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REGLAMENTAI
TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 695/2013
2013 m. liepos 15 d.
kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11
straipsnio 2 dalį ir dalinę tarpinę peržiūrą pagal 11 straipsnio 3 dalį, importuojamoms Kinijos
Liaudies Respublikos kilmės lyginimo lentoms nustatomas galutinis antidempingo muitas ir
panaikinamos importuojamoms Ukrainos kilmės lyginimo lentoms taikomos antidempingo
priemonės
lentų gamintojo Since Hardware (Guangzhou) Co importuo
jamoms lyginimo lentoms nustatė galutinį antidempingo
muitą.

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

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 9 straipsnio 4 dalį ir 11
straipsnio 2, 3 ir 6 dalis,

(2)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 270/2010 (4), Taryba
eksportuojančio Kinijos lyginimo lentų gamintojo
Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd. importuoja
moms lyginimo lentoms nustatė galutinį antidempingo
muitą.

(3)

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį atlikus
dalinę tarpinę peržiūrą, kurioje nagrinėtas tik dempingas,
Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 580/2010 (5) Taryba
sumažino importuojamoms Ukrainos kilmės lyginimo
lentoms taikomą galutinį antidempingo muitą iki 7 proc.

(4)

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalį atlikus
naujo eksportuotojo peržiūrą, Įgyvendinimo reglamentu
(ES) Nr. 77/2010 (6) Taryba eksportuojančio Kinijos lygi
nimo lentų gamintojo Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd
Co importuojamoms lyginimo lentoms nustatė galutinį
antidempingo muitą.

(5)

Laikydamasi Teisingumo Teismo sprendimo byloje
C–141/08 P (7), Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr.
805/2010 (8) Taryba eksportuojančio Kinijos lyginimo
lentų gamintojo Foshan Shunde Yongjian Housewares ir
Hardware Co. Ltd, Foshan importuojamoms lyginimo
lentoms pakartotinai nustatė galutinį antidempingo
muitą.

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikon
sultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A. PROCEDŪRA
1. Galiojančios priemonės
(1)

Reglamentu (EB) Nr. 452/2007 (2) Taryba importuoja
moms Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR arba
Kinija) ir Ukrainos kilmės lyginimo lentoms nustatė galu
tinius 9,9–38,1 proc. antidempingo muitus. Atlikus naują
tyrimą pagal pagrindinio reglamento 5 straipsnį (toliau –
pradiniai tyrimai), Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr.
1243/2010 (3) Taryba eksportuojančio Kinijos lyginimo

(1) OL L 343, 2009 12 22, p. 51.
(2) OL L 109, 2007 4 26, p. 12.
(3) OL L 338, 2010 12 22, p. 10.

(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )

OL
OL
OL
OL
OL

L 84, 2010 3 31, p. 13.
L 168, 2010 7 2, p. 12.
L 24, 2010 1 28, p. 24.
2009/C 282/16.
L 242, 2010 9 15, p. 1.
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dempingas. Prašymą pateikė Eurogold Industries Ltd.,
vienintelis eksportuojantis nagrinėjamojo produkto
gamintojas iš Ukrainos (toliau – tarpinės peržiūros pareiš
kėjas).

Laikydamasi Teisingumo Teismo sprendimo byloje TĮgyvendinimo
reglamentu
(ES)
Nr.
274/07 (1),
987/2012 (2) Taryba eksportuojančio Kinijos lyginimo
lentų gamintojo Zhejiang Harmonic Hardware Products Co.
Ltd importuojamoms lyginimo lentoms pakartotinai
nustatė galutinį antidempingo muitą.

(6)

(13)

Tarpinės peržiūros pareiškėjo teigimu, pasikeitė aplinky
bės, kurių pagrindu buvo nustatytos priemonės, ir šie
pokyčiai yra ilgalaikiai. Atsižvelgiant į šiuos pokyčius
buvo teigiama, kad nėra būtina toliau taikyti galiojančių
antidempingo priemonių dempingui kompensuoti.

(14)

Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir nuspren
dusi, kad yra pakankamai įrodymų inicijuoti dalinę
tarpinę peržiūrą, Komisija ją inicijavo 2012 m. birželio
12 d. (5) (toliau – pranešimas apie tarpinės peržiūros
inicijavimą).

Minėti tyrimai toliau vadinami ankstesniais tyrimais.

(7)
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2. Prašymai atlikti peržiūrą
2.1. Ukrainai ir KLR taikomų antidempingo priemonių galio
jimo termino peržiūra
Paskelbusi pranešimą apie artėjantį galiojančių antidem
pingo priemonių galiojimo terminą (3) 2012 m. sausio
25 d. Komisija gavo prašymą inicijuoti šių priemonių
galiojimo termino peržiūrą pagal pagrindinio reglamento
11 straipsnio 2 dalį.

(8)

3. Tyrimas
3.1. Priemonių galiojimo termino peržiūra

Prašymą pateikė trys Sąjungos gamintojai, kurie paga
mina didžiąją dalį (šiuo atveju – daugiau nei 40 proc.)
visų Sąjungoje pagaminamų lyginimo lentų (toliau – prie
monių galiojimo termino peržiūros pareiškėjai).

(9)

a) T i r i a m a s i s i r n a g r i n ė j a m a s i s l a i k o t a r 
piai atliekant priemonių galiojimo
termino peržiūros tyrimą
(15)

(10)

Prašymas atlikti priemonių galiojimo termino peržiūrą
buvo susijęs su abiem šalimis, kurioms taikomos nusta
tytos galiojančios priemonės, t. y. KLR ir Ukraina, ir
grindžiamas tuo, kad tikėtina, jog pasibaigus priemonių
galiojimui tęsis dempingas ir bus daroma žala Sąjungos
pramonei.

(11)

Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir nuspren
dusi, kad yra pakankamai įrodymų inicijuoti priemonių
galiojimo termino peržiūrą, 2012 m. balandžio 25 d.
Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu
pranešimu apie inicijavimą (4) (toliau – pranešimas apie
priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimą)
pranešė apie priemonių galiojimo termino peržiūros
inicijavimą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio
2 dalį.

b) S u t y r i m u s u s i j u s i o s š a l y s i r a t r a n k a
(16)

Komisija apie priemonių galiojimo termino peržiūros
inicijavimą oficialiai pranešė pareiškėjams, kitiems žino
miems Sąjungos gamintojams, eksportuojantiems gamin
tojams, importuotojams, žinomiems susijusiems Sąjungos
naudotojams ir jų asociacijoms bei susijusių eksportuo
jančių šalių atstovams. Suinteresuotosioms šalims buvo
suteikta galimybė raštu pareikšti savo nuomonę ir prašyti
jas išklausyti per pranešime apie priemonių galiojimo
termino peržiūros inicijavimą nustatytą laikotarpį. Visos
suinteresuotosios šalys, pateikusios prašymą išklausyti ir
jame nurodžiusios svarbias priežastis, dėl kurių reikėtų jas
išklausyti, buvo išklausytos.

(17)

Atsižvelgiant į akivaizdžiai didelį eksportuojančių Kinijos
gamintojų ir Sąjungos gamintojų skaičių, pranešime apie
priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimą buvo
numatyta atranka pagal pagrindinio reglamento 17
straipsnį.

2.2. Dalinė tarpinė Ukrainai taikomų antidempingo prie
monių peržiūra, susijusi su vieninteliu eksportuojančiu
Ukrainos gamintoju
(12)

2012 m. kovo 17 d. Komisija gavo prašymą pagal
pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį inicijuoti
dalinę tarpinę peržiūrą, kurią atliekant nagrinėjamas tik

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

C 223, 2007
L 297, 2012
C 187, 2011
C 120, 2012

OL
OL
OL
OL

9 22.
10 26, p. 5.
6 28, p. 21.
4 25, p. 9.

Atliekant priemonių galiojimo termino peržiūros
dempingo ir žalos tyrimą nagrinėtas 2011 m. sausio
1 d. — 2011 m. gruodžio 31 d. laikotarpis (toliau –
priemonių galiojimo termino peržiūros tiriamasis laiko
tarpis arba priemonių galiojimo termino PTL). Nustatant
žalą buvo nagrinėjamos tendencijos nuo 2008 m. sausio
mėn. iki priemonių galiojimo termino PTL pabaigos
(toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

(5) OL C 166, 2012 6 12, p. 3.

2013 7 23

(18)

(19)
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Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka būtina (o jei
būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), eksportuojančių
Kinijos gamintojų prašyta Komisijai pranešti apie save ir
pateikti pranešime apie priemonių galiojimo termino
peržiūros inicijavimą nurodytą informaciją. Tik du
eksportuojantys KLR gamintojai pranešė apie save ir
pateikė Komisijai pranešime apie priemonių galiojimo
termino peržiūros inicijavimą nurodytą informaciją.
Todėl laikyta, kad atranka nereikalinga.

— KLR

Vienintelis eksportuojantis Ukrainos gamintojas bendra
darbiavo atliekant gretutinę dalinę tarpinę peržiūrą ir
paprašė, kad atliekant tarpinę peržiūrą patikrinti ir
surinkti duomenys būtų naudojami atliekant šią prie
monių galiojimo termino peržiūrą (žr. 31 konstatuoja
mąją dalį).

— Sąjungos gamintojai

L 198/3

— Greenwood Houseware (Zhuhai) Limited, Guangdong,
KLR

— Brabantia S&S, Honkongas

— Colombo New Scal S.p.A., Italija

— Rörets Polska Spółka z.o.o., Lenkija
(20)

Pranešime apie priemonių galiojimo termino peržiūros
inicijavimą Komisija paskelbė preliminariai atlikusi
Sąjungos gamintojų atranką. Iš maždaug 20–30 Sąjungos
panašaus produkto gamintojų, kurie buvo žinomi prieš
inicijuojant tyrimą, atrinktos trys bendrovės. Šios trys
bendrovės atrinktos pagal jų panašaus produkto
pardavimo ir gamybos apimtis 2011 m. bei geografinę
padėtį Sąjungoje. Atrinktoms bendrovėms teko daugiau
nei 40 proc. bendros apskaičiuotos Sąjungos gamybos ir
pardavimo per priemonių galiojimo termino PTL, todėl
jos laikytos tipiškomis. Suinteresuotųjų šalių paprašyta
susipažinti su dokumentu ir per 15 dienų nuo pranešimo
apie inicijavimą paskelbimo dienos pateikti pastabas dėl
šio pasirinkimo tinkamumo. Nė viena suinteresuotoji
šalis nepateikė pastabų dėl siūlomų atrinktų bendrovių.

— Vale Mill (Rochdale) Ltd, Jungtinė Karalystė

(26)

Reikėjo nustatyti eksportuojančių KLR gamintojų,
kuriems pradiniuose tyrimuose nebuvo taikomas RER,
normaliąją vertę, todėl normaliajai vertei pagal panašios
šalies duomenis nustatyti surengtas tikrinamasis vizitas
šios bendrovės patalpose:

— Ukraina

— Eurogold Industries Ltd., Zhytomyr, Ukraina
(21)

Nė vienas nesusijęs Sąjungos importuotojas nepranešė
apie save ir atliekant priemonių galiojimo termino
peržiūros tyrimą nebendradarbiavo.

d) A t s k l e i d i m a s
(27)

c) K l a u s i m y n a i i r t i k r i n i m a s
(22)

Komisija rinko ir tikrino visą informaciją, kuri, jos
nuomone, būtina dempingo ir jo daromos žalos tęsimosi
ar pasikartojimo tikimybei ir Sąjungos interesams nusta
tyti.

(23)

Klausimynai buvo išsiųsti abiems vykdant atranką apie
save pranešusiems eksportuojantiems Kinijos gaminto
jams. Tik vienas iš šių eksportuojančių Kinijos gamintojų
bendradarbiavo ir pateikė klausimyno atsakymą.

3.2. Dalinė tarpinė peržiūra
a) T a r p i n ė s p e r ž i ū r o s t y r i m o t i r i a m a s i s
laikotarpis
(28)

(24)

Klausimyno atsakymus pateikė trys atrinkti Sąjungos
gamintojai. Be to, keturi bendradarbiaujantys Sąjungos
gamintojai pateikė bendruosius duomenis žalos tyrimui
atlikti.

(25)

Tikrinamieji vizitai surengti šių bendrovių patalpose:

Visoms suinteresuotosioms šalims buvo pranešta apie
esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis buvo keti
nama rekomenduoti nustatyti galutinį antidempingo
muitą importuojamam KLR kilmės nagrinėjamajam
produktui ir baigti tyrimą dėl antidempingo priemonių,
taikomų importuojamam Ukrainos kilmės nagrinėja
majam produktui. Taip pat nustatytas laikotarpis, per
kurį, atskleidus šią informaciją, šalys galėjo pareikšti prie
štaravimus. Jokių pastabų negauta.

Dalinės tarpinės peržiūros pagal pagrindinio reglamento
11 straipsnio 3 dalį dėl importo iš Ukrainos tiriamasis
laikotarpis – 2011 m. balandžio 1 d. – 2012 m. kovo
31 d. (toliau – tarpinės peržiūros tiriamasis laikotarpis).
Ankstesnis tiriamasis laikotarpis, pvz., taikytas atliekant
priemonių galiojimo termino peržiūrą, neatitiktų pagrin
dinio reglamento 6 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Be to,
panašus tiriamasis laikotarpis taikytas tuo pačiu metu
vykusiam muitų grąžinimo tyrimui.

LT
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b) S u t y r i m u s u s i j u s i o s š a l y s
(29)

2013 7 23

(34)

Atlikus šiuos peržiūros tyrimus patvirtinta, kad, kaip ir
pradiniuose tyrimuose, nagrinėjamojo produkto ir nagri
nėjamųjų šalių vidaus rinkose gaminamos ir parduo
damos ir Sąjungos pramonės Sąjungos rinkoje gami
namos ir parduodamos bei panašios šalies (Ukrainos)
rinkoje gaminamos ir parduodamos lyginimo lentos pasi
žymi tokiomis pačiomis pagrindinėmis fizinėmis ir tech
ninėmis savybėmis bei turi tą pačią naudojimo paskirtį.

(35)

Todėl šie produktai laikomi panašiais, kaip apibrėžta
pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje.

Komisija apie dalinės tarpinės peržiūros inicijavimą
oficialiai pranešė tarpinės peržiūros pareiškėjui ir susiju
sios eksportuojančios šalies atstovams. Suinteresuoto
sioms šalims buvo suteikta galimybė per pranešime
apie tarpinės peržiūros inicijavimą nustatytą laikotarpį
raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti prašymą išklau
syti. Visos suinteresuotosios šalys, pateikusios prašymą
išklausyti ir jame nurodžiusios svarbias priežastis, dėl
kurių reikėtų jas išklausyti, buvo išklausytos.

c) K l a u s i m y n a i i r t i k r i n i m a s
(30)

Komisija rinko ir tikrino visą informaciją, kuri, jos
manymu, reikalinga siekiant padaryti išvadas dėl tarpinės
peržiūros pareiškėjo dempingo ir būtinybės toliau taikyti
priemones.

C. DEMPINGAS, DEMPINGO TĘSIMOSI IR (ARBA) PASI
KARTOJIMO TIKIMYBĖ IR ILGALAIKIS PASIKEITUSIŲ
APLINKYBIŲ POBŪDIS
1. Dempingas. Priemonių galiojimo termino
peržiūra. KLR

(31)

Tarpinės peržiūros pareiškėjo importas sudarė visą nagri
nėjamojo produkto importą iš Ukrainos. Šiai bendrovei
buvo nusiųstas klausimynas; ji bendradarbiavo ir pateikė
klausimyno atsakymą. Tikrinamasis vizitas surengtas
šiose patalpose:

1.1. Bendrosios pastabos
(36)

Kaip minėta pirmiau, atliekant tyrimą bendradarbiavo tik
vienas eksportuojantis Kinijos gamintojas, kuriam teko
tik nereikšminga viso Kinijos eksporto per priemonių
galiojimo termino PTL dalis. Todėl išvados dėl šios
bendrovės nebuvo laikytos tipiškomis visai šaliai.

(37)

Todėl Kinijos valdžios institucijoms ir nebendradarbiau
jantiems eksportuojantiems Kinijos gamintojams buvo
pranešta apie pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1
dalies taikymą ir suteikta galimybė pateikti pastabas,
kaip numatyta pagrindinio reglamento 18 straipsnio 4
dalyje. Šiuo klausimu pastabų negauta.

(38)

Pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnio 1 dalį toliau
pateikiamos išvados, susijusios su dempingu ir dempingo
tęsimosi tikimybe, turėjo būti grindžiamos turimais
faktais, ypač prašyme atlikti priemonių galiojimo termino
peržiūrą pateikta informacija ir Komisijos turimais statis
tiniais duomenimis, kurie, kaip nustatyta, buvo tiksliausi,
t. y. mėnesio duomenys, kuriuos valstybės narės
perduoda pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 6
dalį (toliau – 14 straipsnio 6 dalyje nurodyta duomenų
bazė). Kitų statistinių šaltinių, pavyzdžiui, Kinijos
eksporto duomenų bazės ir Eurostato (8 skaitmenų
lygmens) duomenys buvo nepatikimi, nes atitinkami
muitinės kodai apėmė ne tik nagrinėjamąjį produktą,
bet ir kitus produktus.

— Ukraina

— Eurogold Industries Ltd., Zhytomyr, Ukraina

d) A t s k l e i d i m a s
(32)

Visoms suinteresuotosioms šalims buvo pranešta apie
esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis ketinta
baigti tyrimą dėl antidempingo priemonių, taikomų
importuojamam Ukrainos kilmės nagrinėjamajam
produktui. Be to, buvo nustatytas laikotarpis, per kurį,
atskleidus šią informaciją, šalys galėjo pareikšti prieštara
vimus. Jokių pastabų negauta.

B. NAGRINĖJAMASIS
(33)

PRODUKTAS
PRODUKTAS

IR

PANAŠUS

Produktas, kuriam taikoma ir priemonių galiojimo
termino peržiūra, ir dalinė tarpinė peržiūra, yra Tarybos
reglamente (EB) Nr. 452/2007 ir Tarybos įgyvendinimo
reglamente (ES) Nr. 1243/2010 nagrinėtas produktas, t.
y. Kinijos Liaudies Respublikos ir Ukrainos kilmės lygi
nimo lentos, pastatomosios arba nepastatomosios, suge
riančios garus arba nesugeriančios ir (arba) kurių pavir
šius yra šildantis (arba ne) ir (arba) pučiantis orą (arba
ne), įskaitant rankovių lyginimo lentas, ir visos pagrin
dinės jų dalys, t. y. kojos, plokštės ir lygintuvo laikikliai,
kurių KN kodai šiuo metu yra ex 3924 90 00,
ex 4421 90 98,
ex 7323 93 00,
ex 7323 99 00,
ex 8516 79 70 ir ex 8516 90 00 (toliau – nagrinėjamasis
produktas).

1.2. Normalioji vertė
a) P a n a š i š a l i s
(39)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a
punktą eksportuojantiems gamintojams, kuriems netai
kytas rinkos ekonomikos režimas (RER), normalioji
vertė turi būti nustatyta remiantis vidaus rinkos kainomis
arba apskaičiuota normaliąja verte panašioje šalyje.
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Šiuo tikslu pranešime apie priemonių galiojimo termino
peržiūros inicijavimą Komisija pasiūlė Ukrainą kaip
panašią šalį. Ukraina buvo viena iš ankstesniuose tyri
muose naudotų panašių šalių, naudota kaip atitinkama
trečioji rinkos ekonomikos šalis normaliajai vertei KLR
nustatyti. Visoms suinteresuotosioms šalims buvo
suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę dėl panašios
šalies pasirinkimo. Šiuo klausimu pastabų negauta.

(46)

L 198/5

Bendradarbiaujančio eksportuojančio Kinijos gamintojo
atveju eksporto kainos buvo nustatytos remiantis kaina,
už kurią importuoti produktai buvo pirmą kartą perpar
duoti nepriklausomam pirkėjui, kaip nurodyta pagrin
dinio reglamento 2 straipsnio 9 dalyje.

1.4. Palyginimas
(41)

Be to, Komisija kitose galimose panašiose šalyse, tiksliau
Malaizijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Indijoje, Izraelyje
ir Turkijoje, siekė rasti gamintojų, kurie sutiktų bendra
darbiauti. Tik Turkijos valdžios institucijos pateikė
žinomų gamintojų, su kuriais būtų galima susisiekti,
sąrašą, bet nenurodė, ar kuris nors iš jų bendradarbiautų
atliekant tyrimą. Tuo pačiu metu vienintelis eksportuo
jantis Ukrainos gamintojas sutiko, kad atliekamoje gretu
tinėje tarpinėje peržiūroje pateikti ir patikrinti jo
duomenys būtų naudojami atliekant priemonių galiojimo
termino peržiūrą. Šie duomenys yra tipiški visai šaliai.

(42)

Atsižvelgiant į minėtus faktus ir pagrindinio reglamento
2 straipsnio 7 dalies a punkto reikalavimus padaryta
išvada, kad Ukraina yra tinkama panaši šalis.

b) N o r m a l i o s i o s
vertės
panašioje šalyje
(43)

(44)

Nebendradarbiaujančių eksportuojančių Kinijos gamin
tojų normalioji vertė ir eksporto kaina palygintos
remiantis gamintojo kainomis EXW sąlygomis. Siekiant
užtikrinti teisingą normaliosios vertės ir eksporto kainos
palyginimą, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10
dalį koreguojant deramai atsižvelgta į skirtumus, turinčius
poveikio kainoms ir kainų palyginamumui. Visais atve
jais, kai įrodyta, kad tai turėjo įtakos kainų palyginimui,
remiantis surinktais bendradarbiaujančio eksportuojančio
Kinijos gamintojo duomenimis atlikti koregavimai pagal
gabenimo ir transporto išlaidas.

(48)

Bendradarbiaujančio eksportuojančio Kinijos gamintojo
atveju vidutinė svertinė normalioji vertė ir vidutinė sver
tinė eksporto kaina, nustatytos remiantis pateiktais ir
patikrintais duomenimis, palygintos su kiekvienos rūšies
produkto gamintojo kainomis EXW sąlygomis tuo pačiu
prekybos lygmeniu. Siekiant užtikrinti teisingą normalio
sios vertės ir eksporto kainos palyginimą, pagal pagrin
dinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį koreguojant
deramai atsižvelgta į skirtumus, turinčius poveikio
kainoms ir kainų palyginamumui. Prireikus koreguota
iki 5,9 proc. pagal gabenimo ir transporto išlaidas, visais
atvejais, kai įrodyta, kad jos turėjo įtakos kainų palygina
mumui.

nustatymas

Vienintelis eksportuojantis Ukrainos gamintojas atliekant
priemonių galiojimo termino peržiūrą nebendradarbiavo,
tačiau bendradarbiavo atliekant gretutinę dalinę tarpinę
peržiūrą ir atliekant priemonių galiojimo termino
peržiūrą leido susipažinti su savo duomenimis, surinktais
ir patikrintais atliekant dalinę tarpinę peržiūrą.

1.5. Dempingo skirtumas
(49)

Kaip numatyta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11
dalyje, bendradarbiaujančiam eksportuojančiam Kinijos
gamintojui dempingo skirtumas buvo nustatytas paly
ginus atitinkamos rūšies nagrinėjamojo produkto svertinę
vidutinę normaliąją vertę su svertine vidutine eksporto
kaina. Atlikus šį palyginimą dempingas nenustatytas.
Kadangi šios bendrovės importas sudarė tik nedidelę
viso Kinijos importo dalį, išvados dėl šios bendrovės
nebuvo laikytos tipiškomis visai KLR.

(50)

Nebendradarbiaujančių eksportuojančių Kinijos gamin
tojų atveju dempingo skirtumas nustatytas palyginus
vidutinę svertinę normaliąją vertę su vidutine svertine
eksporto kaina. Atsižvelgiant į nebendradarbiavimą paly
ginti pagal kiekvienos rūšies produktą buvo neįmanoma.
Vietoj to lyginant remtasi statistiniais duomenimis, kaip
paaiškinta 44 ir 45 konstatuojamosiose dalyse. Palyginus
nustatyta, kad preliminarus dempingo skirtumas –
11,5 proc.

Atsižvelgiant į tai, kad beveik sutampa priemonių galio
jimo termino peržiūros ir tarpinės peržiūros tyrimų
laikotarpiai ir tai, kad minėtam Ukrainos eksportuotojui
teko 100 proc. eksporto iš Ukrainos į Sąjungą, normalioji
vertė buvo nustatyta remiantis duomenimis, gautais ir
patikrintais atliekant gretutinę dalinę tarpinę peržiūrą
(žr. 77–83 konstatuojamąsias dalis).

1.3. Eksporto kaina
(45)

(47)

Nebendradarbiaujančių eksportuojančių Kinijos gamin
tojų eksporto kaina buvo nustatyta remiantis turimais
faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį. Taigi
eksporto kaina buvo apskaičiuota pagal Komisijos
turimus importo statistinius duomenis (t. y. 14 straipsnio
6 dalyje nurodytą duomenų bazę), remiantis svertiniu
vidurkiu.
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1.6. KLR dempingo tęsimosi tikimybė
(51)

Dėl žemo bendradarbiavimo lygio atliekant tyrimą
negauta jokios informacijos apie Kinijos vidaus rinką.
Bendradarbiaujančio Kinijos eksportuotojo pagrindinė
veikla buvo gamyba vien Sąjungos rinkai, tad jis negalėjo
pateikti informacijos apie vidaus rinką.

(52)

Išvados dėl dempingo tęsimosi tikimybės turėjo iš esmės
būti grindžiamos prašyme atlikti priemonių galiojimo
termino peržiūrą pateikta informacija bei patikrinta ir
JAV Tarptautinės prekybos komisijos 2010 m. birželio
mėn. paskelbtos priemonių galiojimo termino peržiūros
(toliau – JAV priemonių galiojimo termino peržiūros) (1)
informacija, kuri, Komisijos nuomone, yra svarbi tyrimui.

a) I m p o r t o i š K L R d e m p i n g o
apimtis ir kainos
(53)

(54)

(56)

Be to, remiantis Komisijos gauta JAV priemonių galio
jimo termino peržiūros informacija ir kaip patvirtinta
dabartinėje priemonių galiojimo termino peržiūroje, susi
jusioje su bendradarbiaujančiu eksportuojančiu Kinijos
gamintoju, gamybos procesas pagrįstas darbo jėga, todėl
padidėjus paklausai nesunku padidinti pajėgumus. Be to,
atlikus tyrimą nustatyta, kad atsižvelgdami į nagrinėja
mojo produkto paklausą gamintojai, gaminantys ne tik
nagrinėjamąjį produktą bet ir kitus produktus, galėjo
lengvai pereiti prie kitų produktų gamybos. Todėl tikė
tina, kad panaikinus antidempingo muitą Kinijos gamin
tojai galėtų gana greitai ir be didelių investicijų padidinti
lyginimo lentų gamybą.

(58)

Todėl remiantis turima informacija padaryta išvada, kad
KLR egzistuoja bent jau potencialiai dideli pajėgumai,
kurie nustojus galioti antidempingo priemonėms galėtų
būti nukreipti į Sąjungos rinką.

c) S ą j u n g o s r i n k o s i r k i t ų t r e č i ų j ų r i n k ų
patrauklumas
(59)

Esant žemam bendradarbiavimo lygiui ir neturint pati
kimų duomenų nebuvo galima palyginti importo į
Sąjungą ir kitas trečiąsias eksporto rinkas bei Kinijos
vidaus rinkos kainų. Atlikus orientacinį palyginimą
remiantis turimais faktais nustatyta, kad dėl Kinijos
importo vidutinės Sąjungos kainos buvo smarkiai privers
tinai mažinamos (žr. 109 konstatuojamąją dalį). Todėl
eksportuojantiems Kinijos gamintojams kainos požiūriu
Sąjungos rinka yra patraukli.

(60)

Be to, remiantis JAV priemonių galiojimo termino
peržiūros išvadomis ir tuo, kad negauta jokios prieštarau
jančios informacijos, galima manyti, kad šiuo metu
Sąjunga yra didžiausia Kinijos gamintojų eksporto rinka.
Antra pagal dydį eksporto rinka, t. y. JAV, eksportuojan
tiems Kinijos gamintojams tebėra uždaryta, nes joje
taikomi dideli antidempingo muitai, kurių taikymas nese
niai pratęstas iki 2015 m.

(61)

Nepaisant taikomų priemonių, Kinijos importui Sąjungos
rinkoje tenka santykinai pastovi ir didelė dalis; tai rodo,
kad eksportuojantiems Kinijos gamintojams Sąjunga ir
toliau išlieka patraukli eksporto rinka. Kadangi antra
pagal dydį eksporto rinka (JAV) yra uždaryta, trečiųjų
šalių rinkų absorbcijos pajėgumai yra riboti. Todėl tikė
tina, kad panaikinus KLR taikomas antidempingo prie
mones eksportuojantys Kinijos gamintojai persiorientuotų
į Sąjungos rinką.

