 50 %
slenkstį;

(1) http://cdb.iso.org
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atsižvelgiant į ypatingas vyraujančias farmacijos sekto
riaus sąlygas ir naudojamas specializuotas nanosandaros
sistemas, pagal šios rekomendacijos apibrėžtį neturėtų
būti daromos išvados dėl žodžio dalies „nano“, kai
rengiamos tam tikrų medikamentų ir medicininės įrangos
apibrėžtys,
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b) aglomeratas – silpnai susietų dalelių rinkinys arba agre
gatai, kurių išorės paviršiaus plotas apytiksliai lygus
pavienių komponentų paviršiaus plotų sumai;

c) agregatas – dalelė, sudaryta iš tvirtai susietų arba sulydytų
dalelių.

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

1. Valstybės narės, Sąjungos agentūros ir ūkinės veiklos vykdy
tojai raginami vartoti šią termino „nanomedžiaga“ apibrėžtį
priimant ir įgyvendinant teisės aktus, politikos ir mokslinių
tyrimų programas, susijusias su nanotechnologijų gaminiais.
2. Nanomedžiaga – gamtinė, šalutinė arba dirbtinė medžiaga,
kurioje yra nesusietųjų dalelių, dalelių agregatų arba aglome
ratų ir kurios dalelių dydžio skirstinyje yra 50 % arba
daugiau dalelių, kurių vienas arba keli išorės matmenys yra
1–100 nm.
Konkrečiais atvejais, rūpinantis aplinka, sveikata, sauga arba
konkurencingumu, dalelių dydžio skirstinio 50 % slenkstį
galima pakeisti 1–50 % slenksčiu.
3. Nukrypstant nuo 2 dalies, fulerenai, grafeno dribsniai ir
vienasieniai anglies nanovamzdeliai, kurių vienas arba keli
išorės matmenys mažesni kaip 1 nm, turėtų būti laikomi
nanomedžiagomis.

5. Jei techniškai įmanoma arba nurodyta konkrečiuose teisės
aktuose, atitiktis 2 punkte pateiktai apibrėžčiai gali būti
nustatyta remiantis vienetinio tūrio paviršiaus plotu. Turėtų
būti laikoma, kad medžiaga neatitinka 2 punkte pateiktos
apibrėžties, jei medžiagos vienetinio tūrio paviršiaus plotas
yra didesnis kaip 60 m2/cm3. Tačiau jei pagal dydžio skirstinį
medžiaga yra nanomedžiaga, turėtų būti laikoma, kad ji
atitinka 2 punkte pateiktą apibrėžtį, net jei medžiagos viene
tinio tūrio paviršiaus plotas yra mažesnis kaip 60 m2/cm3.

6. 1–5 punktuose pateikta apibrėžtis bus persvarstyta iki
2014 m. gruodžio mėn., atsižvelgiant į sukauptą patirtį ir
mokslo bei technologijų raidą. Persvarstant apibrėžtį, visų
pirma turėtų būti nagrinėjama, ar reikia padidinti arba suma
žinti dalelių dydžio skirstinio 50 % slenkstį.

7. Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms, Sąjungos agentū
roms ir ūkinės veiklos vykdytojams.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 18 d.
4. 2 punkte vartojamų terminų „dalelė“, „aglomeratas“ ir „agre
gatas“ apibrėžtys:
Komisijos vardu
a) dalelė – smulkiausia medžiagos dalis, turinti konkrečias
fizines ribas;

Janez POTOČNIK

Komisijos narys

2011 m. prenumeratos kainos (be PVM, įskaitant paprastosios siuntos išlaidas)
ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, tik spausdintinė versija

22 oficialiosiomis ES kalbomis

1 100 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, spausdintinė versija ir metinis
skaitmeninis diskas

22 oficialiosiomis ES kalbomis

1 200 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, L serija, tik spausdintinė versija

22 oficialiosiomis ES kalbomis

770 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, mėnesinis kaupiamasis
skaitmeninis diskas

22 oficialiosiomis ES kalbomis

400 EUR per metus

Oficialiojo leidinio priedas, S serija (Konkursai ir viešieji pirkimai),
skaitmeninis diskas, leidžiamas vieną kartą per savaitę

daugiakalbis:
23 oficialiosiomis ES kalbomis

300 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, C serija. Konkursai

konkursų kalbomis

50 EUR per metus

Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, leidžiamą oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis, galima prenumeruoti bet
kuria iš 22 kalbų. Jį sudaro L (teisės aktai) ir C (informacija ir pranešimai) serijos.
Kiekviena kalba leidžiamas leidinys prenumeruojamas atskirai.
Oficialieji leidiniai airių kalba parduodami atskirai, remiantis 2005 m. birželio 18 d. Oficialiajame leidinyje
L 156 paskelbtu Tarybos reglamentu (EB) Nr. 920/2005, nurodančiu, kad Europos Sąjungos institucijos laikinai
neįpareigojamos rengti ir skelbti visų aktų airių kalba.
Oficialiojo leidinio priedas (S serija. Konkursai ir viešieji pirkimai) skelbiamas viename daugiakalbiame skaitmeniniame diske visomis 23 oficialiosiomis kalbomis.
Pateikę paprastą prašymą Europos Sąjungos oficialiojo leidinio prenumeratoriai gali gauti įvairius Oficialiojo leidinio
priedus. Apie priedų išleidimą prenumeratoriai informuojami pranešime skaitytojui, kuris skelbiamas Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pardavimas ir prenumerata
Įvairių mokamų leidinių, tokių kaip Europos Sąjungos oficialusis leidinys, galima užsiprenumeruoti mūsų pardavimo
biuruose. Pardavimo biurų sąrašą galima rasti internete adresu
http://publications.europa.eu/others/agents/index_lt.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) – tai tiesioginė ir nemokama prieiga prie Europos Sąjungos teisės
aktų. Šiame tinklalapyje galima skaityti Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, susipažinti su
sutartimis, teisės aktais, precedentine teise bei parengiamaisiais teisės aktais.
Išsamesnės informacijos apie Europos Sąjungą rasite http://europa.eu
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