Atsižvelgiant į didelę rinkos dalį ir tebevykstantį didelį
priverstinį kainų mažinimą per priemonių galiojimo
termino PTL, galima pagrįstai tikėtis, kad panaikinus prie
mones dėl didelės apimties importo iš Kinijos Sąjungos
pramonės kainoms ir toliau būtų daromas didelis spau
dimas.

b) G a m y b o s p a j ė g u m a i
pajėgumai KLR
(55)

(57)

kainomis

Nepaisant taikomų priemonių ir sumažėjusio Kinijos
importo per nagrinėjamąjį laikotarpį, kaip nustatyta
toliau (žr. 106 konstatuojamąją dalį), importas ir toliau
užėmė didelę Sąjungos rinkos dalį – maždaug
15–20 proc. per priemonių galiojimo termino PTL, o
Sąjungos kainos tuo pačiu laikotarpiu buvo priverstinai
mažinamos maždaug 20 proc. (žr. 109 konstatuojamąją
dalį).

ir

nepanaudoti

Pagal JAV priemonių galiojimo termino peržiūros
duomenis KLR nustatyti dideli pajėgumai, atitinkantys
apie 80 proc. Sąjungos suvartojimo (2009 m.). Komisija
negavo naujesnės informacijos, kuri prieštarautų JAV
tyrimo institucijos pateiktai informacijai. Atsižvelgiant į
tai, kad nebuvo bendradarbiaujama, tikslių nepanaudotų
pajėgumų nebuvo galima nustatyti.

Remiantis prašyme atlikti priemonių galiojimo termino
peržiūrą pateikta informacija KLR tebeveikė daug gamin
tojų. Todėl nebuvo nustatyta, kad gamybos pajėgumai
KLR sumažėjo.

(1) Nr. 731-TA-1047 (Peržiūra).
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iš Ukrainos, susitarus su šiuo gamintoju buvo taikomi
atliekant gretutinę tarpinę peržiūrą gauti ir patikrinti
duomenys.

d) A n k s t e s n ė e l g s e n a
(62)

(63)

(64)

Remiantis JAV priemonių galiojimo termino peržiūros
duomenimis Kinijos gamintojų veikla yra nukreipta
būtent į eksportą. Tai iš dalies patvirtina dabartinės prie
monių galiojimo termino peržiūros išvados, kad vienin
telis eksportuojantis gamintojas nevykdė veiklos Kinijos
vidaus rinkoje, tačiau jo veikla buvo visiškai nukreipta į
eksportą.

Tai, kad po JAV priemonių galiojimo termino peržiūros
antidempingo priemonių taikymas buvo pratęstas, rodo,
kad panaikinus taikomas priemones eksportuojančių
Kinijos gamintojų kitose rinkose taikomas dempingas
gali būti taikomas ir Sąjungos rinkoje.

Be to, Since Hardware (Guangzhou) Co, Kinijos eksportuo
tojo, kuriam seniau taikyta 0 proc. muito norma, elgsena
gali būti laikoma akivaizdžiu Kinijos eksportuotojų
elgesio pavyzdžiu panaikinus muitus. Since Hardware,
vieno iš didžiausių eksportuojančių Kinijos gamintojų,
rinkos dalis Sąjungos rinkoje padidėjo maždaug 64 proc.
(pagal apimtį); nustatyta, kad jo dempingo lygis buvo
apie 52 proc., o Sąjungos pramonės kainos buvo privers
tinai mažinamos 16 proc. (1) Atsižvelgiant į Sąjungos
rinkos patrauklumą ir esamus pajėgumus KLR, tokia
ankstesnė elgsena rodo tikimybę, kad panaikinus prie
mones vėl būtų vykdomas didelės apimties importas
dempingo kaina.

2.2. Išvados
(67)

Atliekant priemonių galiojimo termino peržiūrą turimais
duomenimis laikytos 6 dalyje aprašytos tarpinės
peržiūros išvados.

2.3. Dempingo skirtumas
(68)

Kaip nurodyta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11
dalyje, dempingo skirtumas buvo nustatytas palyginus
atitinkamos rūšies nagrinėjamojo produkto svertinę vidu
tinę normaliąją vertę su svertine vidutine eksporto kaina.
Palyginus dempingas nenustatytas.

2.4. Dempingo pasikartojimo tikimybė
(69)

Dempingo pasikartojimo tikimybei nustatyti išnagrinėti
šie veiksniai: iš Ukrainos dempingo kaina importuojamo
produkto apimtis ir kainos, Sąjungos rinkos ir kitų
trečiųjų rinkų patrauklumas, gamybos pajėgumai ir
Ukrainos gamintojo pertekliniai pajėgumai, skirti ekspor
tui.

a) I m p o r t o
iš
Ukrainos
kainomis apimtis ir kainos
1.7. Išvada dėl dempingo tęsimosi tikimybės. KLR
(65)

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas išvadas galima daryti
išvadą, kad, atsižvelgiant į didelius KLR gamybos pajėgu
mus, Kinijos gamintojų galimybes greitai padidinti
gamybos apimtis ir nukreipti juos eksportui, nustatytą
didelį dempingo lygį ir priverstinio kainų mažinimo dėl
tokio eksporto lygį bei Sąjungos rinkos patrauklumą
eksportui, pagrįstai manoma, kad panaikinus priemones
padidėtų lyginimo lentų eksporto dempingo kainomis iš
KLR į Sąjungą apimtis.

dempingo

(70)

Ukrainos kilmės lyginimo lentų importas padidėjo
24 proc. Atitinkama rinkos dalis šiek tiek padidėjo –
nuo 8 proc. 2008 m. iki 10 proc. per priemonių galio
jimo termino peržiūros tiriamąjį laikotarpį.

(71)

Per nagrinėjamąjį laikotarpį importo kainos kito panašiai
kaip Sąjungos pramonės pardavimo Sąjungos rinkoje
kainos. Apskritai importo kainos nuo 2008 m. iki prie
monių galiojimo termino peržiūros tiriamojo laikotarpio
padidėjo 14 proc.

b) S ą j u n g o s r i n k o s i r k i t ų t r e č i ų j ų r i n k ų
patrauklumas

2. Dempingas. Priemonių galiojimo termino
peržiūra. Ukraina

(66)
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2.1. Bendrosios pastabos

(72)

Ukrainos atveju vienintelis žinomas eksportuojantis
Ukrainos gamintojas atliekant priemonių galiojimo
termino peržiūrą nebendradarbiavo, todėl reikėjo remtis
turimais duomenimis. Atsižvelgiant į tai, kad priemonių
galiojimo termino peržiūros ir dalinės tarpinės peržiūros
tiriamieji laikotarpiai iš dalies sutapo, ir tai, kad ekspor
tuojančiam Ukrainos gamintojui teko 100 proc. importo

Nagrinėjamuoju laikotarpiu Ukrainos eksporto į trečiąsias
šalis kainos dažniausiai buvo mažesnės už kainas
Sąjungos rinkoje. Priemonių galiojimo termino peržiūros
tiriamuoju laikotarpiu šis kainų skirtumas viršijo 10 proc.
eksporto kainų lygio.

(73)

Ukrainos eksporto į trečiąsias šalis kainos apskritai buvo
mažesnės už Ukrainos eksporto į Sąjungą kainas, o tai
patvirtina išvadą, kad Sąjungos rinka yra patraukli, nes
joje galima gauti didesnį pelną.

(1) Žr. Reglamento (ES) Nr. 1243/2010 57 ir 67 konstatuojamąsias
dalis.
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produkto pelningo pardavimo nepriklausomiems pirkė
jams vidaus rinkoje dalį.

c) G a m y b o s
pajėgumai
ir
Ukrainos
gamintojo
pertekliniai
pajėgumai,
skirti eksportui
(74)

(75)

Priemonių galiojimo termino peržiūros tiriamuoju laiko
tarpiu tik nedidelė Ukrainos gamybos pajėgumų dalis
buvo skirta eksportui.

(76)

(81)

Jeigu tam tikros rūšies produkto, kuris buvo parduotas už
grynąją pardavimo kainą, lygią jo apskaičiuotosioms
gamybos sąnaudoms arba už jas didesnę, parduotas
kiekis sudarė daugiau kaip 80 proc. viso tos rūšies
produkto parduoto kiekio ir jeigu vidutinė svertinė
pardavimo kaina buvo lygi vieneto gamybos sąnaudoms
arba už jas didesnė, normalioji vertė buvo pagrįsta faktine
vidaus rinkos kaina, apskaičiuota kaip tos rūšies produkto
viso pardavimo vidaus rinkoje vidutinės svertinės kainos
per priemonių galiojimo termino peržiūros tiriamąjį
laikotarpį, nepaisant to, ar toks pardavimas buvo
pelningas ar ne.

(82)

Jeigu tam tikros rūšies produkto pelningo pardavimo
apimtis sudarė ne daugiau kaip 80 proc. viso tos rūšies
produkto pardavimo apimties arba jeigu tos rūšies
produkto vidutinė svertinė kaina buvo mažesnė už
vieneto gamybos sąnaudas, normalioji vertė buvo nusta
toma pagal faktinę vidaus rinkos kainą, kuri buvo apskai
čiuota pagal tos rūšies produkto tik pelningo pardavimo
vidaus rinkoje per priemonių galiojimo termino peržiūros
tiriamąjį laikotarpį vidutinę svertinę kainą.

(83)

Tų rūšių produktų, kurie nebuvo parduodami pelningai,
normalioji vertė buvo apskaičiuota pagal pagrindinio
reglamento 2 straipsnio 3 ir 6 dalis. Normalioji vertė
buvo apskaičiuota prie Ukrainos gamintojo gamybos
sąnaudų per priemonių galiojimo termino peržiūros tiria
mąjį laikotarpį pridedant vidutines svertines pardavimo,
bendrąsias ir administracines sąnaudas (PBA sąnaudas),
patirtas įprastomis prekybos sąlygomis ir vidutinį svertinį
pelną, gautą už pelningai parduotų rūšių produktus.

Remiantis informacija, gauta atliekant tyrimą, nenuma
toma, kad Ukrainos pajėgumai padidės. Todėl nėra tikė
tina, kad panaikinus priemones eksportas į Sąjungą padi
dėtų.

d) I š v a d a d ė l d e m p i n g o
tikimybės. Ukraina

pasikartojimo

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ypač į išvadas dėl numa
tomos pajėgumų raidos, manyta, jog nėra tikimybės, kad
panaikinus priemones eksportuojantis Ukrainos gamin
tojas per trumpą ar vidutinį laikotarpį vėl imtų ekspor
tuoti žalingą produkto kiekį dempingo kaina į Sąjungos
rinką.

3. Dempingas. Tarpinė peržiūra. Ukraina
3.1. Normalioji vertė
(77)

(78)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalį buvo
patikrinta, ar bendra panašaus produkto pardavimo
vidaus rinkoje nepriklausomiems klientams apimtis per
tarpinės peržiūros tiriamąjį laikotarpį buvo tipiška, t. y.
ar bendra tokio pardavimo apimtis sudarė ne mažiau
kaip 5 proc. nagrinėjamojo produkto pardavimo
eksportui į Sąjungą. Šiuo požiūriu bendradarbiavusio
Ukrainos gamintojo pardavimas vidaus rinkoje iš esmės
buvo tipiškas.

Po to Komisija nustatė vidaus rinkoje parduodamo
produkto rūšis, kurios buvo identiškos arba panašios į
eksportui į Sąjungą parduodamų produktų rūšis.

3.2. Eksporto kaina
(84)

(79)

(80)

Nagrinėta, ar kiekvienos rūšies produkto, kurį eksportuo
jantis gamintojas pardavė vidaus rinkoje ir kuris, kaip
nustatyta, yra toks pats arba panašus į tos rūšies
produktą, kuris parduodamas eksportui į Sąjungą,
pardavimas vidaus rinkoje buvo pakankamai tipiškas,
kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2
dalyje. Konkrečios rūšies produkto pardavimas vidaus
rinkoje buvo laikomas pakankamai tipišku, jeigu per prie
monių galiojimo termino peržiūros tiriamąjį laikotarpį
tos rūšies produkto nepriklausomiems pirkėjams vidaus
rinkoje iš viso parduota ne mažiau kaip 5 proc. viso
panašaus tam tikros rūšies produkto eksportui į Sąjungą
parduoto kiekio.

Po to nagrinėta, ar panašaus produkto pardavimas vidaus
rinkoje galėtų būti laikomas pardavimu įprastomis
prekybos sąlygomis, kaip nurodyta pagrindinio regla
mento 2 straipsnio 4 dalyje, nustatant kiekvienos rūšies
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Kadangi eksportuojantis Ukrainos gamintojas eksportavo
prekes į Sąjungą parduoti tiesiogiai nepriklausomiems
Sąjungos pirkėjams, pagal pagrindinio reglamento 2
straipsnio 8 dalį eksporto kainos buvo nustatytos
remiantis faktiškai sumokėtomis arba mokėtinomis nagri
nėjamojo produkto kainomis.

3.3. Palyginimas
(85)

Normalioji vertė ir eksporto kaina palygintos remiantis
gamintojo kainomis EXW sąlygomis. Siekiant užtikrinti
teisingą normaliosios vertės ir eksporto kainos palygi
nimą, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį
koreguojant deramai atsižvelgta į skirtumus, turinčius
poveikio kainoms ir kainų palyginamumui. Prireikus
atlikti koregavimai atsižvelgiant į transporto, draudimo,
tvarkymo ir papildomas sąnaudas, pakavimo, kreditų,
banko mokesčių ir komisinių išlaidas visais atvejais, kai
įrodyta, kad jos turėjo įtakos kainų palyginamumui.
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3.4. Dempingo skirtumas
(86)

sudarė 5 mln. vienetų. Gamybos apimties raida per nagri
nėjamąjį laikotarpį buvo nustatyta remiantis bendradar
biaujančių Sąjungos gamintojų gamybos apimties tenden
cijomis. Tokiu būdu nustatyta Sąjungos gamybos apimtis
sudarė maždaug 5,2 mln. vienetų per priemonių galio
jimo termino PTL.

Kaip numatyta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11
dalyje, dempingo skirtumas buvo nustatytas palyginus
atitinkamos rūšies nagrinėjamojo produkto svertinę vidu
tinę normaliąją vertę su svertine vidutine eksporto kaina.
Palyginus tokiu būdu dempingas nenustatytas.

(92)

Kaip nurodyta 20 konstatuojamojoje dalyje, atrinkti trys
Sąjungos gamintojai, kurie pagamina daugiau kaip
40 proc. visos Sąjungoje pagaminamo panašaus produkto
apimties. Šie atrinkti gamintojai pateikė klausimyno atsa
kymus.

(93)

Be to, kiti keturi Sąjungos gamintojai pateikė pagrindinę
informaciją apie gamybą ir pardavimą.

(94)

Nustatyta, kad minėti septyni Sąjungos gamintojai paga
mina daugiau kaip 55 proc. viso Sąjungoje pagaminamo
panašaus produkto kiekio.

(95)

Sąjungos lyginimo lentų rinkoje daugiausia veikia maži ir
vidutinio dydžio gamintojai, įsikūrę įvairiose valstybėse
narėse, įskaitant Vokietiją, Italiją, Nyderlandus, Lenkiją,
Portugaliją, Ispaniją ir Jungtinę Karalystę.

4. Ilgalaikis pasikeitusių aplinkybių pobūdis. Ukraina
(87)

L 198/9

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį taip
pat buvo tiriama, ar pasikeitusios aplinkybės gali būti
pagrįstai laikomos ilgalaikėmis.

4.1. Ilgalaikis pasikeitusių aplinkybių pobūdis
(88)

(89)

Ukrainos gamintojas pertvarkė pardavimo veiklą taip, kad
nuo 2010 m. gruodžio mėn. visas nagrinėjamojo
produkto pardavimas eksportui į Sąjungą vyko tiesiogiai
nepriklausomam pirkėjui, neįtraukiant jokios susijusios
prekybos bendrovės. Todėl apskaičiuojant eksporto
kainas buvo atsižvelgta į šias naujas aplinkybes.

Šie pokyčiai laikomi ilgalaikiais, nes maždaug vienerius
metus susijusios bendrovės veiklą veiksmingai atliko
Ukrainos gamintojas. Nebuvo požymių, kad ateityje
pardavimo struktūra galėtų keistis. Todėl daroma išvada,
kad aplinkybių pokyčiai yra ilgalaikiai.

E. PADĖTIS SĄJUNGOS RINKOJE
(96)

D. SĄJUNGOS PRAMONĖS APIBRĖŽTIS

Ukrainoje veikia tik vienas eksportuojantis gamintojas,
todėl pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį siekiant
apsaugoti slaptus duomenis Sąjungos suvartojimas ir kai
kurie makroekonominiai rodikliai pateikiami indeksuota
forma arba intervalais.

Sąjungos gamyba ir Sąjungos pramonė
(90)

(91)

Panašų produktą Sąjungoje gamino maždaug 20–30
gamintojų. Jie sudaro Sąjungos pramonę, kaip apibrėžta
pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje.

Metinė Sąjungos pramonės gamyba buvo apskaičiuota
remiantis išvadomis, padarytomis atlikus 1 konstatuoja
mojoje dalyje minėtą tyrimą dėl lyginimo lentų importo
eksportuojančio Kinijos lyginimo lentų gamintojo Since
Hardware (Guangzhou) Co ir remiantis bendradarbiaujančių
Sąjungos gamintojų pateiktais duomenimis. Kaip nuro
dyta Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr.
1243/2010, kuriuo minėto eksportuojančio gamintojo
importui nustatomos antidempingo priemonės, 65 kons
tatuojamojoje dalyje, 2009 m. duomenimis, Sąjungoje
pagaminta maždaug 5 mln. vienetų lyginimo lentų per
metus. Atsižvelgiant į tai ir neturint jokios kitos informa
cijos, pagrįstai manyta, kad dabartinės priemonių galio
jimo termino peržiūros nagrinėjamojo laikotarpio
pradžioje (2008 m.) bendra metinė Sąjungos gamyba

1. Sąjungos suvartojimas
(97)

Sąjungos suvartojimas nustatytas remiantis Sąjungos
pramonės pardavimo Sąjungos rinkoje apimtimi, kaip
nurodyta 100 konstatuojamojoje dalyje, ir importo
apimtimi, pagal 14 straipsnio 6 dalyje nurodytos
duomenų bazės duomenis.

(98)

Kalbant apie importo iš KLR apimtis, vienintelio bendra
darbiaujančio Kinijos eksportuotojo duomenų nebuvo
galima panaudoti viso importo iš KLR duomenims ekst
rapoliuoti, nes jo apimtis sudarė tik labai mažą viso
importo iš KLR dalį. Bendra importo apimtis turėjo
būti nustatyta remiantis turima informacija pagal pagrin
dinio reglamento 18 straipsnį. Kadangi atitinkami KN
kodai Eurostato duomenyse apima ne tik nagrinėjamąjį
produktą, Eurostato duomenys laikyti netinkamais
importo iš KLR apimčiai nustatyti. Taigi, atsižvelgiant į
tai, kad eksportuojantys Kinijos gamintojai beveik
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nebendradarbiavo, o nesusiję importuotojai nebendradar
biavo visiškai, vienintelis patikimas statistikos šaltinis
importo apimčiai nustatyti buvo 14 straipsnio 6 dalyje
nurodytos duomenų bazės duomenys. 14 straipsnio 6
dalyje nurodytos duomenų bazės duomenys pateikiami
tik kilogramais, todėl pagal gretutinėje tarpinėje peržiū
roje importui iš Ukrainos taikytą konvertavimo rodiklį
buvo perskaičiuota vienetais. Tai laikyta pagrįstu metodu,
nes importas iš bendradarbiaujančios Kinijos bendrovės
nelaikytas tipišku; be to, kaip nurodyta 36 konstatuoja
mojoje dalyje, Ukraina taip pat naudota kaip panaši šalis
KLR normaliajai vertei nustatyti, todėl duomenys laikyti
tipiškais Kinijos importo apimčiai nustatyti.

(99)

Importo iš Ukrainos atveju naudoti gretutinėje tarpinėje
peržiūroje gauti klausimyno atsakyme pateikti patvirtinti
duomenys. Nors tarpinio tyrimo laikotarpis buvo
2011 m. balandžio 1 d. – 2012 m. kovo 31 d. ir
todėl neapėmė priemonių galiojimo termino peržiūros
tiriamojo laikotarpio pirmojo ketvirčio, nustatyta, kad
nepaisant to šie duomenys tinkami importo apimčiai
nustatyti Iš tiesų, šie duomenys buvo patikrinti ir nusta

2013 7 23

tyta, kad jie yra tikslūs ir tipiški importo iš Ukrainos per
priemonių galiojimo termino peržiūros tiriamąjį laiko
tarpį apimčiai nustatyti.

(100) Sąjungos pramonės pardavimo apimtis Sąjungos rinkoje

buvo apskaičiuota ekstrapoliuojant septynių bendradar
biaujančių Sąjungos gamintojų visos gamybos apimties
ir visos pardavimo apimties santykį bendrai Sąjungos
pramonės gamybos apimčiai apskaičiuoti kiekvienais
nagrinėjamojo laikotarpio metais.

(101) Taip apskaičiuota, kad Sąjungos suvartojamas kiekis nuo

2008 m. iki priemonių galiojimo termino PTL sumažėjo
11 proc. Konkrečiau, apskaičiuota paklausa 2008–2009
m. sumažėjo 7 procentiniais punktais, o 2009–2010 m.
padidėjo 9 procentiniais punktais. Per priemonių galio
jimo termino PTL Sąjungos suvartojimas sudarė
9–10 mln. vienetų ir, palyginti su praėjusiais metais,
sumažėjo 13 procentinių punktų.

1 lentelė
Apimtis
(tūkst. vienetų)

Suvartojimas
Indeksas

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Priemonių
galiojimo termino
PTL (2011 m.)

10 000–11 000

9 000–10 000

10 000–11 000

9 000–10 000

100

93

102

89

Šaltinis: 14 straipsnio 6 dalyje nurodyta duomenų bazė, klausimyno atsakymai

2. Importas iš nagrinėjamųjų šalių
Bendras importo iš nagrinėjamųjų šalių poveikio vertinimas
(102) Pradiniame tyrime, kuris baigtas 2007 m., importas iš KLR ir Ukrainos buvo vertinamas bendrai pagal

pagrindinio reglamento 3 straipsnio 4 dalį. Buvo tiriama, ar ir šioje peržiūroje buvo tikslinga taikyti
bendrą vertinimą.

(103) Šiuo atžvilgiu nustatyta, kad nustatytas importo iš KLR dempingo skirtumas viršijo de minimis lygį

(11,5 proc.), kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 9 straipsnio 3 dalyje. Dėl importo iš Ukrainos,
priemonių galiojimo termino PTL nei dempingo, nei dempingo pasikartojimo tikimybės nenustatyta.
Tuo remiantis importas iš Ukrainos turėtų būti skaičiuojamas atskirai nuo importo iš KLR, kadangi
nesilaikoma pagrindinio reglamento 3 straipsnio 4 dalyje nurodytų sąlygų.

3. Importas iš KLR
3.1. Apimtis ir rinkos dalis
(104) Kaip minėta 98 konstatuojamojoje dalyje, atsižvelgiant į tai, kad eksportuojantys Kinijos gamintojai

beveik nebendradarbiavo, bendra importo iš KLR apimtis nustatyta remiantis turima informacija pagal
14 straipsnio 6 dalyje nurodytą duomenų bazę, kaip nurodyta pagrindinio reglamento 18 straipsnyje.
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(105) Remiantis šiais duomenimis, nagrinėjamojo produkto importas iš KLR vertinant absoliučiais skaičiais

sumažėjo nuo 4–4,5 mln. vienetų 2008 m. iki 1,5–2,0 mln. vienetų per priemonių galiojimo termino
PTL, t. y. 59 proc. per nagrinėjamąjį laikotarpį. Šis sumažėjimas buvo ypač akivaizdus nuo 2010 m.
iki priemonių galiojimo termino PTL, kai importas iš KLR sumažėjo nuo 3–3,5 mln. 2010 m. iki
1,5–2,0 mln. vienetų priemonių galiojimo termino PTL, t. y. 36 procentiniais punktais. Šis sumažė
jimas sutapo su antidempingo muito taikymo Since Hardware atnaujinimu 2010 m. gruodžio mėn. (žr.
64 konstatuojamąją dalį).

(106) Nors per nagrinėjamąjį laikotarpį Kinijos importui tenkanti rinkos dalis sumažėjo 22 procentiniais

punktais, per priemonių galiojimo termino PTL šiam importui tenkanti dalis buvo didelė, t. y.
15–20 proc.
2 lentelė

Iš KLR importuojami produktai,
kuriems taikomos priemonės (tūkst.
vienetų)

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Priemonių
galiojimo termino
PTL (2011 m.)

4 000–4 500

3 000–3 500

3 000–3 500

1 500–2 000

100

73

76

40

40–45 %

30–35 %

30–35 %

15–20 %

Indeksas
Iš KLR importuojamų produktų,
kuriems taikomos priemonės, rinkos
dalis

Šaltinis: 14 straipsnio 6 dalyje nurodyta duomenų bazė

3.2. Kainos ir priverstinis jų mažinimas
(107) Dėl ypatingai žemo eksportuojančių Kinijos gamintojų bendradarbiavimo lygio vidutinė importo iš

KLR kaina turėjo būti nustatyta remiantis turimais duomenimis pagal pagrindinio reglamento 18
straipsnį, t. y. remiantis duomenimis, nurodytais 14 straipsnio 6 dalyje nurodytoje duomenų bazėje.
Tos bazės duomenys pagal minėtą metodą buvo perskaičiuoti pagal kainą už vienetą (žr. 104 kons
tatuojamąją dalį). Pagal tą metodą nustatytos importo kainos padidėjo nuo 7 EUR už vienetą 2008 m.
iki 8,2 EUR už vienetą per priemonių galiojimo termino PTL, t. y. 17 proc.
3 lentelė

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Priemonių
galiojimo termino
PTL (2011 m.)

KLR

7,0

8,3

8,4

8,2

Indeksas

100

119

121

117

Importo, kuriam taikomos priemonės,
kaina (EUR už vienetą)

Šaltinis: 14 straipsnio 6 dalyje nurodyta duomenų bazė

(108) Siekiant nustatyti priverstinį kainų mažinimą per prie

monių galiojimo termino PTL vidutinės svertinės atrinktų
Sąjungos gamintojų pardavimo kainos, taikytos nesusiju
siems pirkėjams Sąjungos rinkoje, pakoreguotos iki
gamintojo kainų EXW sąlygomis lygio (t. y. atskaičius
gabenimo Sąjungoje sąnaudas ir nuolaidas bei lengvatas),
buvo palygintos su atitinkamomis vidutinėmis sverti
nėmis importo kainomis, kaip nurodyta 107 konstatuo
jamojoje dalyje, pagal CIF ir atlikus atitinkamus korega
vimus dėl muitų.

(109) Palyginus nustatyta, kad importą iš KLR išreiškus atrinktų

Sąjungos gamintojų apyvartos per priemonių galiojimo

termino PTL procentine dalimi apskaičiuotas Sąjungos
pramonės kainų priverstinis mažinimas sudarė beveik
20 proc.
4. Importas iš Ukrainos
(110) Kaip nurodyta 99 konstatuojamojoje dalyje, importo iš

Ukrainos apimtis ir kainos nustatytos pagal patikrintą
eksportuojančio Ukrainos gamintojo gretutinėje tarpinėje
peržiūroje pateiktą klausimyno atsakymą.

(111) Toliau pateikiamoje lentelėje nurodyta, kaip per nagrinė

jamąjį laikotarpį kito importo iš Ukrainos apimtis ir
rinkos dalis.
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4 lentelė

Iš Ukrainos importuojamų produktų,
kuriems taikomos priemonės, kiekis
(tūkst. vienetų)
Indeksas
Iš Ukrainos importuojamų produktų,
kuriems taikomos priemonės, rinkos
dalis

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Priemonių
galiojimo termino
PTL (2011 m.)

700–900

800–1 000

900–1 100

900–1 100

100

104

128

124

6–9 %

7–10 %

8–11 %

9–12 %

Šaltinis: patikrinti klausimyno atsakymai

(112) Importuojamų Ukrainos kilmės lyginimo lentų kiekis 2008–2011 m. padidėjo 24 proc. Ukraina

galėjo padidinti importą daugiausia dėl importuojamoms KLR kilmės lyginimo lentoms nustatyto
didesnio antidempingo muito. Be to, 2010 m. liepos mėn. sumažinus Ukrainai taikomą antidempingo
muitą nuo 9,9 proc. iki 7,7 proc. padidėjo Ukrainos importo konkurencingumas Sąjungos rinkoje.

(113) Toliau pateikiamoje lentelėje nurodyta, kaip kito vidutinė iš Ukrainos importuojamų produktų,

kuriems taikomos priemonės, CIF kaina Sąjungos pasienyje.
5 lentelė
Importuojamų produktų, kuriems
taikomos priemonės, kaina (EUR už
vienetą)

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Priemonių
galiojimo termino
PTL (2011 m.)

Ukraina

8–10

9–11

10–12

9–11

Indeksas

100

110–115

115–120

110–115

Šaltinis: patikrinti klausimyno atsakymai

(114) Kaip nurodyta 5 lentelėje, vidutinė importo kaina per nagrinėjamąjį laikotarpį padidėjo 10–15 proc. ir

beveik pasiekė Sąjungos pramonės kainų lygį Sąjungos rinkoje per priemonių galiojimo termino PTL.
5. Importas iš kitų trečiųjų šalių, kurioms priemonės netaikomos

(115) Importo iš kitų trečiųjų šalių, kurioms priemonės netaikomos, apimtys buvo nustatytos remiantis 14

straipsnio 6 dalyje nurodyta duomenų baze, perskaičiavus į vienetus pagal tą patį metodą, kuris
taikytas nustatant importo iš KLR apimtis, kaip nurodyta šio reglamento 98 konstatuojamojoje dalyje.
Tai buvo laikoma tinkamu metodu, nes atitinkami KN kodai Eurostato duomenyse apima ne tik
nagrinėjamąjį produktą, todėl pagal juos nebuvo galima nustatyti importo apimčių iš kitų trečiųjų
šalių.

(116) Lentelėje pateikiama importo iš kitų trečiųjų šalių raida nagrinėjamuoju laikotarpiu ir nurodoma jo

apimtis, rinkos dalis ir vidutinė importo kaina.

6 lentelė

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Priemonių
galiojimo termino
PTL (2011 m.)

Turkija

300–500

500–700

700–900

800–1 000

Indeksas

100

160–170

215–225

225–235

400–600

600–800

900–1 100

700–900

100

130–140

190–200

150–160

Importas iš kitų trečiųjų šalių (tūkst.
vienetų)

Kitos trečiosios šalys
Indeksas
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2008 m.

2009 m.

2010 m.

Priemonių
galiojimo termino
PTL (2011 m.)

700–1 100

1 100–1 500

1 600–2 000

1 500–1 900

100

140–150

200–210

180–190

Importo iš visų kitų trečiųjų šalių
rinkos dalis

5–10 %

10–15 %

15–20 %

15–20 %

Iš visų kitų šalių importuojamų
produktų kaina (EUR už vienetą)

7,7

8,1

8,2

9,0

Importas iš kitų trečiųjų šalių (tūkst.
vienetų)

Iš viso kitų šalių
Indeksas

Šaltinis: 14 straipsnio 6 dalyje nurodyta duomenų bazė

(117) Nagrinėjamuoju laikotarpiu bendra importo iš trečiųjų šalių apimtis padidėjo. Nors apimtis padidėjo

(2008–2010 m. netgi daugiau nei du kartus), nuo 2010 m. iki priemonių galiojimo termino PTL ji
vėl sumažėjo. Taigi, nagrinėjamuoju laikotarpiu importo iš kitų trečiųjų šalių apimtis labai padidėjo ir
sudarė 1,5–1,9 mln. vienetų per priemonių galiojimo termino PTL, o per priemonių galiojimo
termino PTL ji sudarė 15–20 proc. rinkos dalį. Didžioji tokio importo dalis buvo iš Turkijos, iš
kurios importas padidėjo nuo 0,3–0,5 mln. vienetų 2008 m. iki 0,8–1,0 mln. vienetų per priemonių
galiojimo termino PTL.

(118) Vidutinė importo iš kitų trečiųjų šalių, kurioms netaikomos priemonės, kaina padidėjo nuo 7,7 EUR

už vienetą 2008 m. iki 9,0 EUR už vienetą per priemonių galiojimo termino PTL, t. y. padidėjo
17 proc.

6. Sąjungos pramonės ekonominė padėtis

(119) Pagal pagrindinio reglamento 3 straipsnio 5 dalį nagrinėjant importo dempingo kaina poveikį

Sąjungos pramonei buvo įvertinti visi ekonominiai veiksniai ir rodikliai, kurie nagrinėjamuoju laiko
tarpiu turėjo įtakos Sąjungos pramonės būklei.

(120) Kaip minėta 20 konstatuojamojoje dalyje, tiriant galimą žalą Sąjungos pramonei atlikta atranka.

(121) Siekiant išnagrinėti žalą buvo nustatyti dviejų lygmenų žalos rodikliai:

— makroekonominiai rodikliai (gamyba, gamybos pajėgumai, pajėgumų naudojimas, našumas,
pardavimo apimtis, rinkos dalis, augimas, užimtumas ir dempingo skirtumų dydis ir atsigavimas
nuo buvusio dempingo) įvertinti visos Sąjungos gamybos lygiu, remiantis iš gamintojų, kurie
pranešė apie save, surinkta informacija;

— mikroekonominiai rodikliai (vidutinės vieneto kainos, vieneto sąnaudos, atsargos, darbo užmokes
tis, pelningumas, investicijų grąža, grynųjų pinigų srautas, pajėgumas padidinti kapitalą ir inves
ticijos) analizuoti remiantis trijų atrinktų Sąjungos gamintojų pateikta informacija.
6.1. Makroekonominiai rodikliai
a) G a m y b a
(122) Visa Sąjungos gamyba buvo apskaičiuota kaip nurodyta 91 konstatuojamojoje dalyje. Apskaičiuota,

kad Sąjungos gamyba nuo 2008 m. iki priemonių galiojimo termino PTL padidėjo 4 proc. Tiksliau,
2008–2009 m. gamyba sumažėjo 2 proc., bet nuo 2009 m. iki priemonių galiojimo termino PTL
padidėjo 6 procentiniais punktais ir sudarė maždaug 5,2 mln. vienetų.
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(125) Pajėgumų panaudojimas 2008 m. buvo 66 proc. ir per

7 lentelė

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Priemonių
galiojimo
termino
PTL
(2011 m.)

Gamyba

5 000

4 887

5 072

5 194

Indeksas

100

98

101

104

Tūkst. vienetų

2013 7 23

priemonių galiojimo termino PTL šiek tiek sumažėjo – iki
58 proc. Kaip nurodyta ankstesnėje konstatuojamojoje
dalyje, bendrų Sąjungos gamybos pajėgumų nebuvo
galima patikimai nustatyti. Pajėgumų naudojimas nusta
tytas remiantis visais pajėgumais, todėl šiuo atveju tai taip
pat negali būti laikoma reikšmingu žalos rodikliu.

8 lentelė

Šaltinis: Klausimyno atsakymai

b) G a m y b o s
pajėgumai
naudojimas

ir

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Priemonių
galiojimo
termino
PTL
(2011 m.)

7 592

7 962

8 375

8 906

Indeksas

100

105

110

117

Pajėgumų
panaudojimas

66 %

61 %

61 %

58 %

Indeksas

100

93

92

89

pajėgumų

Tūkst. vienetų

(123) Gamybos pajėgumai apskaičiuoti taikant visos produk

Gamybos
pajėgumai

cijos apimties ir septynių bendradarbiaujančių Sąjungos
gamintojų bendrų pajėgumų santykį kiekvienų nagrinėja
mojo laikotarpio metų visai Sąjungos pramonės produk
cijai, kaip nurodyta 122 konstatuojamojoje dalyje.

(124) Nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos pramonės gamybos

pajėgumai padidėjo 17 proc. Tačiau šis padidėjimas yra
susijęs tik su vienu iš Sąjungos gamintojų, kitų bendra
darbiaujančių Sąjungos gamintojų pajėgumai per nagrinė
jamąjį laikotarpį nepakito. Tyrimo išvados rodo, kad tam
tikri nebendradarbiaujantys Sąjungos gamintojai galėjo
uždaryti savo gamyklas ir taip sumažinti bendrus
Sąjungos gamybos pajėgumus nagrinėjamuoju laikotar
piu, o tai neatsispindi 8 lentelėje. Tyrime taip pat nusta
tyta, kad Sąjungos pramonė gamino ne tik nagrinėjamąjį
produktą, bet ir kitus produktus (pavyzdžiui, džiovyklas)
iš dalies naudodama tas pačias gamybos linijas. Be to,
atlikus tyrimą nustatyta, kad Sąjungos gamintojai gali
nagrinėjamojo produkto gamybą lengvai pakeisti kitų
produktų gamyba. Todėl nebuvo galima aiškiai nustatyti
nagrinėjamojo produkto gamybos pajėgumų.

Šaltinis: Klausimyno atsakymai

c) P a r d a v i m o a p i m t i s
(126) Sąjungos pramonės pardavimo apimtis buvo nustatyta

kaip nurodyta 100 konstatuojamojoje dalyje. Sąjungos
pramonės pardavimo apimtis nesusijusiems pirkėjams
Sąjungos rinkoje nuo 2008 m. iki priemonių galiojimo
termino PTL padidėjo 10 proc. Šis padidėjimas buvo ypač
akivaizdus nuo 2010 m. iki priemonių galiojimo termino
PTL, kai pardavimo apimtis padidėjo 7 procentiniais
punktais. Tai sutampa su importo iš KLR sumažėjimu
dėl Since Hardware (Guangzhou) Co. nustatyto antidem
pingo muito.

9 lentelė

Tūkst. vienetų

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Priemonių
galiojimo termino
PTL (2011 m.)

Pardavimas nesusijusiems pirkėjams
Sąjungoje

4 300–4 500

4 300–4 500

4 500–4 700

4 800–5 000

100

99

103

110

Indeksas
Šaltinis: Klausimyno atsakymai

d) R i n k o s d a l i s
(127) Nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos pramonė susigrąžino rinkos dalį; ji padidėjo nuo 40–45 proc.

2008 m. iki 50–55 proc. per priemonių galiojimo termino PTL, t. y. 24 proc. Šis padidėjimas
daugiausia susijęs su sumažėjusiu suvartojimu ir mažesne Kinijos importo apimtimi bei tuo pačiu
metu padidėjusia Sąjungos pramonės pardavimo apimtimi.

2013 7 23
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10 lentelė

Sąjungos gamintojų rinkos dalis
Indeksas

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Priemonių
galiojimo termino
PTL (2011 m.)

40–45 %

45–50 %

40–45 %

50–55 %

100

107

101

124

Šaltinis: Klausimyno atsakymai ir 14 straipsnio 6 dalyje nurodyta duomenų bazė

e) A u g i m a s

12 lentelė

(128) Sąjungos suvartojimas nuo 2008 m. iki priemonių galio

jimo termino PTL sumažėjo. Tuo pačiu metu Sąjungos
pramonės pardavimo apimtis Sąjungos rinkoje padidėjo
10 proc., o Sąjungos pramonės rinkos dalis padidėjo
24 proc. Be to, per tą patį laikotarpį Sąjungos pramonės
gamyba padidėjo 4 proc., investicijos padidėjo daugiau
nei du kartus (141 konstatuojamoji dalis), o užimtumas
padidėjo 10 proc. (129 konstatuojamoji dalis). Todėl
galima daryti išvadą, kad Sąjungos pramonė per nagrinė
jamąjį laikotarpį šiek tiek išaugo.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Priemonių
galiojimo
termino
PTL
(2011 m.)

Našumas (tūkst.
vienetų vienam
darbuotojui)

7,6

7,3

6,9

7,2

Indeksas

100

95

90

94

Šaltinis: Klausimyno atsakymai

h) D e m p i n g o s k i r t u m o d y d i s i r a t s i g a 
vimas po buvusio dempingo
f) U ž i m t u m a s

(131) Nustatytas dempingo skirtumas gerokai viršijo de minimis

(129) Visos Sąjungos pramonės užimtumas ir užimtumo

tendencijos buvo apskaičiuoti ekstrapoliuojant bendradar
biaujančių Sąjungos gamintojų duomenis. Padidėjus
pardavimui Sąjungos pramonės užimtumo lygis nuo
2008 m. iki priemonių galiojimo termino PTL padidėjo
10 proc.

lygį. Kalbant apie faktinio dempingo skirtumo poveikį
Sąjungos pramonei, visų pirma atsižvelgiant į importo
iš KLR apimtis ir kainas, poveikis negali būti laikomas
nereikšmingu.

11 lentelė

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Priemonių
galiojimo
termino
PTL
(2011 m.)

Užimtumas
panašaus produkto
gamyboje

655

672

736

722

Indeksas

100

102

112

110

Šaltinis: Klausimyno atsakymai

(132) Dėl buvusio dempingo poveikio, nors pagal išnagrinėtus

rodiklius padėtis pagerėjo, tačiau taip pat matoma, kad
Sąjungos pramonė vis dar nestabili ir pažeidžiama.

6.2. Mikroekonominiai rodikliai
a) K a i n o s i r
veiksniai

kainoms

įtakos

turintys

(133) Atrinktų Sąjungos gamintojų nesusijusiems pirkėjams

g) N a š u m a s
(130) Nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos pramonės darbo

jėgos našumas, skaičiuojamas pagal darbuotojo išdirbį
(vienetais) per metus, sumažėjo 6 proc. Tai susiję su
tuo, kad gamyba didėjo lėčiau nei užimtumas.

Sąjungoje taikomos vidutinės kainos pokyčiai pateikti
tolesnėje lentelėje. Vidutinės kainos nagrinėjamuoju
periodu beveik nekito, nors per priemonių galiojimo
termino PTL šiek tiek padidėjo. Kaip minėta, šis padidė
jimas sutapo su antidempingo priemonių nustatymu Since
Hardware (Guangzhou) Co.
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d) P e l n i n g u m a s i r i n v e s t i c i j ų g r ą ž a

13 lentelė

Vieneto kaina
Sąjungos rinkoje
(EUR už vienetą)

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Priemonių
galiojimo
termino
PTL
(2011 m.)

10,9

10,7

10,9

11,2

Indeksas

100

98

100

103

Vieneto gamybos
sąnaudos (EUR už
vienetą)

10,9

10,5

11,0

11,4

Indeksas

100

96

101

105

Šaltinis: Klausimyno atsakymai

(134) Pardavimo kainos atitiko pagrindinių žaliavų (t. y. plieno)

kainų kitimo tendencijas. Nagrinėjamuoju laikotarpiu
pardavimo kainos ir sąnaudos beveik nekito, nors
sąnaudos padidėjo šiek tiek daugiau nei pardavimo
kainos, o tai neigiamai paveikė Sąjungos pramonės
pelningumą nuo 2008 m. iki priemonių galiojimo
termino PTL. Tačiau Sąjungos pramonė negalėjo padidinti
savo kainų iki tvaraus lygio ir siekdama atgauti rinkos
dalį mažėjant suvartojimui buvo priversta konkuruoti su
mažomis kainomis parduodamu Kinijos importu.
b) D a r b o s ą n a u d o s

(135) Vidutinis darbo užmokestis per nagrinėjamąjį laikotarpį

nesikeitė, o vieneto gamybos sąnaudos padidėjo 3 proc.
(13 lentelė).
14 lentelė

EUR darbuotojui

Vidutinis darbo
užmokestis
Indeksas

2013 7 23

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Priemonių
galiojimo
termino
PTL
(2011 m.)

20 669

19 377

19 885

20 523

100

94

96

99

Šaltinis: Klausimyno atsakymai

(137) 2008–2009 m. Sąjungos pramonė sugebėjo šiek tiek

padidinti savo pelningumą – 2008 m. jos pajamos atitiko
sąnaudas, o 2009 m. pelningumas padidėjo iki 2 proc.
Tačiau 2010 m. pelningumas vėl sumažėjo, o per prie
monių galiojimo termino PTL sumažėjo dar daugiau, iki
– 1,7 proc. Bendrai nagrinėjamuoju laikotarpiu pelnin
gumas sumažėjo beveik 2 proc. Kaip minėta 134 kons
tatuojamojoje dalyje, iš esmės tai buvo susiję su tuo, kad
Sąjungos pramonė negalėjo padidinti pardavimo kainų,
kad jos atitiktų padidėjusias sąnaudas, nes siekdama
atgauti rinkos dalį ji buvo priversta konkuruoti su Kinijos
importu mažomis kainomis.

(138) Iš esmės investicijų grąža (toliau – IG), išreikšta investicijų

grynosios buhalterinės vertės procentiniu pelno dydžiu,
kito taip pat, kaip pelningumas. 2008–2009 m. ji padi
dėjo, o nuo 2009 m. iki priemonių galiojimo termino
PTL – sumažėjo. Padidėjus investicijoms, kaip nurodyta
141 konstatuojamojoje dalyje, IG sumažėjo daug daugiau
nei pelningumas.
16 lentelė

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Priemonių
galiojimo
termino
PTL
(2011 m.)

Pelningumas
(grynojo
pardavimo proc.)

0,0 %

2,0 %

– 0,8 %

– 1,7 %

Indeksas

100

102

99

98

Investicijų
grąža
(investicijų gryno
sios buhalterinės
vertės
pelnas,
proc.)

–4%

96 %

– 20 %

– 82 %

Indeksas

100

200

84

22

Šaltinis: Klausimyno atsakymai

e) G r y n ų j ų p i n i g ų s r a u t a s i r p a j ė g u m a s
didinti kapitalą
(139) Iš

c) A t s a r g o s
(136) Nagrinėjamuoju laikotarpiu atsargų apimtis padidėjo.

Atsargų lygis per priemonių galiojimo termino PTL
buvo 56 proc. didesnis nei 2008 m.

veiklos gaunamų grynųjų pinigų srautas (t. y.
pramonės gebėjimas pačiai finansuoti savo veiklą,
išreikštas panašaus produkto apyvartos procentine dali
mi), padidėjo kaip ir pelningumas, nuo nenuostolingo
lygio 2008 m. iki 5 proc. 2009 m. 2010 m. jis sumažėjo
iki 3 proc. ir per priemonių galiojimo termino PTL išliko
neigiamas.

15 lentelė

17 lentelė

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Priemonių
galiojimo
termino
PTL
(2011 m.)

Laikotarpio
pabaigos atsargos

94

137

184

146

Indeksas

100

147

197

156

Tūkst. vienetų

Šaltinis: Klausimyno atsakymai

Grynųjų
pinigų
srautas
(apyvartos proc.)

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Priemonių
galiojimo
termino
PTL
(2011 m.)

0%

5%

3%

–1%

Šaltinis: Klausimyno atsakymai
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(140) Nėra jokių požymių, kad Sąjungos pramonė būtų susidū

rusi su kapitalo padidinimo sunkumais.

f) I n v e s t i c i j o s

L 198/17

daroma. Vis dėlto, nepaisant akivaizdžių teigiamų tenden
cijų ir didelių restruktūrizavimo pastangų, Sąjungos
pramonės padėtis tebėra nestabili ir pažeidžiama.

F. ŽALOS PASIKARTOJIMO TIKIMYBĖ

(141) Metinės

atrinktų gamintojų investicijos į panašaus
produkto gamybą nuo 2008 m. iki priemonių galiojimo
termino PTL pabaigos padidėjo daugiau nei du kartus.
2008–2009 m. jos labai padidėjo. Didesnes investicijas
galima paaiškinti tuo, kad siekdama padidinti konkuren
cingumą Sąjungos pramonė vykdė restruktūrizaciją ir
investavo į gamybos veiklą. Nuo 2010 m. iki priemonių
galiojimo termino PTL investicijos sumažėjo, bet, paly
ginti su 2008 m., investicijų lygis vis tiek buvo gerokai
aukštesnis.

18 lentelė

1. Pirminės pastabos
(145) Kaip minėta 51–52 konstatuojamosiose dalyse, atsižvel

giant į žemą eksportuojančių Kinijos gamintojų bendra
darbiavimo lygį, nagrinėjant Kinijos vidaus rinką ir
eksportą iš KLR į kitas trečiąsias šalis remtasi turimais
duomenimis, t. y. paskelbtais 2010 m. birželio mėn.
JAV Tarptautinės prekybos komisijos atliktos priemonių
galiojimo termino peržiūros (toliau – JAV priemonių
galiojimo termino peržiūra) duomenimis.

(146) Nagrinėjamuoju laikotarpiu Sąjungos pramonės padėtis

2008 m.

2009 m.

2010 m.

Priemonių
galiojimo
termino
PTL
(2011 m.)

Grynosios inves
ticijos (tūkst. EUR)

239

504

1 046

569

Indeksas

100

211

438

239

Šaltinis: Klausimyno atsakymai

7. Išvada dėl žalos
(142) Išanalizavus makroekonominius rodiklius matomi page

rėjimo požymiai, ypač kalbant apie gamybos ir
pardavimo apimtis bei Sąjungos pramonės rinkos dalį
nagrinėjamuoju laikotarpiu. Tuo pat metu kai kurie
svarbūs mikroekonominiai rodikliai, kaip antai pelnin
gumas ir investicijų grąža, pablogėjo. Pardavimo kainos,
nors ir po truputį didėjo, bet tvaraus lygio nepasiekė ir
neatitiko išaugusių gamybos sąnaudų. Taip yra daugiausia
dėl to, kad visu nagrinėjamuoju laikotarpiu Kinijos
importo rinkos dalis ir toliau išliko didelė, o Kinijos
importo kainos buvo žemos; siekdama atgauti rinkos
dalį Sąjungos pramonė turėjo laikytis šių žemų kainų.

buvo pažeidžiama, jai vis dar buvo daromas žalingas
importo dempingo kainomis iš KLR poveikis.

(147) Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalį

importas iš nagrinėjamosios šalies vertintas siekiant
nustatyti, ar yra tikimybė, kad nustojus taikyti antidem
pingo priemones žala pasikartos.

2. Numatomos importo apimties ir kainų poveikis
panaikinus priemones
(148) Kaip minėta, kalbant apie importą iš KLR, tikėtina, kad

nustojus galioti priemonėms dempingas būtų toliau
vykdomas. Tikėtina, kad nenustačius priemonių padidėtų
nagrinėjamojo produkto importo apimtis iš KLR, o dėl jo
kainų Sąjungos pramonės kainos Sąjungos rinkoje būtų
priverstinai labai sumažintos. Atlikus tyrimą nustatyta,
kad pagrindiniai Sąjungos pramonės pirkėjai yra mažme
nininkai, t. y. didieji prekybos centrai, turintys tvirtą dery
binę poziciją ir ateityje iš KLR įsigysiantys vis daugiau
lyginimo lentų, kurios greičiausiai pateks į rinką labai
mažomis dempingo kainomis. Todėl tikėtina, kad
Sąjungos pramonei daromas spaudimas dėl kainų padi
dėtų ir pramonė būtų priversta sumažinti kainas; tai labai
neigiamai paveiktų jos pelningumą, kuris per priemonių
galiojimo termino PTL jau buvo neigiamas.

(143) Todėl KLR taikomos priemonės tik iš dalies padėjo

Sąjungos pramonei atsigauti po patirtos žalos.

(149) Taigi, atsižvelgiant į nestabilią ir pažeidžiamą Sąjungos
(144) Išnagrinėjus duomenis matyti, kad Sąjungos pramonės

padėtis pagerėjo ir panašu, kad materialinė žala nebuvo

pramonės padėtį, dėl padidėjusios importo iš KLR
dempingo kainomis apimties ir kainų poveikio pramonė
patirtų didelių finansinių nuostolių, o jos rinkos dalis
sumažėtų.
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(150) Since Hardware (Guangzhou) Co, Kinijos eksportuotojo,

kuriam seniau taikyta 0 proc. muito norma, elgsena gali
būti laikoma akivaizdžiu Kinijos eksportuotojų elgesio
pavyzdžiu panaikinus muitus. Primenama, kad Since
Hardware (Guangzhou) Co, kuriai seniau (2007 m. balan
džio mėn. –2010 m. gruodžio mėn.) taikytas 0 proc.
muitas, gerokai padidino savo eksportą į Sąjungą labai
sumažintomis dempingo kainomis, dėl kurio tuo laiko
tarpiu buvo mažinamos Sąjungos pramonės kainos. Kaip
jau minėta, atlikus antidempingo tyrimą dėl šios
bendrovės nustatytas galutinis 35,8 proc. antidempingo
muitas. Šiuo tyrimu taip pat buvo nustatyta, kad per to
tyrimo tiriamąjį laikotarpį (2009 m.), palyginti su 2007
m. atlikto pirminio tyrimo tiriamuoju laikotarpiu (2005
m.), importas iš šios bendrovės padvigubėjo. Atlikus
tyrimą dėl Since Hardware (Guangzhou) Co padaryta išvada,
kad Sąjungos pramonė patyrė materialinę žalą.
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jau potencialiai dideli nepanaudoti pajėgumai, kurie
nustojus galioti antidempingo priemonėms galėtų būti
nukreipti į Sąjungos rinką.

4. Kiti veiksniai
4.1. Importas ne dempingo kaina iš KLR
(155) Kaip minėta, vienintelio bendradarbiaujančio Kinijos

eksportuotojo, kuriam taikomas individualus 22,7 proc.
muitas, atveju per priemonių galiojimo termino PTL
dempingas nenustatytas. Tačiau, kadangi šios bendrovės
importas sudarė tik nedidelę visos Kinijos importo
apimties dalį, jis negali būti laikomas reikšmingu ir nega
lima laikyti, kad dėl šio importo Sąjungos pramonės
padėtis per priemonių galiojimo termino PTL buvo nesta
bili.

(151) Be to, atlikus tyrimą nustatyta, kad prieš inicijuojant

dabartinę priemonių galiojimo termino peržiūrą ekspor
tuojantys Kinijos gamintojai jau kreipėsi į galimus
pirkėjus Sąjungoje ir siūlė kainas, kuriomis priverstinai
labai mažinama Sąjungos pramonės pardavimo kaina.
Tai rodo, kad labai tikėtina, jog nustojus galioti priemo
nėms eksportuojantys Kinijos gamintojai bandytų tiekti
didelius kiekius Sąjungos rinkai sumažindami dabartinį
kainų lygį.

(156) Taip pat nustatyta, kad per priemonių galiojimo termino

PTL dėl importo iš šios bendrovės Sąjungos pramonės
kainos nebuvo priverstinai mažinamos.

4.2. Importas iš Ukrainos
(157) Kaip minėta pirmiau, Ukrainos kilmės lyginimo lentų

3. Sąjungos rinkos patrauklumas, galiojančios prie
monės kitose trečiosiose šalyse ir nepanaudoti pajė
gumai

importas padidėjo 24 proc. Dėl to per nagrinėjamąjį
laikotarpį šiek tiek padidėjo atitinkama rinkos dalis.

(152) Kaip minėta 55–57 konstatuojamosiose dalyse, Kinijos

lyginimo lentų pramonė yra labai orientuota į eksportą,
o Sąjunga rinka, net ir nustačius priemones, yra
didžiausia ir patraukliausia.

(158) Tačiau nuo 2008 m. iki priemonių galiojimo termino

PTL vidutinė importo kaina padidėjo 14 proc. ir per prie
monių galiojimo termino PTL jos kainų lygis sutapo su
Sąjungos pramonės kainomis Sąjungos rinkoje.

(153) Eksportuojantiems Kinijos gamintojams JAV yra antra

pagal dydį eksporto rinka. Tačiau galimybė naudotis
JAV rinka yra apribota dėl taikomų didelių antidempingo
priemonių, kurių taikymas pratęstas iki 2015 m. Tai
sustiprina tikimybę, kad nustojus taikyti priemones
didelės apimties importas iš KLR būtų nukreiptas į
Sąjungos rinką.

(154) Remiantis duomenimis, kuriuos Komisija gavo iš JAV

priemonių galiojimo termino peržiūros, KLR yra galimai
didelių nepanaudotų pajėgumų, o panaikinus antidem
pingo muitus galima lengvai padidinti papildomus pajė
gumus, nes lyginimo lentų gamybai KLR reikia daug
darbo jėgos, o gamybai padidinti nereikia didelių inves
ticijų arba specifinių įgūdžių. Todėl remiantis turima
informacija padaryta išvada, kad KLR egzistuoja bent

(159) Todėl pažeidžiamos Sąjungos pramonės padėties nega

lima paaiškinti lyginimo lentų importu iš Ukrainos. Be
to, nėra tikėtina, kad nustojus galioti priemonėms žala
dėl importo iš Ukrainos pasikartotų.

4.3. Importas iš kitų trečiųjų šalių, kurioms priemonės netai
komos
(160) Per nagrinėjamąjį laikotarpį importo apimtis iš kitų

trečiųjų šalių, kurioms netaikytos priemonės, padidėjo,
nors nuo 2010 m. iki priemonių galiojimo termino
PTL šiek tiek sumažėjo. Tuo pačiu laikotarpiu dėl padi
dėjusios importo apimties taip pat padidėjo rinkos dalis,
nuo 5–10 proc. iki 15–20 proc.
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(161) Nors kitų trečiųjų šalių importo kainų lygis buvo

mažesnis už vidutines Sąjungos pramonės kainas, šios
kainos viršijo vidutines importo iš KLR kainas, nustatytas
atlikus šį tyrimą.

L 198/19

kebli Sąjungos pramonės pelningumo padėtis, bet ir
pablogėtų bendra neseniai atsigavusi Sąjungos pramonės
veikla.

G. SĄJUNGOS INTERESAI
(162) Nepaisant to, tikėtina, kad Kinijos importas dempingo

kainomis labai padidės ir Sąjungos pramonė bus priversta
sumažinti savo kainas. Iš tiesų, atlikus tyrimą nustatyta,
kad dėl vidutinių importo iš KLR kainų netaikant
antidempingo muito Sąjungos pramonės pardavimo
Sąjungos rinkoje kainos priverstinai sumažintos maždaug
20 proc. Todėl tikėtina, kad nebetaikant priemonių (kaip
buvo per priemonių galiojimo termino PTL) į Sąjungos
rinką iš Kinijos importuojamos prekės būtų įvežamos
taikant mažesnes kainas nei vidutinės importo iš kitų
trečiųjų šalių kainos. Todėl buvo padaryta išvada, kad
nors importas iš trečiųjų šalių rinkas darė tam tikrą
poveikį Sąjungos pramonės padėčiai, tačiau dėl jo nepa
neigiama išvada, kad tikėtina, jog nustojus taikyti prie
mones žalingas importas dempingo kainomis iš Kinijos
pasikartotų.

1. Įvadas
(166) Pagal pagrindinio reglamento 21 straipsnį buvo nagrinė

jama, ar, atsižvelgiant į šios priemonių galiojimo termino
peržiūros išvadas, dėl importuojamoms KLR kilmės lygi
nimo lentoms taikomų antidempingo priemonių būtų
pažeisti visos Sąjungos interesai. Nustatant Sąjungos inte
resus įvertinti visi susiję interesai. Visoms suinteresuoto
sioms šalims buvo suteikta galimybė pareikšti savo
nuomonę pagal pagrindinio reglamento 21 straipsnio 2
dalį.

(167) Šis tyrimas yra peržiūra, kurioje tiriama padėtis, kai

antidempingo priemonės jau taikomos. Todėl galima
įvertinti dėl jau galiojančių antidempingo priemonių
daromą neigiamą poveikį susijusioms šalims.

4.4. Suvartojimo sumažėjimas
(163) Pažymima, kad nuo 2010 m. iki priemonių galiojimo

termino PTL matomas suvartojimo sumažėjimas
daugiausia susijęs su statistiniu poveikiu dėl importo
sumažėjimo nustačius antidempingo priemones Since
Hardware (Guangzhou) Co. Tuo pačiu laikotarpiu Sąjungos
pramonė galėjo padidinti savo pardavimų apimtį ir rinkos
dalį. Todėl suvartojimo sumažėjimas negalėjo turėti
poveikio Sąjungos pramonės padėčiai.

(168) Taip pat pažymima, kad siūloma baigti antidempingo

tyrimą dėl importuojamų Ukrainos kilmės lyginimo
lentų; taigi, padidėja importo be apribojimų iš trečiųjų
šalių į Sąjungos rinką galimybės.

(169) Tuo remiantis nagrinėta, ar, nepaisant išvadų dėl žalingo

5. Išvada dėl žalos pasikartojimo tikimybės

dempingo pasikartojimo tikimybės, esama įtikinamų prie
žasčių, leidžiančių daryti išvadą, kad tolesnis galiojančių
priemonių taikymas KLR kilmės importui prieštarautų
Sąjungos interesams.

(164) Atlikus tyrimą nustatyta, kad tikėtina, jog nustojus galioti

priemonėms žala pasikartotų.

2. Sąjungos pramonės interesai
(170) Sąjungos pramonė pasirodė esanti gyvybinga pramonė.
(165) Atsižvelgiant į eksportuojančių Kinijos gamintojų tebetai

komą dempingo lygį, Sąjungos rinkos patrauklumą,
eksportuojančio Kinijos gamintojo Since Hardware
(Guangzhou) Co elgseną praeityje, nustatytą 2010 m.
gruodžio mėn. baigtame tyrime, į tai, kad padidėjus
paklausai Kinijos gamintojai galėtų lengvai padidinti pajė
gumus, bei akivaizdų Kinijos gamintojų veiklos orienta
vimą į eksportą ir jų kainų strategijas, nustojus taikyti
priemones Sąjungos pramonė greičiausiai susidurtų su
padidėjusiu Kinijos importu dempingo kainomis, dėl
kurio labai mažinamos Sąjungos pramonės kainos.
Tokiu atveju tikėtina, kad pablogėtų ne tik dabartinė

Tai parodė teigiama ekonominės padėties raida nagrinė
jamuoju laikotarpiu, kuri iš dalies buvo susijusi su konku
rencingumo didinimu ir galiojančiomis priemonėmis.
Galima pagrįstai tikėtis, kad Sąjungos pramonei toliau
bus naudingos taikytinos priemonės. Panaikinus impor
tuojamiems KLR kilmės produktams taikomas priemones
tikėtina, kad dėl didelės apimties importo dempingo
kainomis iš KLR Sąjungos pramonė patirtų materialinę
žalą, dėl to, atsižvelgiant į per priemonių galiojimo
termino PTL nustatytus priverstinio kainų mažinimo skir
tumus, labai pablogėtų jos finansinė padėtis. Esamas
neigiamas pelningumo lygis, investicijų grąža ir atsargos
ir toliau mažės, todėl tikėtina, kad Sąjungos pramonė
išnyktų.
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(171) Atitinkamai daroma išvada, kad toliau taikant antidem

pingo priemones KLR visiškai nebūtų prieštaraujama
Sąjungos pramonės interesams.

3. Kitų šalių interesai
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lyginimo lentas, ir visoms jų pagrindinėms dalims, t. y. kojoms,
plokštėms ir lygintuvo laikikliams, kurių KN kodai šiuo metu
yra
ex 3924 90 00,
ex 4421 90 98,
ex 7323 93 00,
ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 ir ex 8516 90 00 (TARIC
kodai 3924 90 00 10, 4421 90 98 10, 7323 93 00 10,
7323 99 00 10, 8516 79 70 10 ir 8516 90 00 51), nustatomas
galutinis antidempingo muitas.

(172) Nebendradarbiavo nė vienas iš 15 importuotojų ir (arba)

prekiautojų, į kuriuos buvo kreiptasi. Atliekant tyrimą
apie save nepranešė nė viena iš kitų galimų suinteresuo
tųjų šalių. Nėra įrodymų, patvirtinančių, kad dėl taikomų
priemonių būtų daromas didelis poveikis nagrinėjamojo
produkto importuotojams ar vartotojams. Atsižvelgiant į
tai, kas išdėstyta, galima pagrįstai manyti, kad pagrindi
niai pirkėjai, t. y. didelės mažmeninės prekybos parduo
tuvės, dėl antidempingo muitų padidėjusias kainas galėtų
perkelti galutiniams vartotojams nedarydami poveikio
vartotojo suvokimui.

2.
Galutinio antidempingo muito norma, taikoma 1 dalyje
aprašytų produktų, kuriuos pagamino toliau išvardytos bendro
vės, neto kainai Sąjungos pasienyje prieš sumokant muitą:

Šalis

Kinijos Liau
dies Respub
lika

4. Išvada dėl Sąjungos interesų
(173) Atsižvelgiant į tai galima daryti išvadą, kad nėra jokių

įtikinamų ir aiškiai matomų priežasčių, kad toliau taikant
priemones KLR būtų prieštaraujama visos Sąjungos inte
resams.

H. ANTIDEMPINGO PRIEMONĖS
(174) Visoms šalims buvo pranešta apie esminius faktus ir

aplinkybes, kuriais remiantis ketinama rekomenduoti
toliau taikyti galiojančias priemones importuojamam
KLR kilmės nagrinėjamajam produktui ir panaikinti
importuojamam Ukrainos kilmės nagrinėjamajam
produktui taikomas priemones. Be to, nustatytas laikotar
pis, per kurį šalys galėjo pareikšti pastabas.

Muito norma
(%)

Papildomas
TARIC kodas

Foshan City Gaoming
Lihe Daily Necessities
Co. Ltd., Foshan

34,9

A782

Guangzhou Power
Team Houseware Co.
Ltd., Guangzhou

39,6

A783

Since Hardware
(Guangzhou) Co., Ltd.,
Guangzhou

35,8

A784

Foshan Shunde
Yongjian Housewares
and Hardware Co. Ltd.,
Foshan

18,1

A785

Zhejiang Harmonic
Hardware Products Co.
Ltd., Guzhou

26,5

A786

Greenwood Houseware
(Zhuhai) Ltd,
Guangdong

22,7

A953

Visoms kitoms
bendrovėms

42,3

A999

Gamintojas

(175) Remiantis tuo, kas išdėstyta, kaip nustatyta pagrindinio

reglamento 11 straipsnio 2 ir 3 dalyse, importuojamoms
Kinijos Liaudies Respublikos kilmės lyginimo lentoms
taikomos antidempingo priemonės turėtų būti taikomos
toliau, o importuojamoms Ukrainos kilmės lyginimo
lentoms taikomas antidempingo muitas turėtų būti panai
kintas.

3.
Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos galiojančios muitus
reglamentuojančios nuostatos.

2 straipsnis
Antidempingo tyrimas dėl Ukrainos kilmės lyginimo lentų
importo baigiamas, o Reglamentu (EB) Nr. 452/2007 nustatytos
Ukrainai taikomos antidempingo priemonės panaikinamos.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
1.
Kinijos Liaudies Respublikos kilmės lyginimo lentoms,
pastatomosioms arba nepastatomosioms, sugeriančioms garus
arba nesugeriančioms ir (arba) kurių paviršius yra šildantis
(arba ne) ir (arba) pučiantis orą (arba ne), įskaitant rankovių

3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
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Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2013 m. liepos 15 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
V. JUKNA
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TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 696/2013
2013 m. liepos 22 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies
Demokratinei Respublikai
lais arba balistinėmis raketomis susijusių programų arba
prie kitos draudžiamos veiklos. Be to, valstybių narių
finansų įstaigoms draudžiama Šiaurės Korėjoje atidaryti
banko sąskaitas;

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
215 straipsnį,
atsižvelgdama į bendrus Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio
užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos
pasiūlymus,

(6)

būtina tikrinti krovinius, kurie yra Šiaurės Korėjos kilmės,
kurių paskirties šalis yra Šiaurės Korėja, kuriems tarpinin
kauja arba palankesnes sąlygas sudaro Šiaurės Korėja ar
jos nacionaliniai subjektai arba jų vardu veikiantys
asmenys ar subjektai, jei yra pagrįstų priežasčių manyti,
kad kroviniuose yra uždraustų objektų. Todėl turėtų būti
nustatytas reikalavimas pateikti informaciją prieš atvy
kimą ir išvykimą. Jei laivas atsisako būti patikrintas,
jam neturėtų būti leista įplaukti;

(7)

būtina uždrausti orlaiviams pakilti iš Sąjungos teritorijos,
joje nutūpti arba per ją skristi, jei yra pagrįstų priežasčių
manyti, kad orlaiviuose yra uždraustų objektų;

(8)

Reglamento (EB) Nr. 329/2007 I priede išvardijami visi
objektai, medžiagos, įranga, prekės ir technologijos, įskai
tant programinę įrangą, kurie yra dvejopo naudojimo
prekės arba technologijos, kaip apibrėžta Tarybos regla
mente (EB) Nr. 428/2009 (5), kuriuos draudžiama
parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti asmenims,
subjektams ar įstaigoms Korėjos Liaudies Demokratinėje
Respublikoje (Šiaurės Korėja) arba naudojimui Šiaurės
Korėjoje pagal Reglamento (EB) Nr. 329/2007 2
straipsnį;

(9)

Ia priede išvardijami kiti objektai, medžiagos, įranga,
prekės ir technologijos, kurie galėtų būti naudojami
Šiaurės Korėjos branduolinėse, su kitais masinio naiki
nimo ginklais ar balistinėmis raketomis susijusiose prog
ramose ir kuriuos taip pat draudžiama parduoti, tiekti,
perduoti arba eksportuoti. Sąjunga turi imtis būtinų prie
monių atitinkamiems objektams, kurie turi būti įtraukti į
šį priedą, nustatyti;

(10)

Reglamento (EB) Nr. 329/2007 Ia priede pateiktas
objektų sąrašas turėtų būti iš dalies pakeistas įtraukiant
šio reglamento I priede išvardytų objektų sąrašą;

(11)

šios priemonės patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo taikymo sritį, todėl siekiant, visų pirma, užtik
rinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse
narėse jas taikytų vienodai, joms įgyvendinti būtina imtis
reguliavimo veiksmų Sąjungos lygiu;

(12)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 turėtų būti iš dalies
pakeistas,

kadangi:
2007 kovo 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 329/2007
dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei
Respublikai įgyvendinamos priemonės (1), nustatytos
2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos bendrojoje pozicijoje
2006/795/BUSP dėl ribojančių priemonių Korėjos Liau
dies Demokratinei Respublikai (2), kuri vėliau buvo panai
kinta ir pakeista 2010 m. gruodžio 22 d. Tarybos spren
dimu 2010/800/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Korėjos
Liaudies Demokratinei Respublikai (3);

(1)

(2)

2013 m. balandžio 22 d. Taryba priėmė Sprendimą
2013/183/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Korėjos Liau
dies Demokratinei Respublikai, kuriuo panaikinamas
Sprendimas 2010/800/BUSP (4); juo atnaujinamos
esamos priemonės ir įgyvendinama Jungtinių Tautų
Saugumo Tarybos (JT ST) rezoliucija 2094 (2013);

(3)

ribojamosios priemonės – tai draudimas teikti techninio
pobūdžio mokymą, konsultacijas, paslaugas arba techninę
pagalbą, susijusią su draudžiamais objektais, ir būtina šį
draudimą išplėsti, kad būtų uždraustos kitos tarpininka
vimo srities paslaugos;

(4)

draudžiama teikti finansines paslaugas papildomiems
asmenims ir subjektams, visų pirma tiems, kurie veikia
į sąrašus įtrauktų asmenų ir subjektų arba jiems priklau
sančių arba jų kontroliuojamų subjektų vardu arba jų
nurodymu, ir tuo tikslu į Reglamentą (EB) Nr. 329/2007
reikėtų įtraukti papildomą įtraukimo į sąrašą kriterijų;
būtina uždrausti užmegzti naujus korespondentinės
bankininkystės santykius su Korėjos Liaudies Demokra
tinės Respublikos (toliau – Šiaurės Korėja) bankais ir
palaikyti korespondentinės bankininkystės santykius su
Šiaurės Korėjos bankais, jei yra pagrįstų priežasčių
manyti, kad taip galėtų būti prisidedama prie Šiaurės
Korėjos su branduoliniais, kitais masinio naikinimo gink

(5)

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

OL
OL
OL
OL

L
L
L
L

88, 2007 3 29, p. 1.
322, 2006 11 22, p. 32.
341, 2010 12 23, p. 32.
111, 2013 4 23, p. 52.

(5) OL L 134, 2009 5 29, p. 1.
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a) laivui, kuris atsisakė patikrinimo po to, kai laivo vėliavos
valstybė suteikė įgaliojimus tokį patikrinimą atlikti, arba

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 iš dalies keičiamas taip:
1. 1 straipsnis papildomas šiuo punktu:

b) su Šiaurės Korėjos vėliava plaukiojančiam laivui, kuris
atsisakė patikrinimo.
4.
3 dalyje nurodytu draudimu neribojama galimybė
patekti į uostus esant ekstremaliajai situacijai.

„9. tarpininkavimo paslaugos:
i) derybos dėl prekių ir technologijų arba finansinių ir
technologinių paslaugų pirkimo, pardavimo arba
tiekimo, be kita ko, iš vienos trečiosios šalies į bet
kurią kitą trečiąją šalį, sandorių arba tokių sandorių
organizavimas; arba
ii) prekių ir technologijų arba finansinių ir technolo
ginių paslaugų, be kita ko, esančių trečiosiose šalyse,
pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą
trečiąją šalį;“;
2. 3 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:
„a) fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba
organizacijoms Šiaurės Korėjoje arba naudojimui
Šiaurės Korėjoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti tech
ninę pagalbą ir tarpininkavimo srities paslaugas, susiju
sias su ES bendrajame karinės įrangos sąraše ar I, Ia ir
Ib prieduose išvardytomis prekėmis ir technologijomis
bei su ES bendrajame karinės įrangos sąraše ar I, Ia ir
Ib prieduose išvardytų prekių tiekimu, gamyba, prie
žiūra ir naudojimu;“;
3. 3a straipsnis pakeičiamas taip:
„3a straipsnis
1.
Siekiant užkirsti kelią prekių ir technologijų, kurios
įtrauktos į ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą arba kurias
draudžiama tiekti, parduoti, perduoti, eksportuoti ar impor
tuoti pagal šį reglamentą, perdavimui, kartu su prievole
prieš atvykimą arba išvykimą kompetentingoms muitinės
įstaigoms pateikti informaciją, kaip nustatyta atitinkamose
nuostatose dėl bendrųjų prekių įvežimo bei išvežimo dekla
racijų ir muitinių deklaracijų Tarybos reglamente (EEB) Nr.
2913/92 (*) ir Reglamente (EEB) Nr. 2454/93 (**), asmuo,
pateikiantis šio straipsnio 2 dalyje minimą informaciją,
nurodo, ar prekės yra įtrauktos į ES bendrąjį karinės įrangos
sąrašą ar joms taikomas šis reglamentas, ir tais atvejais, kai
būtina gauti eksporto leidimą, nurodo išsamią informaciją
apie suteiktą eksporto licenciją.
2.
Šiame straipsnyje nurodyti papildomi reikalaujami
duomenys pagal aplinkybes pateikiami raštu arba naudojant
muitinės deklaraciją.
3.
Jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad laive gali būti
pagal šį reglamentą draudžiamų prekių, draudžiama priimti
ar sudaryti galimybes patekti į Sąjungos teritorijoje esančius
uostus:

5.
3 dalyje nurodytu draudimu neribojama galimybė
patekti į uostus, kai to reikia patikrinimo tikslais.
6.
3 dalyje nurodytu draudimu neribojama galimybė su
valstybės narės vėliava plaukiojančiam laivui patekti į savo
vėliavos valstybės uostus.
7.
Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veik
loje, kuria siekiama apeiti 3 dalį arba dėl kurios apeinama 3
dalis.
___________
(*) OL L 302, 1992 10 19, p. 1.
(**) OL L 253, 1993 10 11, p. 1.“;

4. įterpiami šie straipsniai:
„3b straipsnis
Draudžiama Šiaurės Korėjos laivams teikti aprūpinimo kuru
ar kitomis atsargomis paslaugas arba kitas laivų aptarna
vimo paslaugas, jei paslaugų teikėjai turi informacijos, įskai
tant kompetentingų muitinės įstaigų pateiktą informaciją,
pagrįstą 3a straipsnio 1 dalyje nurodyta prieš atvykimą ir
išvykimą pateikta informacija, kuria remiantis galima
pagrįstai manyti, kad tais laivais gabenamos prekės, kurias
pagal šį reglamentą draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar
eksportuoti, išskyrus atvejus, kai tokias paslaugas būtina
teikti humanitariniais tikslais.
3c straipsnis
1.
Išskyrus kai tai draudžia JT Saugumo Tarybos rezo
liucijos 1718 (2006) 8 punktas, JT Saugumo Tarybos rezo
liucijos 1874 (2009) 9, 10 ir 23 punktai, JT Saugumo
Tarybos rezoliucijos 2087 (2013) 9 punktas, JT Saugumo
Tarybos rezoliucijos 2094 (2013) 7 ir 20 punktai ar atitin
kamos priemonės pagal jas pakeičiančias JT Saugumo
Tarybos rezoliucijas, kompetentingos institucijos gali leisti,
tokiomis sąlygomis, kokias jos mano esant tinkamomis,
sandorius, susijusius su šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje
nurodytomis prekėmis ir technologijomis arba su 3
straipsnio 1 dalyje nurodytomis pagalbos ar tarpininkavimo
paslaugomis, su sąlyga, kad prekės ir technologija, pagalbos
ar tarpininkavimo paslaugos yra skirtos maisto, žemės ūkio,
medicinos ar kitiems humanitariniams tikslams.
2.
Atitinkama valstybė narė per keturias savaites infor
muoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šį
straipsnį suteiktus leidimus.“;
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5. 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
Jei konkrečiu atveju būtina nukrypti nuo 2
straipsnio 1 dalies a punkto arba 3 straipsnio 1 dalies
a ar b punktų, atitinkamas pardavėjas, tiekėjas, perduo
danti šalis, eksportuotojas arba paslaugos teikėjas gali
pateikti tinkamai pagrįstą prašymą valstybių narių
kompetentingoms institucijoms, nurodytoms II priede
išvardytose interneto svetainėse. Jei, prašymą gavusios
valstybės narės nuomone, šis prašymas dėl nukrypti
leidžiančios nuostatos yra pagrįstas, ji JT Saugumo
Tarybai pateikia prašymą dėl konkretaus patvirtinimo.“
b) papildomas šia dalimi:
„4.
Kompetentingos valstybių narių valdžios institu
cijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis,
gali patvirtinti sandorį dėl III priedo 17 punkte nurodytų
prekių, jei tos prekės skirtos humanitariniams arba
oficialiems diplomatinių ar konsulinių įstaigų arba tarp
tautinių organizacijų, turinčių imunitetus pagal tarptau
tinę teisę, tikslams.“;
6. 5a straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:
a) a ir b punktai pakeičiami taip:
„a) atidaryti naują banko sąskaitą kredito arba finansų
įstaigose, kurių buveinė yra Šiaurės Korėjoje, arba
bet kurioje kitoje kredito arba finansų įstaigoje,
nurodytoje 11a straipsnio 2 dalyje;
b) užmegzti naujus korespondentinės bankininkystės
santykius su kredito arba finansų įstaigomis, kurių
buveinė yra Šiaurės Korėjoje, arba su bet kuria kita
kredito ar finansų įstaiga, nurodyta 11a straipsnio 2
dalyje;“;
b) papildomas šiais punktais:
„c) atidaryti naują atstovybę Šiaurės Korėjoje arba
įsteigti joje naują filialą ar patronuojamąją įmonę;
d) įsteigti naują bendrą įmonę su kredito arba finansų
įstaigomis, kurių buveinė yra Šiaurės Korėjoje, arba
su bet kuria kita kredito ar finansų įstaiga, nurodyta
11a straipsnio 2 dalyje;
e) palaikyti korespondentinės bankininkystės santykius
su kredito arba finansų įstaigomis, kurių buveinė yra
Šiaurės Korėjoje, arba su bet kuria kita kredito ar
finansų įstaiga, nurodyta 11a straipsnio 2 dalyje,
jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad taip galėtų
būti prisidedama prie Šiaurės Korėjos su branduoli
niais, kitais masinio naikinimo ginklais arba balis
tinėmis raketomis susijusių programų arba prie
kitos veiklos, draudžiamos šiuo reglamentu arba
Sprendimu 2013/183/BUSP.“;
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7. 6 straipsnio 1–4 dalys pakeičiamos taip:

„1.
Įšaldomos visos IV priede išvardytiems asmenims,
subjektams ir įstaigoms priklausančios, jų turimos,
valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištek
liai. Į IV priedą įtraukiami asmenys, subjektai ir organizaci
jos, kuriuos nurodė Sankcijų komitetas arba JT Saugumo
Taryba pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1718 (2006)
8 dalies d punktą ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2094
(2013) 8 dalį.

2.
Įšaldomos visos V priede nurodytiems asmenims,
subjektams ir organizacijoms priklausančios, jų turimos,
jų valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai
ištekliai. Į V priedą įtraukiami IV priede neišvardyti
asmenys, subjektai ir organizacijos, kuriuos pagal Spren
dimo 2013/183/BUSP 15 straipsnio 1 dalies b punktą
Taryba pripažino:

a) atsakingais už Šiaurės Korėjos su branduoliniais, kitais
masinio naikinimo ginklais ar balistinėmis raketomis
susijusias programas, be kita ko, remiančiais ar propa
guojančiais šias programas, arba asmenis, subjektus ar
organizacijas, veikiančias jų vardu arba pagal jų nurody
mus, ir jiems priklausančius ar jų kontroliuojamus
asmenis, subjektus ar organizacijas, įskaitant atvejus,
kai tai daroma neteisėtomis priemonėmis;

b) teikiančiais finansines paslaugas arba užtikrinančiais
finansinio ar kito turto arba išteklių, kurie galėtų būti
naudojami Šiaurės Korėjos su branduoliniais, kitais
masinio naikinimo ginklais ar balistinėmis raketomis
susijusiose programose, perdavimą į Sąjungos teritoriją,
per ją ar iš jos, arba įtraukiant į savo veiklą valstybių
narių piliečius, pagal jų įstatymus veikiančius subjektus
arba Sąjungos teritorijoje esančius asmenis ar finansų
įstaigas, arba asmenis, subjektus ar organizacijas,
veikiančias jų vardu arba pagal jų nurodymus, arba
jiems priklausančius ar jų kontroliuojamus asmenis,
subjektus ar organizacijas; arba

c) dalyvaujančiais, be kita ko, kai Šiaurės Korėjai teikiamos
finansinės paslaugos, tiekiant į Šiaurės Korėją arba iš jos
visų rūšių ginklus bei su jais susijusius reikmenis ar
objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas,
kurie galėtų būti panaudoti Šiaurės Korėjos vykdomoms
su branduoliniais, kitais masinio naikinimo ginklais ar
balistinėmis raketomis susijusioms programoms.

V priedas peržiūrimas reguliariai, bent kas 12 mėnesių.

2a.
Įšaldomos visos Va priede nurodytiems asmenims,
subjektams ar organizacijoms priklausančios, jų turimos,
valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištek
liai. Į Va priedą įtraukiami asmenys, subjektai arba organi
zacijos, neįtrauktos į IV arba V priedus, kurie dirba asmenų,
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subjektų ar organizacijų, įtrauktų į IV arba V priedą, vardu
arba pagal jų nurodymus, arba asmenys, padedantys
išvengti sankcijų arba pažeidžiantys šio reglamento arba
Sprendimo 2013/183/BUSP nuostatas.
Va priedas peržiūrimas reguliariai, bent kas 12 mėnesių.
3.
Siekiant tinkamai nustatyti atitinkamų asmenų tapa
tybes, į IV, V ir Va priedus įtraukiama informacija, jei ji
turima, apie išvardytus fizinius asmenis.
Tokia informacija gali būti:
a) pavardė ir vardai, įskaitant, jeigu yra, slapyvardžius ir
titulus;
b) gimimo data ir vieta;
c) tautybė;
d) paso ir tapatybės kortelės numeriai;
e) mokesčių mokėtojo numeris ir socialinio draudimo
numeris;
f) lytis;
g) adresas arba kita su buvimo vieta susijusi informacija;
h) pareigos arba profesija;
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produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir gydymą,
mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komuna
lines paslaugas;
b) skirti tik pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti
ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų
teikimu, kompensuoti; arba
c) skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokes
čiams už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių
išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti; ir
d) kai leidimas susijęs su IV priede išvardytais asmenimis,
subjektais ir organizacijomis, atitinkama valstybė narė
pranešė Sankcijų komitetui apie šį sprendimą ir ketinimą
suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas nepareiškė priešta
ravimo dėl tokių veiksmų per penkias darbo dienas po
pranešimo pateikimo.
2.
Nukrypdamos nuo 6 straipsnio, valstybių narių
kompetentingos institucijos, kaip nurodyta II priede pateik
tuose tinklalapiuose, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko
tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų įšaldytų lėšų
arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis
tam tikromis įšaldytomis lėšomis arba ekonominiais ištek
liais, jeigu jos nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai
reikalingi ypatingosioms išlaidoms padengti su sąlyga, kad
a) jeigu leidimas susijęs su IV priede išvardytais asmenimis,
subjektais arba organizacijomis, atitinkama valstybė narė
pranešė apie šį sprendimą Sankcijų komitetui ir Sankcijų
komitetas šį sprendimą patvirtino; ir

i) įtraukimo į sąrašą data.
IV, V ir Va prieduose taip pat nurodomos įtraukimo į sąrašą
priežastys, pavyzdžiui, profesija.
IV, V ir Va prieduose taip pat gali būti
dalyje nustatyti identifikavimo duomenys,
išvardytų asmenų šeimos nariais, jei šių
konkrečiu atveju, siekiant tiktai patikrinti
konkretaus fizinio asmens tapatybę.

pateikiami šioje
susiję su sąraše
duomenų reikia
sąraše nurodyto

4.
IV, V ir Va prieduose išvardytiems
juridiniams asmenims, subjektams arba
arba jų naudai neleidžiama nei tiesiogiai,
naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais

fiziniams arba
organizacijoms
nei netiesiogiai
ištekliais.“;

8. 7 straipsnis pakeičiamas taip:
„7 straipsnis
1.
Nukrypdamos nuo 6 straipsnio, valstybių narių
kompetentingos institucijos, kaip nurodyta II priede pateik
tuose tinklalapiuose, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko
tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekono
minių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis
įšaldytomis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu jos
nustato, kad atitinkamos lėšos arba ekonominiai ištekliai
yra:
a) reikalingi IV, V arba Va priede nurodytų fizinių ar juri
dinių asmenų, subjektų arba įstaigų, taip pat nuo tokių
fizinių asmenų priklausomų šeimos narių pagrindiniams
poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto

b) kai leidimas susijęs su V arba Va priede išvardytais
asmenimis, subjektais arba organizacijomis, atitinkama
valstybė narė bent prieš dvi savaites iki leidimo sutei
kimo pranešė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai
apie motyvus, kuriais grindžiamas sprendimas suteikti
specialų leidimą.
3.
Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes
nares ir Komisiją apie visus pagal 1 ir 2 dalis suteiktus
leidimus.“;
9. 8 straipsnio c punktas pakeičiamas taip:
„c) turto suvaržymo aktas arba sprendimas nėra priimamas
IV, V arba Va prieduose išvardytų asmenų, subjektų
arba organizacijų naudai;“;
10. 11a straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
Kredito ir finansų įstaigos, kurioms taikomas
16 straipsnis, vykdydamos veiklą su kredito ir finansų įstai
gomis, nurodytomis 2 dalyje, ir siekiant neleisti, kad tokia
veikla būtų prisidedama prie Šiaurės Korėjos su branduoli
niais, kitais masinio naikinimo ginklais ar balistinėmis rake
tomis susijusių programų, arba siekiant užkirsti kelią kitai
veiklai, draudžiamai šiuo reglamentu arba Sprendimu
2013/183/BUSP:
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a) nuolat atidžiai stebi su sąskaitomis susijusią veiklą, visų
pirma vykdydamos savo klientų išsamaus patikrinimo
programas ir laikydamosi įsipareigojimų, susijusių su
pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija;
b) reikalauja, kad būtų užpildyti visi mokėjimo pavedimo
informaciniai laukeliai, susiję su atitinkamo sandorio
iniciatoriumi ir lėšų gavėju, ir atsisako įvykdyti sandorį,
jei tokia informacija nepateikiama;
c) penkerius metus saugo visus sandorių duomenis ir parei
kalavus juos pateikia nacionalinėms valdžios instituci
joms;
d) jei jos įtaria ar turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad lėšos
yra susijusios su ginklų platinimo finansavimu, skubiai
praneša apie savo įtarimus finansinės žvalgybos padali
niui (FŽP) ar kitai atitinkamos valstybės narės paskirtai
kompetentingai valdžios institucijai, kaip nurodyta II
priede išvardytose svetainėse, nepažeidžiant 3 straipsnio
1 dalies arba 6 straipsnio. FŽP arba kita atitinkama
kompetentinga valdžios institucija veikia kaip naciona
linis centras, priimantis ir analizuojantis pranešimus apie
įtartinus sandorius, susijusius su galimu ginklų platinimo
finansavimu. FŽP arba kita atitinkama kompetentinga
valdžios institucija turi turėti tiesioginę ar netiesioginę
galimybę laiku pasinaudoti finansine, administracine ir
teisėsaugos informacija, reikalinga šiai funkcijai tinkamai
vykdyti, įskaitant įtartinų sandorių ataskaitų analizę.“;
11. įterpiamas šis straipsnis:
„11b straipsnis
1.
Jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad orlaiviuose gali
būti objektų, kuriuos draudžiama tiekti, parduoti, perduoti
ar eksportuoti pagal 2, 4 arba 4a straipsnį, orlaiviui drau
džiama:
a) skristi virš Sąjungos teritorijos; arba
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b) pakilti ar nutūpti Sąjungos teritorijoje.
2.

1 dalis neapriboja orlaivio avarinio tūpimo.

3.
1 dalis neapriboja valstybėse narėse registruotų
orlaivių tūpimo patikrinimo dėl draudžiamų daiktų tikslais.
4.
Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veik
loje, kuria siekiama apeiti 1 dalį arba dėl kurios apeinama 1
dalis.“;
12. įterpiamas šis straipsnis:
„11c straipsnis
1.
Sąžiningas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas arba
atsisakymas leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištek
liais laikantis šio reglamento neužtraukia jokios jį
vykdančio fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstai
gos, jų direktorių ar darbuotojų atsakomybės, išskyrus atve
jus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldyti
arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.
2.
Šiame reglamente nustatytos priemonės neužtraukia
atitinkamų fizinių arba juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų
atsakomybės, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežas
ties įtarti, kad jų veikimu pažeidžiami tie draudimai.“;
13. Reglamento (EB) Nr. 329/2007 Ia priedas iš dalies
keičiamas vadovaujantis šio reglamento Ia priede išdėstytu
tekstu.
Šio reglamento II priedas įterpiamas kaip Reglamento (EB)
Nr. 329/2007 Va priedas.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2013 m. liepos 22 d.
Tarybos vardu
Pirmininkė
C. ASHTON
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I PRIEDAS
Reglamento (EB) Nr. 329/2007 Ia priedas iš dalies keičiamas taip:
— Po I.A1.024 įrašo įterpiami šie įrašai:
„I.A1.025

Titano lydiniai, išskyrus nurodytus 1C002 ir 1C202 punktuose.

1C002
1C202

I.A1.026

Cirkonis ir cirkonio lydiniai, išskyrus nurodytus 1C011, 1C111 ir 1C234 punktuose.

1C011
1C111
1C234

I.A1.027

Sprogstamosios medžiagos, išskyrus nurodytas 1C239 punkte karinės įrangos sąraše, arba
medžiagos arba mišiniai, kurių sudėtyje daugiau negu 2 % sudaro tokios sprogstamosios
medžiagos, kurių kristalinis tankis yra didesnis nei 1,5 g/cm3, o detonacijos greitis didesnis
nei 5 000 m/s.

1C239“

— I.A2.002 įrašas pakeičiamas taip:
„I.A2.002

Staklės, išskyrus nurodytas 2B001 arba 2B201 punktuose, ir jų deriniai metalams, keramikai
arba „kompozicinėms medžiagoms“ pašalinti (arba nupjauti), kuriose pagal gamintojo tech
nines specifikacijas gali būti įrengti „skaitmeninio valdymo“ elektroniniai įtaisai, kurių pagal
ISO 230/2 (1988) (1) standartą ar atitinkamus nacionalinius standartus įvertintas padėties
nustatymo tikslumas išilgai bet kurios tiesinės ašies yra lygus 30 μm arba mažesnis (geresnis).

2B001

2B201“
— Po I.A6.012 įrašo įrašomas šis įrašas:
„I.A6.013

Lazeriai, išskyrus nurodytus 6A005 arba 6A205 punkte.

6A005
6A205“

II PRIEDAS
„Va PRIEDAS
6 STRAIPSNIO 2a DALYJE NURODYTŲ ASMENŲ, SUBJEKTŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS“
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TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 697/2013
2013 m. liepos 22 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į
padėtį Sirijoje
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
215 straipsnį,
atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimą
2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (1),
atsižvelgdama į bendrus Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio
užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos
pasiūlymus,
kadangi:
(1)

2012 m. sausio 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr.
36/2012 (2), siekiant įgyvendinti 2011 m. gruodžio 1 d.
Tarybos sprendimą 2011/782/BUSP dėl ribojamųjų prie
monių Sirijai (3);

(2)

2012 m. lapkričio 29 d. Taryba priėmė Sprendimą
2012/739/BUSP (4), kuriuo panaikintas ir pakeistas
Sprendimas 2011/782/BUSP;

(3)

2013 m. birželio 1 d. Sprendimas 2012/739/BUSP
nustojo galioti;

(4)

2013 m. gegužės 31 d. Taryba priėmė Sprendimą
2013/255/BUSP;

(5)

Reglamento (ES) Nr. 36/2012 IX priede išvardyti objektai,
kurių atžvilgiu reikalingas išankstinis leidimas prieš juos
parduodant, tiekiant, perduodant ar eksportuojant pagal
Reglamento (ES) Nr. 36/2012 2b straipsnį. Tas sąrašas
turėtų būti išplėstas, siekiant į jį įtraukti ir kitus objektus.
Turėtų būti numatyta išimtis produktams, identifikuo
tiems kaip plataus vartojimo prekės;
toms priemonėms taikoma Sutartis dėl Europos Sąjungos
veikimo ir būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos
lygmeniu siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos
vykdytojai visose valstybėse narėse tokias priemones
taikytų vienodai;

(6)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 turėtų būti atitin
kamai iš dalies pakeistas,

(7)

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 iš dalies keičiamas taip:
1) 2 straipsnis pakeičiamas taip:
„2 straipsnis
1.
Valstybė narė gali uždrausti eksportuoti, parduoti,
tiekti ar perduoti asmenims, subjektams ar organizacijoms
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

OL
OL
OL
OL

L
L
L
L

147, 2013 6 1, p. 14.
16, 2012 1 19, p. 1.
319, 2011 12 2, p. 56.
330, 2012 11 30, p. 21.

Sirijoje arba naudojimui Sirijoje kitą nei IA priede arba IX
priede išvardyta Sąjungos ar kitos kilmės įrangą, kuri galėtų
būti naudojama vidaus represijoms, arba nustatyti reikala
vimą turėti tai veiklai leidimą.

2.
Valstybė narė gali uždrausti asmenims, subjektams
arba organizacijoms Sirijoje arba naudojimui Sirijoje teikti
techninę paramą, finansavimą ir finansinę paramą, susijusią
su 1 dalyje nurodyta įranga, arba nustatyti reikalavimą
turėti tai veiklai leidimą.“;

2) 2a straipsnis pakeičiamas taip:

„2a straipsnis
1.

Draudžiama:

a) tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar
eksportuoti IA priede išvardytą Sąjungos ar kitos kilmės
įrangą, prekes ar technologijas, kurios galėtų būti naudo
jamos vidaus represijoms arba produktams, kurie galėtų
būti naudojami vidaus represijoms, gaminti ir prižiūrėti,
asmenims, subjektams ar organizacijoms Sirijoje arba
naudojimui Sirijoje;

b) sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria
siekiama nesilaikyti arba dėl kurios nesilaikoma a
punkte nurodytų draudimų.

2.
Nukrypstant nuo 1 dalies, III priede išvardytose inter
neto svetainėse nurodytos valstybių narių kompetentingos
institucijos gali tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinka
momis, suteikti leidimą sudaryti sandorį, susijusį su įranga,
prekėmis arba technologijomis, išvardytomis IA priede,
jeigu tokia įranga, prekės ar technologijos skirtos naudoti
maisto, žemės ūkio, medicinos ar kitoms humanitarinėms
reikmėms arba Jungtinių Tautų personalo, Sąjungos ar jos
valstybių narių personalo naudai.“;

3) 2c straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.
rangos, prekių ar technologijų, kurių tiekimas,
pardavimas, perdavimas ar eksportas yra draudžiamas
pagal šio reglamento 2a straipsnį, konfiskavimas ir sunai
kinimas gali būti vykdomas, laikantis nacionalinės teisės
aktų arba kompetentingos institucijos sprendimo, 1 dalyje
nurodyto asmens ar subjekto sąskaita, arba, jei tokių išlaidų
iš to asmens ar subjekto išieškoti neįmanoma, tos išlaidos,
laikantis nacionalinės teisės aktų, gali būti išieškomos iš bet
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kurio asmens ar subjekto, kuris prisiima atsakomybę
gabenti prekes ar įrangą bandant vykdyti neteisėtą tiekimą,
pardavimą, perdavimą ar eksportą.“;
4) įterpiamas šis straipsnis:

L 198/29

Apie pagal pirmą pastraipą suteiktus leidimus atitinkama
valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komi
siją per keturias savaites nuo leidimo uteikimo.“;
6) įterpiamas šis straipsnis:

„2d straipsnis

„6a straipsnis

Valstybė narė gali uždrausti eksportuoti į Siriją dvejopo
naudojimo prekes, nurodytas Reglamento (EB) Nr.
428/2009 4 straipsnio 2 dalyje, arba nustatyti reikalavimą
turėti tai veiklai leidimą.“;

1.
Nukrypstant nuo 6 straipsnio, III priede išvardytose
interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompeten
tingos institucijos gali tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko
tinkamomis, suteikti leidimą importuoti, pirkti arba vežti
žalią naftą ar naftos produktus arba teikti su tuo susijusį
finansavimą ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finan
sines priemones, taip pat draudimą ir perdraudimą, jei
laikomasi šių sąlygų:

5) 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 1 dalis pakeičiama taip:
„1.

Draudžiama:

a) asmenims, subjektams arba organizacijoms Sirijoje
arba naudojimui Sirijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti
techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas,
susijusias su IA priede išvardyta įranga, prekėmis
arba technologijomis, kurios galėtų būti naudojamos
vidaus represijoms ar produktų, kurie galėtų būti
naudojami vidaus represijoms, gamybai ir techninei
priežiūrai;
b) asmenims, subjektams arba organizacijoms Sirijoje
arba naudojimui Sirijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti
finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su IA
priede išvardytomis prekėmis bei technologijomis,
įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto
kredito draudimą, taip pat draudimą ir perdraudimą,
kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar ekspor
tuoti tokius objektus ar teikti susijusią techninę
pagalbą;
c) sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios
tikslas arba poveikis yra išvengti a ir b punktuose
nurodytų draudimų.“
b) 2 dalis išbraukiama;
c) 3 dalis pakeičiama taip:
„3.
Nukrypstant nuo 1 dalies, III priede išvardytose
interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompe
tentingos institucijos gali tokiomis sąlygomis, kurias jos
laiko tinkamomis, suteikti leidimą teikti techninę
pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas arba finansavimą
ar finansinę pagalbą, susijusia su įranga, prekėmis ar
technologijomis, išvardytomis IA priede, jeigu įranga,
prekės ar technologijos skirtos naudoti maisto, žemės
ūkio, medicinos ar kitoms humanitarinėms reikmėms
arba Jungtinių Tautų personalo, Sąjungos ar jos vals
tybių narių personalo naudai.

a) remdamasi turima informacija, įskaitant leidimo
prašančio asmens, subjekto ar organizacijos pateiktą
informaciją, kompetentinga institucija nustatė, jog yra
pagrįsta daryti išvadą, kad:
i) atitinkama veikla skirta teikti pagalbą Sirijos civi
liams gyventojams, visų pirma siekiant patenkinti
humanitarines reikmes, padėti teikiant pagrindines
paslaugas, atstatant arba atkuriant ūkinę veiklą, ar
įgyvendinti kitus civilinius tikslus;
ii) dėl atitinkamos veiklos lėšos ar ekonominiai ištekliai
nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atiduodami naudotis 14
straipsnyje nurodytiems asmenims, subjektams arba
organizacijoms ar jų naudai;
iii) atitinkama veikla nepažeidžiami jokie šiame regla
mente nustatyti raudimai;
b) atitinkama valstybė narė iš anksto konsultavosi su
Nacionalinės Sirijos revoliucijos ir opozicinių jėgų koali
cijos paskirtu asmeniu, subjektu ar organizacija dėl, inter
alia:
i) kompetentingos institucijos atlikto nustatymo pagal
a punkto i ir ii apunkčius;
ii) turėjimo informacijos, nurodančios, kad dėl atitin
kamos veiklos lėšos ar ekonominiai ištekliai galėtų
būti tiesiogiai ar netiesiogiai atiduodami naudotis
2001 m. gruodžio 27 d. Reglamento (EB) Nr.
2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių,
taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams
siekiant kovoti su terorizmu (*) 2 straipsnyje arba
2002 m. gegužės 27 d. Reglamento (EB) Nr.
881/2002, nustatančio tam tikras specialias ribojan
čias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir
subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu (**), 2
straipsnyje nurodytam asmeniui, subjektui arba orga
nizacijai ar jų naudai;
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ir Nacionalinės Sirijos revoliucijos ir opozicinių jėgų
koalicijos paskirtas asmuo, subjektas ar organizacija
savo nuomonę pateikė atitinkamai valstybei narei.

c) Jeigu Nacionalinės Sirijos revoliucijos ir opozicinių jėgų
koalicijos paskirto asmens, subjekto ar organizacijos
nuomonė nebuvo gauta per 30 dienų po to, kai jiems
buvo pateiktas prašymas, kompetentinga institucija gali
priimti sprendimą dėl to, ar išduoti leidimą.

2.
Taikydama 1 dalies a ir b punktuose nustatytas sąly
gas, kompetentinga institucija reikalauja adekvačios infor
macijos dėl suteikto leidimo naudojimo, įskaitant informa
ciją apie kitas sandorio šalis.

3.
Atitinkama valstybė narė per dvi savaites informuoja
kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal šį
straipsnį suteiktą leidimą.

___________
(*) OL L 344, 2001 12 28, p. 70.
(**) OL L 139, 2002 5 29, p. 9.“;

7) įterpiamas šis straipsnis:
„9a straipsnis
1.
Nukrypstant nuo 8 ir 9 straipsnių, III priede išvardy
tose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompe
tentingos institucijos gali, tokiomis sąlygomis, kurias jos
laiko tinkamomis, suteikti leidimą parduoti, tiekti, perduoti
arba eksportuoti pagrindinę įrangą arba technologijas, išvar
dytas VI priede, arba teikti susijusią techninę pagalbą arba
tarpininkavimo paslaugas arba finansavimą ar finansinę
pagalbą, jei laikomasi šių sąlygų:
a) remdamasi turima informacija, įskaitant leidimo
prašančio asmens, subjekto ar organizacijos pateiktą
informaciją, kompetentinga institucija nustatė, jog yra
pagrįsta daryti išvadą, kad:
i) atitinkama veikla skirta teikti pagalbą Sirijos civi
liams gyventojams, visų pirma siekiant patenkinti
humanitarines reikmes, padėti teikiant pagrindines
paslaugas, atstatant arba atkuriant ūkinę veiklą, ar
įgyvendinti kitus civilinius tikslus;
ii) dėl atitinkamos veiklos lėšos ar ekonominiai ištek
liainėra tiesiogiai ar netiesiogiai atiduodami naudotis
14 straipsnyje nurodytiems asmenims, subjektams
arba organizacijoms ar jų naudai;
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iii) atitinkama veikla nepažeidžiami jokie šiame regla
mente nustatyti draudimai;
b) atitinkama valstybė narė iš anksto konsultavosi su
Nacionalinės Sirijos revoliucijos ir opozicinių jėgų koali
cijos paskirtu asmeniu, subjektu ar organizacija dėl, inter
alia:
i) kompetentingos institucijos atlikto nustatymo pagal
a punkto i ir ii papunkčius;
ii) turėjimo informacijos, nurodančios, kad dėl atitin
kamos veiklos lėšos ar ekonominiai ištekliai galėtų
būti tiesiogiai ar netiesiogiai atiduodami naudotis
Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 2 straipsnyje arba
Reglamento (EB) Nr. 881/2002 2 straipsnyje nuro
dytam asmeniui, subjektui arba organizacijai ar jų
naudai;
ir Nacionalinės Sirijos revoliucijos ir opozicinių jėgų
koalicijos paskirtas asmuo, subjektas ar organizacija
savo nuomonę pateikė atitinkamai valstybei narei.
c) Jeigu Nacionalinės Sirijos revoliucijos ir opozicinių jėgų
koalicijos paskirto asmens, subjekto ar organizacijos
nuomonė nebuvo gauta per 30 dienų po to, kai jiems
buvo pateiktas prašymas, kompetentinga institucija gali
priimti sprendimą dėl to, ar išduoti leidimą.
2.
Taikydama 1 dalies a ir b punktuose nustatytas sąly
gas, kompetentinga institucija reikalauja adekvačios infor
macijos dėl suteikto leidimo naudojimo, įskaitant informa
ciją apie siuntos galutinį vartotoją ir galutinę paskirties
vietą.
3.
Atitinkama valstybė narė per dvi savaites informuoja
kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal šį
straipsnį suteiktą leidimą.“;
8) įterpiamas šis straipsnis:
„13a straipsnis
1.
Nukrypstant nuo 13 straipsnio 1 dalies, III priede
išvardytose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių
kompetentingos institucijos gali tokiomis sąlygomis, kurias
jos laiko tinkamomis, suteikti leidimą teikti bet kokias
finansines paskolas ar kreditus, įsigyti arba padidinti kapi
talo dalį arba steigti bet kokias bendras įmones su Sirijos
asmenimis, subjektais arba organizacijomis, nurodytais 13
straipsnio 2 dalies a punkte, jei laikomasi šių sąlygų:
a) remdamasi turima informacija, įskaitant leidimo
prašančio asmens, subjekto ar organizacijos pateiktą
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informaciją, kompetentinga institucija nustatė, jog
yra pagrįsta daryti išvadą, kad:
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9) įterpiamas šis straipsnis:
„25a straipsnis

i) atitinkama veikla skirta teikti pagalbą Sirijos civi
liams gyventojams, visų pirma siekiant patenkinti
humanitarines reikmes, padėti teikiant pagrindines
paslaugas, atstatant arba atkuriant ūkinę veiklą, ar
įgyvendinti kitus civilinius tikslus;

ii) dėl atitinkamos veiklos lėšos ar ekonominiai ištekliai
nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atiduodami naudotis 14
straipsnyje nurodytiems asmenims, subjektams arba
organizacijoms ar jų naudai;

iii) atitinkama veikla nepažeidžiami jokie šiame regla
mente nustatyti draudimai;

b) atitinkama valstybė narė iš anksto konsultavosi su
Nacionalinės Sirijos revoliucijos ir opozicinių jėgų koali
cijos paskirtu asmeniu, subjektu ar organizacija dėl, inter
alia:

i) kompetentingos institucijos atlikto nustatymo pagal
a punkto i ir ii papunkčius;

ii) turėjimo informacijos, nurodančios, kad dėl atitin
kamos veiklos lėšos ar ekonominiai ištekliai galėtų
būti tiesiogiai ar netiesiogiai atiduodami naudotis
Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 2 straipsnyje arba
Reglamento (EB) Nr. 881/2002 2 straipsnyje nuro
dytam asmeniui, subjektui arba organizacijai ar jų
naudai;

ir Nacionalinės Sirijos revoliucijos ir opozicinių jėgų
koalicijos paskirtas asmuo, subjektas ar organizacija
savo nuomonę pateikė atitinkamai valstybei narei.

c) Jeigu Nacionalinės Sirijos revoliucijos ir opozicinių jėgų
koalicijos paskirto asmens, subjekto ar organizacijos
nuomonė nebuvo gauta per 30 dienų po to, kai jiems
buvo pateiktas prašymas, kompetentinga institucija gali
priimti sprendimą dėl to, ar išduoti leidimą.

2.
Taikydama 1 dalies a ir b punktuose nustatytas sąly
gas, kompetentinga institucija reikalauja adekvačios infor
macijos dėl suteikto leidimo naudojimo, įskaitant informa
ciją apie sandorio tikslą ir kitas jo šalis.

3.
Atitinkama valstybė narė per dvi savaites informuoja
kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal šį
straipsnį suteiktą leidimą.“;

1.
Nukrypstant nuo 25 straipsnio 1 dalies a ir c punktų,
III priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos vals
tybių narių kompetentingos institucijos gali tokiomis sąly
gomis, kurias jos laiko tinkamomis, leisti atidaryti naują
banko sąskaitą arba naują atstovybę arba įsteigti naują
filialą arba patronuojamąją įmonę, jei laikomasi šių sąlygų:
a) remdamasi turima informacija, įskaitant leidimo
prašančio asmens, subjekto ar organizacijos pateiktą
informaciją, kompetentinga institucija nustatė, jog yra
pagrįsta daryti išvadą, kad:
i) atitinkama veikla skirta teikti pagalbą Sirijos civi
liams gyventojams, visų pirma siekiant patenkinti
humanitarines reikmes, padėti teikiant pagrindines
paslaugas, atstatant arba atkuriant ūkinę veiklą, ar
įgyvendinti kitus civilinius tikslus;
ii) dėl atitinkamos veiklos lėšos ar ekonominiai ištekliai
nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atiduodami naudotis 14
straipsnyje nurodytiems asmenims, subjektams arba
organizacijoms ar jų naudai;
iii) atitinkama veikla nepažeidžiami jokie šiame regla
mente nustatyti draudimai;
b) atitinkama valstybė narė iš anksto konsultavosi su
Nacionalinės Sirijos revoliucijos ir opozicinių jėgų koali
cijos paskirtu asmeniu, subjektu ar organizacija dėl, inter
alia:
i) kompetentingos institucijos atlikto nustatymo pagal
a punkto i ir ii papunkčius;
ii) turėjimo informacijos, nurodančios, kad dėl atitin
kamos veiklos lėšos ar ekonominiai ištekliai galėtų
būti tiesiogiai ar netiesiogiai atiduodami naudotis
Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 2 straipsnyje arba
Reglamento (EB) Nr. 881/2002 2 straipsnyje nuro
dytam asmeniui, subjektui arba organizacijai ar jų
naudai;
ir Nacionalinės Sirijos revoliucijos ir opozicinių jėgų
koalicijos paskirtas asmuo, subjektas ar organizacija
savo nuomonę pateikė atitinkamai valstybei narei.
c) Jeigu Nacionalinės Sirijos revoliucijos ir opozicinių jėgų
koalicijos paskirto asmens, subjekto ar organizacijos
nuomonė nebuvo gauta per 30 dienų po to, kai jiems
buvo pateiktas prašymas, kompetentinga institucija gali
priimti sprendimą dėl to, ar išduoti leidimą.
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2.
Taikydama 1 dalies a ir b punktuose nustatytas sąly
gas, kompetentinga institucija reikalauja adekvačios infor
macijos dėl suteikto leidimo naudojimo, įskaitant informa
ciją apie atitinkamos veiklos tikslą ir kitus jos dalyvius.

mažmeninėje prekyboje asmeniniam naudojimui arba
supakuotos individualiam naudojimui, išskyrus izopro
pilo alkoholį.“;

3.
Atitinkama valstybė narė per dvi savaites informuoja
kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokį pagal šį
straipsnį suteiktą leidimą.“;

b) šio reglamento I priede pateikti įrašai pridedami kaip
IX.A1 skirsnio „Medžiagos, cheminės medžiagos, „mik
roorganizmai“ ir „toksinai““ IX.A1.004 punktas;

10) I priedas išbraukiamas;
11) IX priedas iš dalies keičiamas taip:

c) šio reglamento II priede pateiktas įrašas pridedamas kaip
IX.A2 skirsnio „Medžiagų perdirbimas“ IX.A2.010 punk
tas.

a) po pavadinimu „2b straipsnyje nurodytos įrangos,
prekių ir technologijų sąrašas“ įterpiama ši pastraipa:
„Į šiame priede pateiktą sąrašą neįtraukti produktai,
identifikuoti kaip plataus vartojimo prekės, supakuotos

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

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. liepos 22 d.
Tarybos vardu
Pirmininkė
C. ASHTON
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I PRIEDAS
11 punkto b papunktyje nurodyti įrašai
Atskiri chemijos atžvilgiu apibūdinti junginiai pagal Kombinuotosios nomenklatūros (1) 28 ir 29 skirsnių 1 pastabą,
kuriuose, jeigu nenurodyta kitaip, yra 90 % arba daugiau:

Acetono,

(CAS RN 67-64-1)

(KN kodas 2914 11 00)

Acetileno,

(CAS RN 74-86-2)

(KN kodas 2901 29 00)

Amoniako,

(CAS RN 7664-41-7)

(KN kodas 2814 10 00)

Stibio,

(CAS RN 7440-36-0)

(8110 pozicija)

Benzaldehido,

(CAS RN 100-52-7)

(KN kodas 2912 21 00)

Benzoino,

(CAS RN 119-53-9)

(KN kodas 2914 40 90)

1-butanolio,

(CAS RN 71-36-3)

(KN kodas 2905 13 00)

2-butanolio,

(CAS RN 78-92-2)

(KN kodas 2905 14 90)

Izobutanolio,

(CAS RN 78-83-1)

(KN kodas 2905 14 90)

Tretbutanolio,

(CAS RN 75-65-0)

(KN kodas 2905 14 10)

Kalcio karbido,

(CAS RN 75-20-7)

(KN kodas 2849 10 00)

Anglies monoksido,

(CAS RN 630-08-0)

(KN kodas 2811 29 90)

Chloro,

(CAS RN 7782-50-5)

(KN kodas 2801 10 00)

Cikloheksanolio,

(CAS RN 108-93-0)

(KN kodas 2906 12 00)

Dicikloheksilamino,

(CAS RN 101-83-7)

(KN kodas 2921 30 99)

Etanolio,

(CAS RN 64-17-5)

(KN kodas 2207 10 00)

Etileno,

(CAS RN 74-85-1)

(KN kodas 2901 21 00)

Oksirano,

(CAS RN 75-21-8)

(KN kodas 2910 10 00)

Fluorapatito,

(CAS RN 1306-05-4)

(KN kodas 2835 39 00)

Vandenilio chlorido,

(CAS RN 7647-01-0)

(KN kodas 2806 10 00)

Vandenilio sulfido,

(CAS RN 7783-06-4)

(KN kodas 2811 19 80)

95 % ar didesnės koncentracijos izopropilo
alkoholio,

(CAS RN 67-63-0)

(KN kodas 2905 12 00)

Migdolų rūgšties,

(CAS RN 90-64-2)

(KN kodas 2918 19 98)

Metanolio,

(CAS RN 67-56-1)

(KN kodas 2905 11 00)

Chlormetano,

(CAS RN 74-87-3)

(KN kodas 2903 11 00)

(1) Kaip nustatyta 2012 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 927/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos
reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 304, 2012 10 31,
p. 1).
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Metilo jodido,

(CAS RN 74-88-4)

(KN kodas 2903 39 90)

Metiltiolio,

(CAS RN 74-93-1)

(KN kodas 2930 90 99)

Etilenglikolio,

(CAS RN 107-21-1)

(KN kodas 2905 31 00)

Oksalilchlorido,

(CAS RN 79-37-8)

(KN kodas 2917 19 90)

Kalio sulfido,

(CAS RN 1312-73-8)

(KN kodas 2830 90 85)

Kalio tiocianato,

(CAS RN 333-20-0)

(KN kodas 2842 90 80)

Natrio hipochlorito,

(CAS RN 7681-52-9)

(KN kodas 2828 90 00)

Sieros,

(CAS RN 7704-34-9)

(KN kodas 2802 00 00)

Sieros dioksido,

(CAS RN 7446-09-5)

(KN kodas 2811 29 05)

Sieros trioksido,

(CAS RN 7446-11-9)

(KN kodas 2811 29 10)

Tiofosforilchlorido,

(CAS RN 3982-91-0)

(KN kodas 2853 00 90)

Triizobutilfosfito,

(CAS RN 1606-96-8)

(KN kodas 2920 90 85)

Baltojo fosforo,

(CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0)

(KN kodas 2804 70 00)

II PRIEDAS
11 punkto c papunktyje nurodytas įrašas
IX.A2.010

Įranga
Cheminių medžiagų analizės (destrukcinės ar nedestrukcinės) arba aptikimo laboratorinė
įranga, įskaitant šios įrangos sudėtines dalis ir priedus, išskyrus specialiai medicininiam
naudojimui sukurtą įrangą, įskaitant sudėtines dalis ir priedus.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 698/2013
2013 m. liepos 19 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės
nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas
kurie pateikiami išmatuotomis dozėmis, bet yra tablečių,
pastilių ar piliulių pavidalo, klasifikavimu;

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB)
Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl
Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a
punktą,

(6)

todėl, siekiant užtikrinti nuoseklų Kombinuotosios
nomenklatūros aiškinimą, klasifikuojant maisto produk
tus, pateikiamus išmatuotomis dozėmis, pavyzdžiui,
kapsulėmis, tabletėmis, pastilėmis arba piliulėmis ir
skirtus naudoti kaip maisto papildai, turėtų būti atsi
žvelgta į sujungtose bylose C-410/08–C-412/08 („Swiss
Caps“) nustatytus kriterijus;

(7)

todėl, siekiant užtikrinti vienodą aiškinimą visoje
Sąjungos teritorijoje, Kombinuotosios nomenklatūros 21
skirsnis turėtų būti papildytas nauja papildomąja pastaba;

(8)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės
kodekso komiteto nuomonę,

kadangi:
(1)

Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 nustatyta prekių nomenk
latūra (toliau – Kombinuotoji nomenklatūra), kuri
pateikta to reglamento I priede;

(2)

2009 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo sprendime
sujungtose bylose C-410/08–C-412/08 („Swiss Caps“)
pateiktas naujas maisto papildų klasifikavimo modelis;

(3)

viena vertus, šio sprendimo 29 punkte nustatyta, kad
„prekės paskirtis gali būti objektyvus klasifikavimo krite
rijus, jeigu ji būdinga šiai prekei“. Kita vertus, 32 punkte
nustatyta, kad pateikimo kapsulėse būdas yra „lemiamas
veiksnys, atskleidžiantis jų, kaip maisto papildų, funkciją,
nes lemia maisto produktų dozes, įsisavinimo būdą ir
jiems veikti skirtą vietą“;

(4)

(5)

todėl, pagal Teismo sprendimą, kapsulėse pateikti
produktai, vartojami kaip maisto papildai gerai sveikatos
būklei arba savijautai palaikyti, klasifikuojami kaip
„maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje“ ir priski
riami 2106 pozicijai;
vis dėlto gali kilti tarifinio klasifikavimo problemų, susi
jusių su tokios pačios sudėties ir paskirties produktų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede pateiktos Kombinuoto
sios nomenklatūros 21 skirsnis papildomas šia 5 papildomąja
pastaba:
„5. Kiti maisto produktai, pateikiami išmatuotomis dozėmis, pavyz
džiui, kapsulėmis, tabletėmis, pastilėmis arba piliulėmis ir skirti
naudoti kaip maisto papildai, turėtų būti klasifikuojami priski
riant 2106 pozicijai, išskyrus atvejus, kai jie nurodyti kitoje
vietoje“.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2013 m. liepos 19 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Algirdas ŠEMETA

Komisijos narys

(1) OL L 256, 1987 9 7, p. 1.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 699/2013
2013 m. liepos 19 d.
dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje
EUROPOS KOMISIJA,

(4)

reikėtų nustatyti, kad šio reglamento nuostatų neatitin
kančia valstybių narių muitinių suteikta privalomąja tari
fine informacija apie prekių klasifikavimą Kombinuoto
joje nomenklatūroje jos turėtojas galėtų remtis dar tris
mėnesius, kaip nustatyta 1992 m. spalio 12 d. Tarybos
reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos
muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalyje;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės
kodekso komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB)
Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl
Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a
punktą,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87
priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų
taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias
su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;
Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios
Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės.
Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specia
liomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai
nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal
Kombinuotąją nomenklatūrą arba kurioje ji papildomai
detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba
susijusių priemonių taikymo poreikius;
laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede
pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis 3
skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos
priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos
prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priski
riant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.
2 straipsnis
Valstybių narių muitinių suteikta privalomąja tarifine informa
cija, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, dar galima remtis
tris mėnesius, kaip nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12
straipsnio 6 dalyje.
3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2013 m. liepos 19 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Algirdas ŠEMETA

Komisijos narys

(1) OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2) OL L 302, 1992 10 19, p. 1.
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PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas
(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

1. Kraikas katėms, kurį sudaro išdžiovintas
ir antibakterine medžiaga apdorotas
gamtinis bentonitinis molis, sumaišytas
su aktyvintomis anglimis siekiant
išvengti bakterijų augimo ir kvapo.
Bentonitinis molis sudaro daugiau kaip
94 % produkto masės.

3824 90 97

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenkla
tūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis ir KN
kodus 3824, 3824 90 ir 3824 90 97 atitinkančiais prekių
aprašymais.
Produktas gautas bentonitinį molį maišant su antibakte
rine medžiaga ir aktyvintomis anglimis. Todėl jis neklasi
fikuotinas kaip kiti moliai ir nepriskirtinas 2508 pozicijai
(25 skirsnio 1 pastaba).

Produktas parduodamas vartotojams
įvairaus dydžio pakuotėse.

Antibakterinės medžiagos ir aktyvintųs anglių pridėjimas
nepakeičia nei sudedamosios medžiagos formos, nei savy
bių. Todėl produktas neklasifikuotinas kaip dirbinys iš
akmenų arba iš kitų mineralinių medžiagų, nenurodytas
kitoje vietoje, ir nepriskirtinas 6815 pozicijai (taip pat žr.
Suderintos sistemos paaiškinimų 68 skirsnio bendrųjų
nuostatų paaiškinimų trečią pastraipą).
Taigi produktas klasifikuotinas kaip chemijos produktas ir
chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų prepa
ratas, nenurodytas kitoje vietoje, priskiriant KN kodą
3824 90 97.

2. Kraikas katėms, kurį sudaro apvalios ir
ovalo formos pusskaidrės silicio diok
sido (silikagelio) granulės. Produkte
matomas tam tikras spalvotų granulių
kiekis.
Spalvotos granulės gaunamos įdėjus
mėlyno dažiklio.
Produktas parduodamas vartotojams
įvairaus dydžio pakuotėse.

3824 90 97

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenkla
tūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis ir KN
kodus 3824, 3824 90 ir 3824 90 97 atitinkančiais prekių
aprašymais.
Mėlyna spalva dedama tik komerciniais ar reklamos tiks
lais, o ne silicio dioksidui atpažinti. Be to, silicio dioksidas
granulių pavidalu nekelia grėsmės saugai. Todėl produktas
nepriskirtinas 2811 pozicijai (28 skirsnio 1 pastabos e
punktas).
Taigi produktas klasifikuotinas kaip chemijos produktas ir
chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų prepa
ratas, nenurodytas kitoje vietoje, priskiriant KN kodą
3824 90 97.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 700/2013
2013 m. liepos 22 d.
kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai
nustatyti
Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių
vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI
priedo A dalyje;

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 taisyk
lės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,
kadangi:
(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvel
giant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus
raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011
136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė
apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į
kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas
turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialia
jame leidinyje dieną,

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 jo paskelbimo Europos Sąjungos oficia
liajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2013 m. liepos 22 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Jerzy PLEWA

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.

2013 7 23

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 198/39

PRIEDAS
Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti
(EUR/100 kg)
KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

0707 00 05

TR
ZZ

91,2
91,2

0709 93 10

TR
ZZ

130,5
130,5

0805 50 10

AR
TR
UY
ZA
ZZ

83,3
70,0
77,5
98,9
82,4

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

151,6
110,5
134,3
96,1
138,0
140,3
117,0
126,8

0808 30 90

AR
CL
CN
NZ
TR
ZA
ZZ

97,7
142,8
77,3
162,9
174,5
94,7
125,0

0809 10 00

TR
ZZ

194,3
194,3

0809 29 00

TR
ZZ

337,1
337,1

0809 30

TR
ZZ

181,6
181,6

0809 40 05

BA
MK
TR
XS
ZZ

86,7
99,6
118,8
103,8
102,2

Standartinė importo vertė

(1) Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas
šalis“.
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SPRENDIMAI
TARYBOS SPRENDIMAS 2013/391/BUSP
2013 m. liepos 22 d.
kuriuo remiamas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1540 (2004) dėl masinio naikinimo
ginklų ir jų siuntimo į taikinį priemonių neplatinimo įgyvendinimas praktikoje
kad JT ST rezoliucijos 1540 komitetas turėtų intensyviau
skatinti visapusišką JT ST rezoliucijos 1540 (2004)
įgyvendinimą pasitelkiant darbo programas, informavimo
veiklą, pagalbą, dialogą ir bendradarbiavimą. Ji taip pat
paragino JT ST rezoliucijos 1540 komitetą kartu su
valstybėmis ir tarptautinėmis, regioninėmis bei subregio
ninėmis organizacijomis išnagrinėti galimybę dalytis paty
rimu ir įgyta patirtimi bei galimybę pasinaudoti progra
momis, kuriomis būtų galima sudaryti palankesnes
sąlygas JT ST rezoliucijos 1540 (2004) įgyvendinimui;

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 26
straipsnio 2 dalį ir 31 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reika
lams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Taryba priėmė
ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strate
giją, kurios III skyriuje pateiktas kovos su tokiu platinimu
priemonių, kurių reikia imtis Sąjungoje ir trečiosiose
šalyse, sąrašas;

(2)

Sąjunga aktyviai įgyvendina šią strategiją ir vykdo jos III
skyriuje išvardytas priemones, visų pirma teikdama finan
sinius išteklius daugiašalių institucijų vykdomiems konk
retiems projektams remti, valstybėms, kurioms to reikia,
teikdama techninę pagalbą ir dalydamasi su jomis patir
timi plataus spektro neplatinimo priemonių srityje bei
stiprindama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos vaidmenį;

(3)

(4)

2004 m. balandžio 28 d. Jungtinių Tautų Saugumo
Taryba priėmė Rezoliuciją 1540 (2004) (toliau – JT ST
rezoliucija 1540 (2004)) – pirmą tarptautinį dokumentą,
kuriame integruotai ir išsamiai nagrinėjami su masinio
naikinimo ginklais, jų siuntimo į taikinį priemonėmis ir
atitinkamomis medžiagomis susiję klausimai. JT ST rezo
liucija 1540 (2004) visoms valstybėms nustatyti sais
tantys įpareigojimai, kuriais buvo siekiama užkirsti kelią
nevalstybiniams subjektams įsigyti tokių ginklų ir su jais
susijusių medžiagų bei atgrasyti juos nuo tokio įsigijimo.
Be to, JT ST rezoliucijoje 1540 (2004) valstybės para
gintos šia rezoliucija įsteigtam Jungtinių Tautų Saugumo
Tarybos komitetui (toliau – JT ST rezoliucijos 1540
komitetas) pateikti ataskaitą dėl veiksmų, kurių jos
ėmėsi ar ketina imtis siekdamos įgyvendinti JT ST rezo
liuciją 1540 (2004);

2006 m. balandžio 27 d. Jungtinių Tautų Saugumo
Taryba priėmė Rezoliuciją 1673 (2006) ir nusprendė,

(5)

2011 m. balandžio 20 d. JT Saugumo Taryba priėmė
Rezoliuciją 1977 (2011) ir nusprendė pratęsti JT ST rezo
liucijos 1540 komiteto įgaliojimus 10 metų laikotarpiui
iki 2021 m. balandžio 25 d. Ji taip pat nusprendė, kad JT
ST rezoliucijos 1540 komitetas toliau intensyvins pastan
gas, kad visos valstybės būtų skatinamos visapusiškai
įgyvendinti JT ST rezoliuciją 1540 (2004), visų pirma
šiose srityse: a) atskaitomybės, b) fizinės apsaugos, c)
sienų kontrolės bei teisėsaugos veiksmų ir d) nacionalinės
eksporto ir perkrovimo kontrolės, įskaitant lėšų ir
paslaugų, pavyzdžiui, tokio eksporto ar perkrovimo
finansavimo, teikimo kontrolę;

(6)

įgyvendinant 2006 m. birželio 12 d. Tarybos bendruo
sius veiksmus 2006/419/BUSP, kuriais remiamas Jung
tinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1540
(2004) įgyvendinimas ir atsižvelgiama į ES kovos su
masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos įgyvendi
nimą (1), ir 2008 m. gegužės 14 d. Tarybos bendruosius
veiksmus 2008/368/BUSP, kuriais remiamas Jungtinių
Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1540 (2004)
įgyvendinimas ir atsižvelgiama į ES kovos su masinio
naikinimo ginklų platinimu strategijos įgyvendinimą (2),
svariai sumažintas ataskaitų nepateikusių valstybių ir vals
tybių, nepateikusių papildomos informacijos, kurios,
gavęs neišsamias ataskaitas, paprašė JT ST rezoliucijos
1540 komitetas, skaičius;

(7)

Jungtinių Tautų Sekretoriato Nusiginklavimo reikalų
biurui, kuris yra atsakingas už esminės ir logistinės
pagalbos teikimą JT ST rezoliucijos 1540 komitetui ir
jo ekspertams, turėtų būti pavestas pagal šį sprendimą
vykdytinų projektų techninis įgyvendinimas;

(1) OL L 165, 2006 6 17, p. 30.
(2) OL L 127, 2008 5 15, p. 78.
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šis sprendimas turėtų būti įgyvendinamas laikantis
Europos Komisijos ir Jungtinių Tautų sudaryto Finansinio
ir administracinio pagrindų susitarimo dėl Sąjungos
finansinių įnašų į Jungtinių Tautų administruojamas
programas ir projektus valdymo,

1 straipsnis
1.
Vadovaudamasi ES kovos su masinio naikinimo ginklų
platinimu strategija, kuria siekiama stiprinti JT Saugumo
Tarybos vaidmenį ir didinti jos kompetenciją sprendžiant su
platinimu susijusias problemas, Sąjunga toliau remia Jungtinių
Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1540 (2004) (toliau – JT
ST rezoliucija 1540 (2004)) ir Jungtinių Tautų Saugumo
Tarybos rezoliucijos 1977 (2011) įgyvendinimą.
2.
Projektus, kurias remiama JT ST rezoliucija 1540 (2004),
atitinkančius ES strategijos priemones, sudaro subregioniniai
seminarai, apsilankymai šalyse, susitikimai, renginiai, mokymas
ir viešųjų ryšių veiksmai.
Projektais siekiama šių tikslų:

— intensyvinti atitinkamas nacionalines ir regionines pastangas
ir pajėgumus, visų pirma stiprinant gebėjimus ir sudarant
palankesnes sąlygas pagalbai gauti,
— prisidėti prie 2009 m. visapusiškoje JT ST rezoliucijos 1540
(2004) įgyvendinimo padėties apžvalgoje pateiktų konkrečių
rekomendacijų įgyvendinimo praktikoje, visų pirma tech
ninės pagalbos, tarptautinio bendradarbiavimo ir visuo
menės informuotumo didinimo srityse,
— valstybių prašymu inicijuoti, plėtoti ir įgyvendinti nacionali
nius veiksmų planus.
4.

3.
Šiuo tikslu vyriausiasis įgaliotinis su JT Sekretoriatu (NRB)
sudaro būtinus susitarimus.
3 straipsnis
1.
1 straipsnio 2 dalyje nurodytiems projektams įgyvendinti
iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto skiriama 750 000 EUR
orientacinė finansavimo suma.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

3.
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Išsamus projektų aprašymas pateikiamas priede.
2 straipsnis

1.
Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir
saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) yra atsakingas
už šio sprendimo įgyvendinimą.
2.
1 straipsnio 2 dalyje nurodytus projektus techniškai
įgyvendina JT Sekretoriatas (Nusiginklavimo reikalų biuras)
(toliau – JT Sekretoriatas (NRB). Jis šią užduotį vykdo prižiūrint
ir kontroliuojant vyriausiajam įgaliotiniui.

2.
Iš 1 dalyje nurodytos sumos finansuojamos išlaidos tvar
komos laikantis Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų
procedūrų ir taisyklių.
3.
Komisija prižiūri, kad 2 dalyje nurodytos išlaidos būtų
tinkamai tvarkomos. Šiuo tikslu Komisija su JT Sekretoriatu
(NRB) sudaro finansavimo susitarimą. Tame finansavimo susita
rime numatoma, jog JT Sekretoriatas (NRB) turi užtikrinti, kad
apie Sąjungos įnašą būtų atitinkamai informuojama, atsižvel
giant į šio įnašo dydį.
4.
Įsigaliojus šiam sprendimui, Komisija stengiasi kuo grei
čiau sudaryti 3 dalyje nurodytą finansavimo susitarimą. Ji
praneša Tarybai apie visus sunkumus to proceso metu ir finan
savimo susitarimo sudarymo datą.
4 straipsnis
Vyriausiasis įgaliotinis Tarybai pateikia šio sprendimo įgyvendi
nimo ataskaitą, parengtą remiantis reguliariai rengiamomis JT
Sekretoriato (NRB) ataskaitomis. Taryba tų ataskaitų pagrindu
atlieka įvertinimą. Komisija teikia informaciją dėl 1 straipsnio
2 dalyje nurodytų projektų finansinių aspektų.
5 straipsnis
1.

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

2.
Šis sprendimas baigia galioti praėjus 24 mėnesiams po 3
straipsnio 3 dalyje nurodyto finansavimo susitarimo sudarymo
arba praėjus trims mėnesiams po jo priėmimo dienos, jei per tą
laikotarpį nebuvo sudarytas joks finansavimo susitarimas.

Priimta Briuselyje 2013 m. liepos 22 d..
Tarybos vardu
Pirmininkė
C. ASHTON
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PRIEDAS
1.

TIKSLAI
Bendras šio sprendimo tikslas – skatinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų 1540 (2004) (JT ST
rezoliucija 1540 (2004)) ir 1977 (2011) (JT ST rezoliucija 1977 (2011)) įgyvendinimą atsižvelgiant į ES kovos
su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos įgyvendinimą ir imantis konkrečių priemonių, kuriomis siekiama
šių konkrečių tikslų: intensyvinti atitinkamas nacionalines ir regionines pastangas ir pajėgumus, visų pirma stip
rinant gebėjimus ir sudarant palankesnes sąlygas pagalbai gauti; prisidėti prie 2009 m. visapusiškoje JT ST
rezoliucijos 1540 (2004) įgyvendinimo padėties apžvalgoje pateiktų konkrečių rekomendacijų įgyvendinimo prak
tikoje, visų pirma techninės pagalbos, tarptautinio bendradarbiavimo ir visuomenės informuotumo didinimo
srityse.

2.

PRIEMONIŲ APRAŠYMAS

2.1.

Įgyvendinimo nacionaliniu lygiu pajėgumų ir koordinavimo subregioniniu lygiu stiprinimas

2.1.1. Priemonės tikslas
— Remti konkrečių šalių vykdomą įgyvendinimo veiklą, įskaitant nacionalinių veiksmų planų ir ilgalaikio įgyven
dinimo nacionaliniu bei subregioniniu lygiais proceso plėtojimą,

— stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, įskaitant JT ST rezoliucijos 1540 komiteto vaidmenį įgyvendinat JT ST
rezoliuciją 1540 (2004).

2.1.2. Priemonės aprašymas
Jungtinių Tautų Nusiginklavimo reikalų biuras, atitinkamais atvejais bendradarbiaudamas su kitomis tarptautinėmis,
regioninėmis bei subregioninėmis organizacijomis ir subjektais, sudaro palankesnes sąlygas imtis praktinių veiksmų,
kad nacionaliniu lygiu būtų įgyvendinti svarbiausi JT ST rezoliucijos 1540 (2004) reikalavimai, visų pirma
remdamas JT ST rezoliucijos 1540 komiteto apsilankymus šalyse arba veiksmus konkrečiose šalyse, vykdytinus
gavus atitinkamų valstybių sutikimą. Numatoma teikti paramą penkiems apsilankymams šalyse (kiekvienas truktų 4
dienas). Kiekvienos konkrečios šalies atveju ir atsižvelgiant į JT ST rezoliucijos 1540 komiteto sprendimus, apsi
lankymu šalyje arba veiksmais konkrečioje šalyje bus prisidedama prie nacionalinio įgyvendinimo proceso: a)
prisidedant prie informuotumo didinimo organizuojant pritaikytus dialogus su įvairiais subjektais, dalyvaujančiais
įgyvendinant JT ST rezoliuciją 1540 (2004) nacionaliniu lygiu; b) nagrinėjant nacionalines priemones ir mecha
nizmus, naudojamus tai rezoliucijai įgyvendinti, ir nustatant konkrečias problemas, su kuriomis susidūrė naciona
linės valdžios institucijos, bei galimus jų sprendimo būdus; ir c) sudarant palankesnes sąlygas parengti savanoriškus
nacionalinius veiksmų planus ir kitas priemones, dėl kurių apsisprendė aplankytoji šalis.

Jungtinių Tautų Nusiginklavimo reikalų biuras, atitinkamais atvejais bendradarbiaudamas su kitomis tarptautinėmis,
regioninėmis bei subregioninėmis organizacijomis ir subjektais, organizuoja susitikimus konkrečiuose subregio
nuose, grindžiamus konkrečiuose subregionuose anksčiau įvykusių gebėjimų stiprinimo seminarų rezultatais.
Numatoma surengti tris su anksčiau įvykusiais seminarais susijusius susitikimus atrinktuose subregionuose (Afrika,
Persijos įlanka ir Artimieji Rytai, Pietryčių Europa ir Lotynų Amerika). Kiekvienas susitikimas bus pritaikytas
faktiniams subregiono poreikiams, daug dėmesio skiriant sritims, kuriose būtų galima pasiekti praktinių rezultatų.
Kartu su susitikimais bus rengiamos ir šalių vidaus techninės diskusijos, kad būtų išnagrinėtos konkrečios prie
monės, skirtos nuolatinei JT ST rezoliucijos 1540 (2004) įgyvendinimo pažangai užtikrinti. Šalių vidaus diskusijos
bus rengiamos reaguojant į suinteresuotųjų valstybių narių prašymus.

Jungtinių Tautų Nusiginklavimo reikalų biuras plėtoja JT ST Rezoliucijos 1540 (2004) veiklą bendradarbiaudamas
su kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir agentūromis, įskaitant Europos saugumo ir bendradarbiavimo orga
nizaciją (OSCE), Tarptautinę atominės energijos agentūrą (TATENA), Cheminio ginklo uždraudimo organizaciją
(OPCW), Pasaulio sveikatos organizaciją (PSO), Maisto ir žemės ūkio organizaciją (FAO) ir Pasaulinę gyvūnų
sveikatos organizaciją (OIE), siekdamas užtikrinti veiksmingą sinergiją ir išvengti veiklos dubliavimo.

Atitinkamais atvejais bus siekiama sinergijos su regioninių Cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių
(ChBRB) kompetencijos centrų, kurie šiuo metu yra steigiami pagal Stabilumo priemonę, veikla ir kitomis ES
finansuojamomis šios srities programomis.

2.1.3. Priemonės rezultatai
Geresnis JT ST rezoliucijos 1540 (2004) įgyvendinimas valstybėms imantis papildomų veiksmų siekiant ją visa
pusiškai įgyvendinti. Veiksmingų ir tikroviškų nacionalinių veiksmų planų svarbiausiems tos rezoliucijos reikalavi
mams įgyvendinti parengimas; išplėsti regioniniai suderinti požiūriai dėl JT ST rezoliucijos 1540 (2004) įgyven
dinimo; ir dalyvaujančių valstybių ir pagalbos teikėjų veiksmingų partnerysčių sudarymas.
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Intensyvesnis gebėjimų stiprinimas siekiant sukurti ir taikyti išlaikyti didelės rizikos dvejopo naudojimo
medžiagų fizinę apsaugą ir apskaitą

2.2.1. Priemonės tikslas
Skatinti gebėjimų stiprinimą nacionaliniu ir regioniniu lygiais siekiant paspartinti visapusišką JT ST rezoliucijos
1540 (2004) įgyvendinimą, daug dėmesio skiriant vienai iš svarbiausių rezoliucijos sričių, konkrečiai – „susijusių
medžiagų“ fizinei apsaugai ir apskaitai. Į JT ST rezoliuciją 1540 (2004) įtrauktos konkrečios nuostatos (3 dėstomo
sios dalies a ir b punktai), kuriomis visos valstybės įpareigojamos įdiegti tinkamą medžiagų, įrangos ir technologijų,
kurios galėtų būti panaudotos branduoliniams, cheminiams ir biologiniams ginklams bei jų siuntimo į taikinį
priemonėms projektuoti, kurti ir gaminti, kontrolę. Šiuo tikslu reikalaujama, kad valstybės: a) parengtų ir taikytų
tinkamas veiksmingas priemones, kad būtų vedama šių gaminamų, naudojamų, saugomų ar transportuojamų
objektų apskaita ir užtikrinamas jų saugumas; ir b) parengtų ir taikytų tinkamas veiksmingos fizinės apsaugos
priemones.
2.2.2. Priemonės aprašymas
Jungtinių Tautų Nusiginklavimo reikalų biuras surengs du subregioninius seminarus (Centrinė Amerika, Pietryčių
Azija ir Lotynų Amerika), kuriuose daug dėmesio bus skirta „susijusių medžiagų“ fizinei apsaugai ir apskaitai.
Dalijantis patirtimi, susijusia su nacionaline politika ir praktika atitinkamų biologinių, cheminių ir branduolinių
medžiagų apskaitos, saugumo ir apsaugos srityse, šia priemone bus skatinama laikytis integruotų nacionalinių
požiūrių, grindžiamų geros praktikos pavyzdžiais ir įgyta patirtimi.
Be to, atitinkamais atvejais bus akcentuojama bendradarbiavimo ir sąveikos su tarptautinėmis organizacijomis,
pavyzdžiui, Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA), Cheminio ginklo uždraudimo organizacija
(OPCW), Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO), Pasauline gyvūnų svei
katos organizacija (OIE) ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (OSCE) svarba. Organizuojant
kiekvieną seminarą bus surengti atitinkamų techninių diskusijų su dalyvaujančiomis šalimis ciklai, visapusiškai
atsižvelgiant į nacionalinius ypatumus. Šalių vidaus diskusijos bus rengiamos reaguojant į suinteresuotųjų valstybių
narių prašymus atitinkamuose subregionuose.
Atitinkamais atvejais bus siekiama sinergijos su regioninių ChBRB kompetencijos centrų, kurie šiuo metu yra
steigiami pagal Stabilumo priemonę, veikla ir kitomis ES finansuojamomis šios srities programomis.
2.2.3. Priemonės rezultatai
Intensyvesnės nacionalinės pastangos ir padidinti pajėgumai, skirti tinkamai medžiagų, įrangos ir technologijų,
kurios galėtų būti panaudotos branduoliniams, cheminiams ir biologiniams ginklams bei jų siuntimo į taikinį
priemonėms projektuoti, kurti ir gaminti, patikrinimams vykdyti; „susijusių medžiagų“ apskaitos, saugumo ir
apsaugos veiksmingos bei rezultatyvios praktikos nustatymas; didesnis atitinkamų medžiagų saugumas nacionaliniu
ir regioniniu lygiais; tvirtesnės regioninės ir tarptautinės partnerystės atitinkamose srityse; ir įnašas į pastangas,
skirtas visuotiniam ChBRB saugumui padidinti.
2.3.

Parama 2009 m. visapusiškoje JT ST rezoliucijos 1540 (2004) įgyvendinimo padėties apžvalgoje pateiktų
rekomendacijų įgyvendinimui praktikoje

2.3.1. Priemonės tikslas
Remti 2009 m. visapusiškoje apžvalgoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą praktikoje;
Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir didinti visuomenės informuotumą apie JT ST rezoliucijos 1540 (2004)
įgyvendinimo svarbą.
2.3.2. Priemonės aprašymas
JT ST rezoliucijoje 1977 (2011) ir 2009 m. visapusiškos apžvalgos galutiniame dokumente numatyti tam tikri
konkretūs veiksmai svarbiausiems JT ST rezoliucijos 1540 (2004) reikalavimams įgyvendinti. Ši priemonė apima
konkrečius projektus, skirtus tokiems veiksmams remti, be kita ko, finansuojant susitikimus/renginius, mokymą ir
viešųjų ryšių veiksmus. Atitinkamais atvejais atsižvelgiant į JT ST rezoliucijos 1540 komiteto sprendimus ir
rekomendacijas, projektai apimtų:
— Jungtinių Tautų Nusiginklavimo reikalų biuro vykdomą renginių, į kuriuos būtų kviečiami pagalbą siūlantys ir
pagalbos prašantys subjektai, ir esamų bei būsimų partnerių (valstybių, tarptautinių ir regioninių organizacijų)
susitikimų organizavimą,
— Jungtinių Tautų Nusiginklavimo reikalų biuro organizuojamus susitikimus siekiant remti pastangas, kuriomis
stiprinamas JT ST rezoliucijos 1540 komiteto bendradarbiavimas su tarptautiniais ginklų neplatinimo mecha
nizmais ir kitomis tarptautinėmis bei regioninėmis organizacijomis,
— Jungtinių Tautų Nusiginklavimo reikalų biuro vykdomą pilietinės visuomenės, akademinės bendruomenės ir
pramonės atstovų seminaro organizavimą ar finansavimą,
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— Jungtinių Tautų Nusiginklavimo reikalų biuro teikiamą finansavimą nacionalinių pareigūnų dalyvavimui
mokymo kursuose ir kitoje gebėjimų stiprinimo veikloje,
— elektroninio žurnalo JT ST rezoliucijos 1540 (2004) įgyvendinimo klausimais finansavimą.
Atitinkamais atvejais bus siekiama sinergijos su regioninių ChBRB kompetencijos centrų, kurie šiuo metu yra
steigiami pagal Stabilumo priemonę, veikla ir kitomis ES finansuojamomis šios srities programomis.
2.3.3. Priemonės rezultatai
2009 m. visapusiškoje apžvalgoje sutartų konkrečių priemonių įgyvendinimas; įvairesnės techninės pagalbos
teikimo palengvinimo priemonės; į JT ST rezoliucijos 1540 (2004) įgyvendinimą orientuoto mokymo teikimas
nacionaliniams pareigūnams; aktyvesnis pilietinės visuomenės, akademinės bendruomenės ir pramonės atstovų
dalyvavimas įgyvendinant JT ST rezoliuciją 1540 (2004) regioniniu ir nacionaliniu lygiais; geresnis visuomenės
informuotumas apie visapusiško JT ST rezoliucijos 1540 (2004) įgyvendinimo svarbą.
3.

PRIEMONES ĮGYVENDINANTYS PARTNERIAI
— JT Saugumo Taryba ir jos Rezoliucijos 1540 komitetas,
— atitinkamų dalyvaujančių subregionų Vyriausybės,
— pagalbą siūlančios Vyriausybės ir organizacijos,
— Jungtinės Tautos, atitinkamos tarptautinės, regioninės ir subregioninės organizacijos,
— nevyriausybinės organizacijos ir pilietinės visuomenės subjektai.

4.

SUBJEKTAI, KURIEMS SKIRTOS PRIEMONĖS
— Valstybės narės, vyriausybių pareigūnai,
— JT ST rezoliucijos 1540 komitetas ir kiti JT subjektai,
— tarptautinės, regioninės ir subregioninės organizacijos,
— vyriausybės ir organizacijos, teikiančios ir gaunančios techninę pagalbą pagal JT ST rezoliuciją 1540 (2004),
— pilietinė visuomenė, akademinė bendruomenė ir atitinkami pramonės subjektai.

5.

VIETA
Jungtinių Tautų Nusiginklavimo reikalų biuras atrinks galimas susitikimų, seminarų ir kitų renginių vietas. Taikomi
vietos pasirinkimo kriterijai apims atitinkamos konkretaus regiono valstybės pasiryžimą ir įsipareigojimą būti
renginio priimančiąja šalimi. Konkrečių apsilankymų šalyse ar veiksmų konkrečiose šalyse vietų pasirinkimas
priklausys nuo suinteresuotųjų valstybių narių prašymų ir, atitinkamais atvejais, nuo JT ST rezoliucijos 1540
komiteto sprendimų.

6.

TRUKMĖ
Bendra planuojama projekto trukmė yra 24 mėnesiai.
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TARYBOS SPRENDIMAS
2013 m. liepos 22 d.
kuriuo nustatoma Sprendimo 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo
prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos,
atskleidimo ir tyrimo tikslais įsigaliojimo data
(2013/392/ES)
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

(4)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno
acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos,
Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime
dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant,
taikant ir plėtojant Šengeno acquis (5), kurios patenka į
Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio H punkte nurodytą
sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos spren
dimo 2008/146/EB (6) 3 straipsniu;

(5)

Lichtenšteino atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos
Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjun
gos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lich
tenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino
Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos,
Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo
dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant,
taikant ir plėtojant Šengeno acquis (7), kurios patenka į
Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio H punkte nurodytą
sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos spren
dimo 2011/350/ES (8) 3 straipsniu;

(6)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl
Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja
priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taiko
mas. Kadangi šis sprendimas grindžiamas Šengeno acquis,
remdamasi to protokolo 4 straipsniu, per šešis mėnesius
po to, kai Taryba nusprendžia dėl šio sprendimo, Danija
turi nuspręsti, ar jį įtrauks į savo nacionalinę teisę;

(7)

šis sprendimas yra Šengeno acquis nuostatų, kurias
įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal
2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB
dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Kara
lystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno
acquis nuostatas (9), plėtojimas; todėl Jungtinė Karalystė
nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai priva
lomas ar taikomas;

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą
2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Euro
polo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių
ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo
tikslais (1), ir ypač į jo 18 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

Sprendime 2008/633/TVR numatyta, kad jis taikomas
nuo datos, kurią nustatys Taryba, kai Komisija praneš
Tarybai, kad 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų infor
macinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie
trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamen
tas) (2) įsigaliojo ir yra visapusiškai taikomas;

(1)

(2)

2013 m. liepos 2 d. laišku Komisija informavo Tarybą,
kad Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 įsigaliojo ir yra visa
pusiškai taikomas nuo 2011 m. rugsėjo 27 d.;

(3)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo sprendimu plėto
jamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos
Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos
Karalystės susitarime dėl pastarųjų asociacijos įgyvendi
nant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (3), kurios
patenka į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo
1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant tą susita
rimą (4) 1 straipsnio H punkte nurodytą sritį;

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

OL
OL
OL
OL

L
L
L
L

218,
218,
176,
176,

2008
2008
1999
1999

8
8
7
7

13,
13,
10,
10,

p.
p.
p.
p.

129.
60.
36.
31.

(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )

OL
OL
OL
OL
OL

L
L
L
L
L

53, 2008 2 27, p. 52.
53, 2008 2 27, p. 1.
160, 2011 6 18, p. 21.
160, 2011 6 18, p. 19.
131, 2000 6 1, p. 43.
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šis sprendimas yra Šengeno acquis nuostatų, kurias
įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal 2002 m. vasario
28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos
prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis
nuostatas (1), plėtojimas; todėl Airija nedalyvauja priimant
šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

2013 7 23

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Sprendimas 2008/633/TVR įsigalioja nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficia
liajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2013 m. liepos 22 d.
(9)

šiuo sprendimu neturėtų būti daromas poveikis valstybių
narių, kurių atžvilgiu Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dar
neįsigaliojo, pozicijai. Visų pirma juo neturėtų būti
daromas poveikis Sprendimo 2008/633/TVR 6 straipsnio
taikymui tų valstybių narių atžvilgiu,

(1) OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

Tarybos vardu
Pirmininkė
C. ASHTON
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TARYBOS SPRENDIMAS 2013/393/BUSP
2013 m. liepos 22 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/382/BUSP dėl Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio
Afganistane įgaliojimų pratęsimo
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį,
31 straipsnio 2 dalį ir 33 straipsnį,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Sprendimo 2013/382/BUSP 1 straipsnis pakeičiamas taip:

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reika
lams ir saugumo politikai pasiūlymą,

„1 straipsnis

kadangi:

1.
ES specialiojo įgaliotinio Afganistane Vygaudo UŠACKO
įgaliojimai pratęsiami iki 2013 m. rugpjūčio 31 d.

(1)

2010 m. kovo 22 d. Taryba priėmė Sprendimą
2010/168/BUSP (1), kuriuo Vygaudas UŠACKAS paskirtas
Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (toliau – ES
specialusis įgaliotinis) Afganistane;

(2)

2013 m. liepos 15 d. Taryba priėmė Sprendimą
2013/382/BUSP (2) dėl ES specialiojo įgaliotinio įgalio
jimų pratęsimo iki 2014 m. birželio 30 d.;

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

2.
Franz-Michael SKJOLD MELLBIN skiriamas ES specialiuoju
įgaliotiniu Afganistane laikotarpiui nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.
iki 2014 m. birželio 30 d.
3.
Tarybai priėmus sprendimą Sąjungos vyriausiojo įgalio
tinio užsienio reikalams ir saugumo politikai siūlymu, ES
specialiojo įgaliotinio įgaliojimai gali būti nutraukti anksčiau.“
2 straipsnis

laikotarpiui nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m.
birželio 30 d. reikėtų paskirti naują ES specialųjį įgaliotinį
Afganistane;

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

(4)

Sprendimas 2013/382/BUSP turėtų būti atitinkamai iš
dalies pakeistas;

Priimta Briuselyje 2013 m. liepos 22 d.

(5)

ES specialusis įgaliotinis vykdys savo įgaliojimus aplinky
bėmis, kurios gali pablogėti ir galėtų trukdyti siekti Sutar
ties 21 straipsnyje nustatytų Sąjungos išorės veiksmų
tikslų,

(3)

(1) OL L 75, 2010 3 23, p. 22.
(2) OL L 193, 2013 7 16, p. 22.

Įsigaliojimas

Tarybos vardu
Pirmininkė
C. ASHTON
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TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ
PRIIMTI AKTAI
EUROPOS SĄJUNGOS IR ŠVEICARIJOS STATISTIKOS KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2013
2013 m. birželio 12 d.
kuriuo

pakeičiamas

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos
bendradarbiavimo statistikos srityje A priedas

susitarimo

dėl

(2013/394/ES)
EUROPOS SĄJUNGOS IR ŠVEICARIJOS STATISTIKOS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos
susitarimą dėl bendradarbiavimo statistikos srityje (1) (toliau –
Susitarimas), ypač į jo 4 straipsnio 4 dalį,

statistikos srityje yra priimta naujų teisės aktų, kurie
turėtų būti įtraukti į A priedą. Todėl A priedą reikėtų iš
dalies pakeisti,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

kadangi:
(1)

(2)

Susitarimo A priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

2007 m. sausio 1 d. įsigaliojo Europos bendrijos ir Švei
carijos Konfederacijos susitarimas, kurio A priedas skirtas
statistikos srities teisės aktams;

2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Ženevoje 2013 m. birželio 12 d.
Jungtinio komiteto vardu

(1) OL L 90, 2006 3 28, p. 2.

ES atstovybės vadovas

Šveicarijos atstovybės

W. RADERMACHER

F. BAUMGARTNER
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PRIEDAS
„A PRIEDAS
2 STRAIPSNYJE MINIMI STATISTIKOS SRITIES TEISĖS AKTAI
SEKTORINIS PRITAIKYMAS
1. Remiantis 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusia Lisabonos sutartimi, Europos Sąjunga pakeičia Europos bendriją ir
perima Europos bendrijos teises bei pareigas.
2. Terminas „valstybė (-s) narė (-s)“, vartojamas šiame Priede nurodytuose aktuose, apima ir Šveicariją kartu su jo reikšme
atitinkamuose Europos Sąjungos aktuose.
3. Susitarimo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą Statistikos programų komitetą (SPK) pakeitė Europos statistikos sistemos
komitetas (ESS komitetas), įsteigtas 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009
dėl Europos statistikos, panaikinančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl
konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr.
322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos
programų komitetą (1).
4. Susitarimo 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą Bendrijos statistikos programą pakeitė Regla
mento (EB) 223/2009 dėl Europos statistikos 13 straipsnyje nurodyta Europos statistikos programa.
5. Jungtinis komitetas pažymi, kad Šveicarijos atsiųstų statistinių duomenų tvarkymo taisyklės, nurodytos Susitarimo 5
straipsnio 3 dalyje, dabar nustatytos Reglamente (EB) 223/2009 dėl Europos statistikos, nedarant poveikio konkretes
nėms taisyklėms, nurodytoms šiame priede.
6. Nuorodos į „Europos Bendrijų ekonominės veiklos rūšių nomenklatūrą (NACE 1 red.)“, jei nenustatyta kitaip, laikomos
nuorodomis į „Europos Bendrijų ekonominės veiklos rūšių nomenklatūrą (NACE 2 red.)“, kaip nustatyta 2006 m.
gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1893/2006, nustatančiu statistinį ekonominės
veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB
reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (2). Nurodytieji kodų numeriai laikomi atitinkamai konvertuotais NACE 2
red. kodų numeriais.
7. Taikant Susitarimą, nuostatos, kuriomis nurodoma, kas turi padengti tyrimų ir panašias išlaidas, netaikomos.
AKTAI, SUSIJĘ SU
VERSLO STATISTIKA
— 32008 R 0295: 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo
struktūros statistikos (nauja redakcija) (OL L 97, 2008 4 9, p. 13) su pakeitimais, padarytais:
— 32009 R 0251: 2009 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 251/2009 (OL L 86, 2009 3 31, p. 170).
Taikant šį susitarimą, reglamento nuostatos pritaikomos taip:
a) Šveicarija neprivalo skirstyti duomenų pagal regionus, kaip nurodyta šiame reglamente;
b) Šveicarijai netaikomas reikalavimas teikti duomenis NACE 2 red. 4 ženklų lygmeniu;
c) Šveicarijai netaikomas reikalavimas teikti vienetų pagal veiklos rūšis duomenis, kaip nurodyta šiame reglamente;
d) dėl IX priedo kintamųjų – 11910, 11930, 16910, 16911, 16930 ir 16931 – Šveicarija duomenis teikia
laikydama, kad 2011 m. yra ataskaitiniai metai;
e) VII priede Šveicarijai netaikomas reikalavimas teikti 7E eilutės duomenis pagal geografinį suskirstymą.
(1) OL L 87, 2009 3 31, p. 164.
(2) OL L 393, 2006 12 30, p. 1.
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— 32009 R 0250: 2009 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 250/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 nuostatos dėl rodiklių apibrėžčių, duomenų perdavimo tech
ninio formato, dvigubo rezultatų pateikimo pagal NACE red. 1.1 ir NACE red. 2 reikalavimų ir leidžiančių nukrypti
nuostatų taikymo verslo struktūros statistikai (OL L 86, 2009 3 31, p. 1).
— 32009 R 0251: 2009 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 251/2009, kuriuo įgyvendinamos ir iš dalies
keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 nuostatos dėl rengiant verslo struktūros
statistiką teiktinų duomenų eilučių, priderinant jas prie pakeisto produktų statistinio klasifikatoriaus pagal veiklos rūšis
(CPA) (OL L 86, 2009 3 31, p. 170).
— 32010 R 0275: 2010 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 275/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 nuostatos dėl verslo struktūros statistikos kokybės vertinimo
kriterijų (OL L 86, 2010 4 1, p. 1).
— 31998 R 1165: 1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos
(OL L 162, 1998 6 5, p. 1) su pakeitimais, padarytais:
— 32005 R 1158: 2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1158/2005 (OL L 191,
2005 7 22, p. 1),
— 32006 R 1503: 2006 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1503/2006 (OL L 281, 2006 10 12,
p. 15), su pakeitimais, padarytais:
— 32008 R 1178: 2008 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1178/2008 (OL L 319, 2008 11 29,
p. 16),
— 32009 R 0329: 2009 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 329/2009 (OL L 103, 2009 4 23, p. 3),
— 32012 R 0461: 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 461/2012 (OL L 142, 2012 6 1, p. 26).
Taikant Susitarimą, reglamento nuostatos pritaikomos taip:
a) Šveicarijai netaikomas reikalavimas teikti duomenis NACE 2 red. 4 ženklų lygmeniu;
b) Šveicarijai iki 2015 m. netaikomas reikalavimas teikti 220 ir 230 kintamųjų duomenis.
— 32001 R 0586: 2001 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 586/2001 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr.
1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos įgyvendinimo apibrėžiant Pagrindines pramonines grupes (PPG) (OL
L 86, 2001 3 27, p. 11) su pakeitimais, padarytais:
— 32007 R 0656: 2007 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 656/2007 (OL L 155, 2007 6 15, p. 3).
— 32006 R 1503: 2006 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1503/2006, įgyvendinantis ir iš dalies
keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos dėl rodiklių apibrėžimų, rodiklių
sąrašų ir duomenų rengimo dažnumo (OL L 281, 2006 10 12, p. 15) su pakeitimais, padarytais:
— 32008 R 1178: 2008 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1178/2008 (OL L 319, 2008 11 29,
p. 16),
— 32012 R 0461: 2012 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 461/2012 (OL L 142, 2012 6 1, p. 26).
— 32008 R 0472: 2008 m. gegužės 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 472/2008, kuriuo įgyvendinamos Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos nuostatos dėl pirmųjų bazinių metų, taikytinų NACE
2 red. laiko eilutėms, ir laiko eilučių iki 2009 m., kurios turi būti perduodamos pagal NACE 2 red., išsamumo lygio,
formos, ataskaitinio laikotarpio ir pirmojo ataskaitinio laikotarpio (OL L 140, 2008 5 30, p. 5).
— 32009 R 0596: 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 596/2009 dėl kai kurių
teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su
tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB. Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu –
Ketvirta dalis (OL L 188, 2009 7 18, p. 14).
Taikant šį susitarimą, reglamento nuostatos pritaikomos taip:
Šveicarijai iki 2015 m. netaikomas reikalavimas teikti 220 ir 230 kintamųjų duomenis.
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— 32008 R 0177: 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 177/2008, nustatantis
bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2186/93 (OL L 61,
2008 3 5, p. 6).
— 32009 R 0192: 2009 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 192/2009 kuriuo įgyvendinamos Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 177/2008, nustatančio bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais,
nuostatos dėl Komisijos (Eurostato) ir valstybių narių keitimosi konfidencialiais duomenimis (OL L 67, 2009 3 12,
p. 14).
Taikant šį susitarimą, reglamento nuostatos pritaikomos taip:
Šveicarijai iki 2013 m. pabaigos netaikomas reikalavimas perduoti atskirus duomenis apie A priede nurodytų įmonių
apyvartą.
— 32010 R 1097: 2010 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1097/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 177/2008, nustatančio bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais,
nuostatos dėl Komisijos (Eurostato) ir centrinių bankų keitimosi konfidencialiais duomenimis (OL L 312, 2010 11 27,
p. 1).
— 32009 D 0252: 2009 m. kovo 11 d. Komisijos sprendimas 2009/252/EB dėl nuostatų, leidžiančių nukrypti nuo tam
tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 177/2008, nustatančio bendrą verslo registrų sistemą
statistikos tikslais, nuostatų (OL L 75, 2009 3 21, p. 11).
TRANSPORTO IR TURIZMO STATISTIKA
— 32012 R 0070: 2012 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 70/2012 dėl krovinių
vežimo keliais statistinių ataskaitų (OL L 32, 2012 2 3, p. 1).
— 32001 R 2163: 2001 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2163/2001 dėl techninės statistinių duomenų
apie krovinių vežimą kelių transportu perdavimo tvarkos (OL L 291, 2001 11 8, p. 13) su pakeitimais, padarytais:
— 32007 R 0973: 2007 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 973/2007 (OL L 216, 2007 8 21, p. 10).
— 32003 R 0006: 2002 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 6/2003 dėl krovinių gabenimo keliais
statistinių duomenų platinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 45) su pakeitimais, padarytais:
— 32010 R 0202: 2010 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 202/2010 (OL L 61, 2010 3 11, p. 24).
— 32004 R 0642: 2004 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 642/2004 dėl duomenų, surinktų pagal
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/98 dėl krovinių vežimo keliais statistinių ataskaitų, tikslumui taikomų reikalavimų
(OL L 102, 2004 4 7, p. 26).
— 32007 R 0833: 2007 m. liepos 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 833/2007, kuriuo nustatoma Tarybos regla
mente (EB) Nr. 1172/98 dėl krovinių vežimo keliais statistinių ataskaitų numatyto pereinamojo laikotarpio pabaiga
(OL L 185, 2007 7 17, p. 9).
— 31993 D 0704: 1993 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 93/704/EB dėl Bendrijos duomenų bazės apie kelių
eismo įvykius sukūrimo (OL L 329, 1993 12 30, p. 63).
— 32003 R 0091: 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 91/2003 dėl geležin
kelių transporto statistikos (OL L 14, 2003 1 21, p. 1) su pakeitimais, padarytais:
— 32003 R 1192: 2003 m. liepos 3 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1192/2003 (OL L 167, 2003 7 4, p. 13),
— 32007 R 1304: 2007 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1304/2007 (OL L 290, 2007 11 8, p. 14).
— 32007 R 0332: 2007 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 332/2007 dėl techninės geležinkelio transporto
statistinių duomenų perdavimo tvarkos (OL L 88, 2007 3 29, p. 16).
— 32003 R 0437: 2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 437/2003 dėl statistinių
ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu (OL L 66, 2003 3 11, p. 1) su pakeitimais, padarytais:
— 32003 R 1358: 2003 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1358/2003 (OL L 194, 2003 8 1, p. 9),
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— 32005 R 0546: 2005 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 546/2005 (OL L 91, 2005 4 9, p. 5).
— 32003 R 1358: 2003 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1358/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 437/2003 dėl statistikos ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro trans
portu ir iš dalies keičiantis jo I ir II priedus (OL L 194, 2003 8 1, p. 9) su pakeitimais, padarytais:
— 32005 R 0546: 2005 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 546/2005 (OL L 91, 2005 4 9, p. 5),
— 32006 R 1792: 2006 m. spalio 23 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1792/2006 (OL L 362, 2006 12 20, p. 1),
— 32007 R 0158: 2007 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 158/2007 (OL L 49, 2007 2 17, p. 9).
— 32011 R 0692: 2011 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 692/2011 dėl Europos
turizmo statistikos, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 95/57/EB (OL L 192, 2011 7 22, p. 17).
Taikant šį susitarimą, reglamento nuostatos pritaikomos taip:
a) Šveicarija perduoda I priedo 1 ir 2 skirsnių A dalyje nurodytus duomenis, susijusius su apgyvendinimo įstaigos tipu
(NACE 55.2), nuo 2016 m. (ataskaitiniai metai);
b) Šveicarija nuo 2016 m. (ataskaitiniai metai) perduoda visų ataskaitinių laikotarpių I priedo 2 skirsnio B dalyje
nurodytus duomenis, susijusius su apgyvendinimo įstaigos tipu (NACE 55.2), per 4 mėnesius nuo ataskaitinių metų
pabaigos;
c) Šveicarija perduoda visų ataskaitinių laikotarpių I priedo 2 skirsnio B dalyje nurodytus duomenis, susijusius su
apgyvendinimo įstaigos tipu (NACE 55.3) per 4 mėnesius nuo ataskaitinių metų pabaigos;
d) Šveicarija per 12 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos perduoda II priede nurodytus duomenis kartu su
duomenų kokybės ataskaita.
— 32011 R 1051: 2011 m. spalio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1051/2011, kuriuo įgyvendi
namos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 692/2011 dėl Europos turizmo statistikos nuostatos dėl
kokybės ataskaitų struktūros ir duomenų perdavimo (OL L 276, 2011 10 21, p. 13).
UŽSIENIO PREKYBOS STATISTIKA
— 32006 R 1833: 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1833/2006 dėl Bendrijos užsienio prekybos
ir valstybių narių prekybos statistiniams duomenims skirtos šalių ir teritorijų nomenklatūros (OL L 354, 2006 12 14,
p. 19).
— 32009 R 0471: 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos
statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr.
1172/95 (OL L 152, 2009 6 16, p. 23).
Taikant šį susitarimą, reglamento nuostatos pritaikomos taip:
a) visos nuostatos, susijusios su centralizuoto muitinio įforminimo muitų sistema, netaikytinos;
b) 2 straipsnis „Sąvokų apibrėžtys“: statistinę teritoriją sudaro muitų teritorija, išskyrus muitinės sandėlius ir neap
muitinamų prekių sandėlius;
Šveicarija neprivalo rengti statistikos apie prekybą tarp Šveicarijos ir Lichtenšteino;
c) 5 straipsnio „Statistiniai duomenys“ 1 dalis: 5 straipsnio 1 dalies e punkte nurodyti statistiniai duomenys pirmą
kartą surenkami iki 2016 m. sausio 1 d.;
5 straipsnio 1 dalies f ir k punktų nuostatos netaikomos;
5 straipsnio 1 dalies h punkte nurodytas klasifikavimas atliekamas ne mažiau kaip pirmųjų šešių skaitmenų
lygmeniu;
5 straipsnio 1 dalies m punkto ii ir iii papunkčiai Šveicarijai netaikomi;
d) 6 straipsnis „Išorės prekybos statistikos rengimas“: 6 straipsnio nuostatos netaikomos statistiniams duomenims,
kurių Šveicarija neprivalo rinkti pagal minėto reglamento 5 straipsnį;
e) 7 straipsnis „Keitimasis duomenimis“: 7 straipsnio 2 dalies nuostatos netaikomos.
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— 32010 R 0092: 2010 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 92/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES
nepriklausančiomis šalimis, nuostatos dėl muitinių ir nacionalinių statistikos institucijų keitimosi duomenimis, statis
tinės informacijos rengimo ir kokybės vertinimo (OL L 31, 2010 2 3, p. 4).
— 32010 R 0113: 2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 113/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES
nepriklausančiomis šalimis, nuostatos dėl prekybos aprėpties, duomenų apibrėžčių, pagal verslo charakteristikas ir
sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą suskirstytos prekybos statistikos rengimo ir specifinių prekių arba prekių gabe
nimo (OL L 37, 2010 2 10, p. 1).
Taikant šį susitarimą, reglamento nuostatos pritaikomos taip:
a) 4 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:
„Šveicarijos atveju „muitinė vertė“ apibrėžiama pagal atitinkamas nacionalines taisykles.“;
b) 7 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:
„Šveicarijos atveju „kilmės šalimi“ laikoma šalis, kurios kilmės yra prekės pagal atitinkamas nacionalines prekių
kilmės taisykles.“;
c) 15 straipsnio 4 dalyje pateikta nuoroda į Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 netaikoma.
STATISTIKOS PRINCIPAI IR KONFIDENCIALUMAS
— 32008 D 0234: 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 234/2008/EB, įsteigiantis
Europos patariamąjį statistikos komitetą ir panaikinantis Tarybos sprendimą 91/116/EEB (OL L 73, 2008 3 15, p. 13).
— 32008 D 0235: 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 235/2008/EB, įsteigiantis
Europos statistikos valdymo patariamąją tarybą (OL L 73, 2008 3 15, p. 17).
— 32009 R 0223: 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos
statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių
statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl
Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų
komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).
— 32002 R 0831: 2002 m. gegužės 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 831/2002, įgyvendinantis, dėl teisės naudotis
konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (OL
L 133, 2002 5 18, p. 7), su pakeitimais, padarytais:
— 32006 R 1104: 2006 m. liepos 18 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1104/2006 (OL L 197, 2006 7 19, p. 3),
— 32007 R 1000: 2007 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1000/2007 (OL L 226, 2007 8 30, p. 7),
— 32008 R 0606: 2008 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 606/2008 (OL L 166, 2008 6 27, p. 16),
— 32010 R 0520: 2010 m. birželio 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 520/2010 (OL L 151, 2010 6 17, p. 14).
— 32004 D 0452: 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimas 2004/452/EB, nustatantis sąrašą įstaigų, kurių tyrėjai
gali naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms (OL L 156, 2004 4 30, p. 1), su pakeitimais, padarytais:
— 32005 D 0412: 2005 m. gegužės 25 d. Komisijos sprendimu 2005/412/EB (OL L 140, 2005 6 3, p. 11),
— 32005 D 0746: 2005 m. spalio 20 d. Komisijos sprendimu 2005/746/EB (OL L 280, 2005 10 25, p. 16),
— 32006 D 0429: 2006 m. birželio 22 d. Komisijos sprendimu 2006/429/EB (OL L 172, 2006 6 24, p. 17),
— 32006 D 0699: 2006 m. spalio 17 d. Komisijos sprendimu 2006/699/EB (OL L 287, 2006 10 18, p. 36),
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— 32007 D 0081: 2007 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimu 2007/81/EB (OL L 28, 2007 2 3, p. 23),
— 32007 D 0229: 2007 m. balandžio 11 d. Komisijos sprendimu 2007/229/EB (OL L 99, 2007 4 14, p. 11),
— 32007 D 0439: 2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimu 2007/439/EB (OL L 164, 2007 6 26, p. 30),
— 32007 D 0678: 2007 m. spalio 16 d. Komisijos sprendimu 2007/678/EB (OL L 280, 2007 10 24, p. 22),
— 32008 D 0052: 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimu 2008/52/EB (OL L 13, 2008 1 16, p. 29),
— 32008 D 0291: 2008 m. kovo 18 d. Komisijos sprendimu 2008/291/EB (OL L 98, 2008 4 10, p. 11),
— 32008 D 0595: 2008 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimu 2008/595/EB (OL L 192, 2008 7 19, p. 60),
— 32008 D 0876: 2008 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimu 2008/876/EB (OL L 310, 2008 11 21, p. 28),
— 32009 D 0411: 2009 m. gegužės 25 d. Komisijos sprendimu 2009/411/EB (OL L 132, 2009 5 29, p. 16),
— 32010 D 0373: 2010 m. liepos 1 d. Komisijos sprendimu 2010/373/ES (OL L 169, 2010 7 3, p. 19),
— 32011 D 0511: 2011 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos sprendimu 2011/511/ES (OL L 214, 2011 8 19, p. 19),
— 32012 D 0200: 2012 m. balandžio 18 d. Komisijos sprendimu 2012/200/ES (OL L 108, 2012 4 20, p. 37).
Aktai, į kuriuos atsižvelgia susitariančiosios šalys
Susitariančiosios šalys atsižvelgia į šias rekomendacijas, kurios neturi privalomosios galios:
— 52005 PC 0217: 2005 m. gegužės 25 d. Komisijos rekomendacija KOM(2005) 217 dėl nacionalinių ir Bendrijos
statistikos institucijų nepriklausomumo, vientisumo ir atskaitomybės (OL C 172, 2005 7 12, p. 22).
— 32009 H 0498: 2009 m. birželio 23 d. Komisijos rekomendacija 2009/498/EB dėl Europos statistikos sistemai skirtų
referencinių metaduomenų (OL L 168, 2009 6 30, p. 50).
DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ STATISTIKA
— 31998 R 0577: 1998 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo
organizavimo Bendrijoje (OL L 77, 1998 3 14, p. 3) su pakeitimais, padarytais:
— 32002 R 1991: 2002 m. spalio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1991/2002 (OL L 308,
2002 11 9, p. 1),
— 32002 R 2104: 2002 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2104/2002 (OL L 324, 2002 11 29,
p. 14),
— 32003 R 2257: 2003 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2257/2003 (OL
L 336, 2003 12 23, p. 6),
— 32007 R 1372: 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1372/2007 (OL L 315,
2007 12 3, p. 42).
Taikant šį susitarimą, reglamento nuostatos pritaikomos taip:
Šveicarijos atveju, neatsižvelgiant į 2 straipsnio 4 dalies nuostatas, imties vienetas yra asmuo, o informacija apie kitus
namų ūkio narius gali apimti bent jau rodiklius, išvardytus 4 straipsnio 1 dalyje.
— 32000 R 1575: 2000 m. liepos 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1575/2000, įgyvendinantis Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje, nustatant kodus, naudojamus perduodant
duomenis nuo 2001 m. (OL L 181, 2000 7 20, p. 16).
— 32000 R 1897: 2000 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1897/2000, įgyvendinantis Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje, apibrėžiant nedarbo sąvoką (OL L 228,
2000 9 8, p. 18).
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— 32002 R 2104: 2002 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2104/2002, suderinantis Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje ir Komisijos reglamentą (EB) Nr.
1575/2000, įgyvendinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl nuostatų, susijusių su mokymo ir lavinimo
kintamųjų sąrašu ir jų kodifikavimu, kad būtų galima tai naudoti duomenims perduoti nuo 2003 m. (OL L 324,
2002 11 29, p. 14).

— 32003 R 0246: 2003 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 246/2003 dėl ad hoc modulių 2004–2006
metų programos prie darbo jėgos atrankinio tyrimo, numatyto Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98, patvirtinimo (OL
L 34, 2003 2 11, p. 3).

— 32005 R 0384: 2005 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 384/2005, patvirtinantis 2007–2009 metų ad hoc
modulių programą dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo, numatyto Tarybos reglamente (EB) Nr. 577/98 (OL L 61,
2005 3 8, p. 23).

Taikant šį susitarimą, reglamento nuostatos pritaikomos taip:

Nepriklausomai nuo 1 straipsnio nuostatų, Šveicarijai netaikomas reikalavimas naudoti 2007 m. ad hoc modulį.

— 32007 R 0102: 2007 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 102/2007, patvirtinantis Tarybos reglamente
(EB) Nr. 577/98 numatyto migrantų ir jų tiesioginių palikuonių padėties darbo rinkoje 2008 m. ad hoc modulio
specifikacijas ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 430/2005 (OL L 28, 2007 2 3, p. 3) su pakeitimais, padarytais:

— 32008 R 0391: 2008 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 391/2008 (OL L 117, 2008 5 1, p. 15).

Taikant šį susitarimą, reglamento nuostatos pritaikomos taip:

Nepriklausomai nuo 2 straipsnio nuostatų, Šveicarijai netaikomas reikalavimas teikti priedo 211/212 ir 215
skiltyse nurodytus kintamuosius.

— 32008 R 0207: 2008 m. kovo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 207/2008, patvirtinantis Tarybos reglamente (EB)
Nr. 577/98 numatyto jaunimo atėjimo į darbo rinką 2009 m. ad hoc modulio specifikacijas (OL L 62, 2008 3 6, p. 4).

— 32008 R 0365: 2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 365/2008, patvirtinantis 2010, 2011 ir
2012 metų ad hoc modulių programą dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo, numatyto Tarybos reglamentu (EB) Nr.
577/98 (OL L 112, 2008 4 24, p. 22).

— 32008 R 0377: 2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 377/2008, įgyvendinantis Tarybos regla
mento (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje nuostatas dėl naudotino kodifi
kavimo duomenims nuo 2009 m. perduoti, imties dalies naudojimo duomenims apie struktūrinius kintamuosius rinkti
ir tiriamųjų ketvirčių apibrėžimo (OL L 114, 2008 4 26, p. 57) su pakeitimais, padarytais:

— 32009 R 1022: 2009 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1022/2009 (OL L 283, 2009 10 30, p. 3).

— 32009 R 0020: 2009 m. sausio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 20/2009, kuriuo patvirtinamos Tarybos
reglamente (EB) Nr. 577/98 nustatyto karjeros ir šeimos derinimo 2010 m. ad hoc modulio specifikacijos (OL L 9,
2009 1 14, p. 7).

— 32010 R 0220: 2010 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 220/2010, kuriuo patvirtinama Tarybos
reglamente (EB) Nr. 577/98 numatyto darbo jėgos atrankinio tyrimo 2013–2015 metų ad hoc modulių programa
(OL L 67, 2010 3 17, p. 1).

— 32010 R 0317: 2010 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 317/2010, kuriuo patvirtinamos Tarybos
reglamente (EB) Nr. 577/98 numatyto darbo jėgos atrankinio tyrimo neįgalių asmenų užimtumo 2011 m. ad hoc
modulio specifikacijos (OL L 97, 2010 4 17, p. 3).

L 198/55

L 198/56

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

— 32011 R 0249: 2011 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 249/2011, kuriuo patvirtinamos Tarybos
reglamente (EB) Nr. 577/98 nustatyto perėjimo nuo darbinės veiklos prie pensijos 2012 m. ad hoc modulio specifi
kacijos (OL L 67, 2011 3 15, p. 18).
— 31999 R 0530: 1999 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 530/1999 dėl darbo užmokesčio struktūros ir darbo
kaštų statistikos (OL L 63, 1999 3 12, p. 6) su pakeitimais, padarytais:
— 31999 R 1726: 1999 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1726/1999 (OL L 203, 1999 8 3, p. 28) su
pakeitimais, padarytais:
— 32007 R 0973: 2007 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 973/2007 (OL L 216, 2007 8 21,
p. 10),
— 32005 R 1737: 2005 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1737/2005 (OL L 279, 2005 10 22, p. 11),
— 32006 R 1893: 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1893/2006 (OL
L 393, 2006 12 30, p. 1).
Taikant šį susitarimą, reglamento nuostatos pritaikomos taip:
a) dėl darbo užmokesčio struktūros ir pasiskirstymo statistikos – Šveicarija 6 straipsnio 2 dalyje nurodytus
duomenis pirmą kartą renka 2010 m.;
b) dėl darbo kaštų lygio ir sudėties statistikos – Šveicarija šio reglamento 6 straipsnio 1 dalyje nurodytus
duomenis 2008 m. renka tik apie kai kuriuos kintamuosius, o 2012 m. – pirmą kartą apie visus kintamuosius;
c) 2008 m. atžvilgiu Šveicarija gali:
— teikti 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą informaciją apie nacionalines įmones (užuot apie vietos
padalinius) pagal NACE 1.1 red. sekcijų lygius bei sekcijų suvestinių rodiklių lygius ir neskirstant įmonių
pagal dydį,
— rezultatus pateikti per 24 mėnesius po ataskaitinių metų pabaigos (užuot per 18 mėnesių, kaip nurodyta 9
straipsnyje).
— 32000 R 1916: 2000 m. rugsėjo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1916/2000, įgyvendinantis Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 530/1999 dėl darbo užmokesčio struktūros ir darbo kaštų statistikos, apibrėžiant informaciją apie darbo
užmokesčio struktūrą ir reglamentuojant jos perdavimą, (OL L 229, 2000 9 9, p. 3) su pakeitimais, padarytais:
— 32005 R 1738: 2005 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1738/2005 (OL L 279, 2005 10 22, p. 32)
su pakeitimais, padarytais:
— 32009 R 1022: 2009 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1022/2009 (OL L 283, 2009 10 30,
p. 3),
— 32007 R 0973: 2007 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 973/2007 (OL L 216, 2007 8 21, p. 10).
— 32006 R 0698: 2006 m. gegužės 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 698/2006, įgyvendinantis Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 530/1999 dėl darbo kaštų ir darbo užmokesčio struktūros statistikos kokybės vertinimo, (OL L 121, 2006 5 6,
p. 30) su pakeitimais, padarytais:
— 32009 R 1022: 2009 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1022/2009 (OL L 283, 2009 10 30, p. 3).
— 32003 R 0450: 2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 450/2003 dėl darbo
kaštų indekso (OL L 69, 2003 3 13, p. 1) su pakeitimais, padarytais:
— 32006 R 1893: 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1893/2006 (OL
L 393, 2006 12 30, p. 1).
Taikant šį susitarimą, reglamento nuostatos pritaikomos taip:
Šveicarija rengia ir teikia ketvirčio darbo sąnaudų indeksą nuo 2015 m. pirmojo ketvirčio (ataskaitinis laikotarpis).
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— 32003 R 1216: 2003 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1216/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 450/2003 dėl darbo kaštų indekso, (OL L 169, 2003 7 8, p. 37) su pakeitimais,
padarytais:

— 32007 R 0973: 2007 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 973/2007 (OL L 216, 2007 8 21, p. 10).

— 32003 R 1177: 2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos
statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES–SPGS) (OL L 165, 2003 7 3, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

— 32005 R 1553: 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1553/2005 (OL L 255,
2005 9 30, p. 6).

— 32003 R 1980: 2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1980/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES–SPGS), kiek
tai susiję su apibrėžimais ir jų atnaujinimu (OL L 298, 2003 11 17, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

— 32006 R 0676: 2006 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 676/2006 (OL L 118, 2006 5 3, p. 3).

— 32003 R 1981: 2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1981/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES–SPGS),
susijusias su duomenų rinkimo vietoje aspektais ir trūkstamų reikšmių priskyrimo procedūromis (OL L 298,
2003 11 17, p. 23).

— 32003 R 1982: 2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1982/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES–SPGS)
sąsajoje su imčių atrankos aspektais ir paieškos taisyklėmis (OL L 298, 2003 11 17, p. 29).

— 32003 R 1983: 2003 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1983/2003, įgyvendinantis Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas
(ES–SPGS) tikslinių pirminių kintamųjų sąrašo atžvilgiu (OL L 298, 2003 11 17, p. 34), su pakeitimais, padarytais:

— 32007 R 0973: 2007 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 973/2007 (OL L 216, 2007 8 21, p. 10).

— 32004 R 0028: 2004 m. sausio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 28/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES–SPGS),
susijusias su išsamiu tarpinių ir galutinių kokybės ataskaitų turiniu (OL L 5, 2004 1 9, p. 42).

— 32006 R 0315: 2006 m. vasario 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 315/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES–SPGS)
nuostatas dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su būsto sąlygomis, sąrašo (OL L 52, 2006 2 23, p. 16).

— 32007 R 0215: 2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, įgyvendinantis Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES–SPGS)
nuostatas dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo (OL
L 62, 2007 3 1, p. 8).

— 32008 R 0362: 2008 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 362/2008, įgyvendinantis Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas
(ES–SPGS) nuostatas dėl 2009 m. šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su materialiniais nepritekliais, sąrašo (OL
L 112, 2008 4 24, p. 1).

— 32009 R 0646: 2009 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 646/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES –
SPGS) nuostatos dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su dalijimusi ištekliais namų ūkyje, 2010 m. sąrašo (OL
L 192, 2009 7 24, p. 3).
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— 32010 R 0481: 2010 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 481/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas
(ES–SPGS) nuostatos dėl 2011 m. šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su iš kartos į kartą išliekančių nepalankių
sąlygų, sąrašo (OL L 135, 2010 6 2, p. 38).
— 32010 R 1157: 2010 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1157/2010, įgyvendinantis Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas
(ES–SPGS) nuostatas dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su būsto sąlygomis, sąrašo (OL L 326, 2010 12 10,
p. 3).
— 32012 R 0062: 2012 m. sausio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 62/2012, kuriuo įgyvendinamos Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ESSPGS) nuostatos dėl 2013 m. tikslinių šalutinių gerovės kintamųjų sąrašo (OL L 22, 2012 1 25, p. 9).
— 32007 R 0862: 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos
migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl
statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius (OL L 199, 2007 7 31, p. 23).
— 32010 R 0216: 2010 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 216/2010, kuriuo įgyvendinamas Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos
statistikos nuostatos, susijusios su priežasčių išduoti leidimą gyventi kategorijų apibrėžtimis (OL L 66, 2010 3 16,
p. 1).
— 32010 R 0351: 2010 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 351/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos
statistikos nuostatos dėl gimimo šalies grupių, ankstesnės nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupių, būsimos
nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupių ir pilietybės grupių kategorijų apibrėžčių (OL L 104, 2010 4 24, p. 37).
Taikant šį susitarimą, reglamento nuostatos pritaikomos taip:
Šveicarijai taikytini priedo 1.2 dalies (Gimimo šalies grupės), 1.3 dalies (Ankstesnės nuolatinės gyvenamosios vietos
šalies grupės) ir 1.4 dalies (Būsimos nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupės) duomenų pirmieji ataskaitiniai metai
yra 2011 m.
— 32008 R 0453: 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 453/2008 dėl
Bendrijos ketvirtinės statistikos apie laisvas darbo vietas (OL L 145, 2008 6 4, p. 234).
— 32008 R 1062: 2008 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1062/2008, kuriuo įgyvendinamos Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 453/2008 dėl Bendrijos ketvirtinės statistikos apie laisvas darbo vietas
nuostatos dėl sezoninio išlyginimo tvarkos ir kokybės ataskaitų (OL L 285, 2008 10 29, p. 3).
— 32009 R 0019: 2009 m. sausio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 19/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 453/2008 dėl Bendrijos ketvirtinės statistikos apie laisvas darbo vietas
nuostatos dėl laisvos darbo vietos apibrėžties, duomenų rinkimo ataskaitinių datų, duomenų perdavimo reikalavimų ir
ekonominio pagrįstumo tyrimų (OL L 9, 2009 1 14, p. 3).
Aktai, į kuriuos atsižvelgia susitariančiosios šalys
Susitariančiosios šalys atsižvelgia į šią rekomendaciją, kuri neturi privalomosios galios:
— 32009 H 0824: 2009 m. spalio 29 d. Komisijos rekomendacija 2009/824/EB dėl Tarptautinio standartinio profesijų
klasifikatoriaus (ISCO-08) naudojimo (OL L 292, 2009 11 10, p. 31).
EKONOMIKOS STATISTIKA
— 31995 R 2494: 1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų
(OL L 257, 1995 10 27, p. 1).
Šveicarijos atveju šis reglamentas taikomas vartotojų kainų indeksams, naudojamiems tarptautiniams palyginimams,
suderinti.
Į šias nuostatas neatsižvelgiama, kai aiškiai siekiama apskaičiuoti suderintus vartotojų kainų indeksus (VKI) ekono
minės ir pinigų sąjungos reikmėms.
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Taikant šį susitarimą, reglamento nuostatos pritaikomos taip:
a) 2 straipsnio c punktas ir 8 straipsnio 1 dalyje bei 11 straipsnyje pateiktos nuorodos į PSVKI netaikomi;
b) 5 straipsnio 1 dalies a punktas netaikomas;
c) 5 straipsnio 2 dalis netaikoma;
d) nuostatos dėl konsultacijų su EPI, kaip nustatyta 5 straipsnio 3 dalyje, netaikomos.
— 31996 R 1749: 1996 m. rugsėjo 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1749/96 dėl pradinių Tarybos reglamento (EB)
Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų įgyvendinimo priemonių (OL L 229, 1996 9 10, p. 3) su
pakeitimais, padarytais:
— 31998 R 1687: 1998 m. liepos 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1687/98 (OL L 214, 1998 7 31, p. 12),
— 31998 R 1688: 1998 m. liepos 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1688/98 (OL L 214, 1998 7 31, p. 23),
— 32007 R 1334: 2007 m. lapkričio 14 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1334/2007 (OL L 296, 2007 11 15,
p. 22).
— 31996 R 2214: 1996 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2214/96 dėl suderintų vartotojų kainų
indeksų: SVKI subindeksų perdavimas ir platinimas (OL L 296, 1996 11 21, p. 8) su pakeitimais, padarytais:
— 31999 R 1617: 1999 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1617/1999 (OL L 192, 1999 7 24, p. 9),
— 31999 R 1749: 1999 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1749/1999 (OL L 214, 1999 8 13, p. 1),
— 32001 R 1920: 2001 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1920/2001 (OL L 261, 2001 9 29, p. 46),
— 32005 R 1708: 2005 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1708/2005 (OL L 274, 2005 10 20, p. 9).
— 31998 R 2646: 1998 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2646/98, nustatantis išsamias Tarybos
reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles dėl būtiniausių standartų, taikomų vertinant tarifus suderintame
vartotojų kainų indekse (OL L 335, 1998 12 10, p. 30).
— 31999 R 1617: 1999 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1617/1999, nustatantis išsamias Tarybos
reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles dėl būtiniausių standartų, taikomų vertinant draudimą suderin
tame vartotojų kainų indekse, ir iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2214/96 (OL L 192, 1999 7 24,
p. 9).
— 31999 R 2166: 1999 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2166/1999, nustatantis išsamias Reglamento (EB)
Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles dėl būtiniausių standartų, taikomų vertinant sveikatos, švietimo ir socialinės
apsaugos sektorių produktus suderintame vartotojų kainų indekse (OL L 266, 1999 10 14, p. 1).
— 32000 R 2601: 2000 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2601/2000, nustatantis išsamias Tarybos
reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles dėl pirkimo kainų įtraukimo į suderintą vartotojų kainų indeksą
laikino pasirinkimo (OL L 300, 2000 11 29, p. 14).
— 32000 R 2602: 2000 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2602/2000, nustatantis išsamias Tarybos
reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles dėl būtiniausių standartų, taikomų vertinant kainų sumažinimą
suderintame vartotojų kainų indekse (OL L 300, 2000 11 29, p. 16), su pakeitimais, padarytais:
— 32001 R 1921: 2001 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1921/2001 (OL L 261, 2001 9 29, p. 49).
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— 32001 R 1920: 2001 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1920/2001, nustatantis išsamias Tarybos
reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles dėl būtiniausių standartų, taikomų vertinant sandorio vertei
proporcingus mokesčius už paslaugas suderintame vartotojų kainų indekse, ir iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 2214/96 (OL L 261, 2001 9 29, p. 46).
— 32001 R 1921: 2001 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1921/2001, nustatantis išsamias Tarybos
reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles dėl būtiniausių standartų, taikomų peržiūrint suderintą vartotojų
kainų indeksą, ir iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2602/2000 (OL L 261, 2001 9 29, p. 49).
— 32005 R 1708: 2005 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1708/2005, nustatantis išsamias Tarybos
reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų indekso bendrąjį
indekso bazinį laikotarpį, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2214/96 (OL L 274, 2005 10 20, p. 9).
— 32006 R 0701: 2006 m. balandžio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 701/2006, nustatantis išsamias Reglamento
(EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias kainų rinkimo laiko aprėptį suderintame vartotojų kainų
indekse (OL L 122, 2006 5 9, p. 3).
— 32009 R 0330: 2009 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 330/2009, kuriuo nustatomos išsamios
Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisyklės, kuriomis reglamentuojami sezoninių prekių vertinimo,
taikant suderintus vartotojų kainų indeksus (SVKI), minimalieji standartai (OL L 103, 2009 4 23, p. 6).
— 32010 R 1114: 2010 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1114/2010, kuriuo nustatomos išsamios
Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 nuostatų dėl SVKI svorių kokybei taikomų būtinųjų reikalavimų įgyvendinimo
taisyklės ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2454/97 (OL L 316, 2010 12 2, p. 4).
— 32007 R 1445: 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1445/2007 dėl
bendrųjų pagrindinės informacijos apie perkamosios galios paritetus teikimo ir jų apskaičiavimo bei sklaidos taisyklių
nustatymo (OL L 336, 2007 12 20, p. 1).
— 32011 R 0193: 2011 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 193/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1445/2007 nuostatos dėl perkamosios galios paritetų kokybės kontrolės
sistemos (OL L 56, 2011 3 1, p. 1).
— 31996 R 2223: 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių
sąskaitų sistemos Bendrijoje (OL L 310, 1996 11 30, p. 1) su pakeitimais, padarytais:
— 31998 R 0448: 1998 m. vasario 16 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 448/98 (OL L 58, 1998 2 27, p. 1),
— 32000 R 1500: 2000 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1500/2000 (OL L 172, 2000 7 12, p. 3),
— 32000 R 2516: 2000 m. lapkričio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2516/2000 (OL
L 290, 2000 11 17, p. 1),
— 32001 R 0995: 2001 m. gegužės 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 995/2001 (OL L 139, 2001 5 23, p. 3),
— 32001 R 2558: 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2558/2001 (OL
L 344, 2001 12 28, p. 1),
— 32002 R 0113: 2002 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 113/2002 (OL L 21, 2002 1 24, p. 3),
— 32002 R 1889: 2002 m. spalio 23 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1889/2002 (OL L 286, 2002 10 24, p. 1),
— 32003 R 1267: 2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1267/2003 (OL
L 180, 2003 7 18, p. 1),
— 32007 R 1392: 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1392/2007 (OL
L 324, 2007 12 10, p. 1),
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— 32009 R 0400: 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 400/2009 (OL
L 126, 2009 5 21, p. 11),
— 32010 R 0715: 2010 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 715/2010 (OL L 210, 2010 8 11, p. 1).
Taikant šį susitarimą, reglamento nuostatos pritaikomos taip:
a) Šveicarijai leidžiama rengti duomenis pagal institucinius vienetus, kai reglamento nuostatos susijusios su
pramone;
b) Šveicarija neprivalo skirstyti duomenų pagal regionus, kaip nurodyta reglamente;
c) Šveicarija neprivalo skirstyti duomenų pagal ES ir (arba) trečiųjų šalių paslaugų eksportą ir importą, kaip
nurodyta reglamente;
d) B priedo skirsnyje „Leidžiančios nukrypti nuostatos pagal šalis“ po 27 punkto „JUNGTINĖ KARALYSTĖ“
pridedama:
„28. ŠVEICARIJA
28.1. Leidžiančios nukrypti nuostatos lentelėms
Lentelės
Nr.

1

3

5
6–7

8

10

Kintamasis/straipsnis

Leidžianti nukrypti nuostata

Ataskaitinis laiko
tarpis, kuriam
taikoma leidžianti
nukrypti nuostata

Pirmasis
perdavimas

Visi

Reikalavimas netaikomas

1980–1989

Užimtumas

Neskirstoma pagal
„darbuotojas“/„savarankiškai
dirbantis asmuo“

Visi

Kompensacijos
darbuotojams

D.1 suskirstoma tik metinių
duomenų atžvilgiu T + 9
principu

Visi

Visi

Reikalavimas netaikomas

1980–1989

A21 suskirstymas

1990–1997

A64 suskirstymas su tam tikru
sumavimu

Nuo 1998

Užimtumas

Neskirstoma pagal
„darbuotojas“/„savarankiškai
dirbantis asmuo“

Visos

COICOP

Reikalavimas netaikomas

1980–1989

1998

Visi

Reikalavimas netaikomas

1995–1999

2005

Perdavimas T + 11 (namų ūkių
sektorius) ir T + 21 (kiti
sektoriai) principu

2000–2014

Perdavimas T + 9 (namų ūkių
sektorius) ir T + 11 (kiti
sektoriai) principu

Nuo 2015

F.51, F.7

Neskirstoma

Visi

Visi

Perdavimas T + 18 principu

1990–2014

Perdavimas T + 9 principu

Nuo 2015

Reikalavimas netaikomas

Visi

Visi

1998

1998

2016

2016
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Lentelės
Nr.

11
12–13,
15–26

Kintamasis/straipsnis

Leidžianti nukrypti nuostata
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Ataskaitinis laiko
tarpis, kuriam
taikoma leidžianti
nukrypti nuostata

COFOG

Reikalavimas netaikomas

1995–2004

Visi

Reikalavimas netaikomas

Visi“

Pirmasis
perdavimas

2008

— 31997 D 0178: 1997 m. vasario 10 d. Komisijos sprendimas 97/178/EB, Euratomas, dėl perėjimo tarp Europos
nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje (ESS 95) ir Europos integruotų ekonominių sąskaitų sistemos
(ESS antrojo leidimo) metodikos apibrėžimo (OL L 75, 1997 3 15, p. 44).
— 31998 D 0715: 1998 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas 98/715/EB, paaiškinantis Tarybos reglamento (EB) Nr.
2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje priedą A, atsižvelgiant į kainų ir apimčių
skaičiavimo principus (OL L 340, 1998 12 16, p. 33).
Taikant šį susitarimą, sprendimo nuostatos pritaikomos taip:
3 straipsnis (metodų klasifikavimas pagal produktus) Šveicarijai netaikomas.
— 32002 D 0990: 2002 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimas 2002/990/EB, nuodugniau paaiškinantis Tarybos
reglamento (EB) Nr. 2223/96 A priedą dėl kainų ir apimčių matavimo nacionalinėse ataskaitose (OL L 347,
2002 12 20, p. 42).
Taikant šį susitarimą, sprendimo nuostatos pritaikomos taip:
2 straipsnis (metodų klasifikavimas) Šveicarijai netaikomas.
— 32002 R 1889: 2002 m. spalio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1889/2002 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr.
448/98, užbaigiančio ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl netiesiogiai apskaičiuotų finansinio
tarpininkavimo paslaugų (NAFTAP) išdėstymo Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemoje (ESS), įgyvendi
nimo (OL L 286, 2002 10 24, p. 11).
— 32003 R 1287: 2003 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 dėl bendrųjų nacionalinių
pajamų rinkos kainomis suderinimo (BNP Reglamentas) (OL L 181, 2003 7 19, p. 1).
— 32005 R 0116: 2005 m. sausio 26 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 116/2005 dėl PVM grąžinimo
neapmokestinamiems subjektams ir apmokestinamiems subjektams už neapmokestinamą veiklą traktavimo įgyvendi
nant Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis suderi
nimo (OL L 24, 2005 1 27, p. 6).
— 32005 R 1722: 2005 m. spalio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1722/2005 dėl teikiamų gyvenamųjų patalpų
paslaugų vertinimo principų, taikant Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 dėl bendrųjų nacionalinių
pajamų rinkos kainomis suderinimo (OL L 276, 2005 10 21, p. 5).
— 32000 R 0264: 2000 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 264/2000 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr.
2223/96 įgyvendinimo trumpojo laikotarpio valstybės finansų statistikos srityje (OL L 29, 2000 2 4, p. 4).
Taikant šį susitarimą, reglamento 25.1 ir 25.2 lentelių nuostatos pritaikomos taip:
a) Šveicarijai netaikomas reikalavimas d.60 pozicijos socialines išmokas skirstyti į d.62 ir d.631M pozicijas;
b) Šveicarijai netaikomas reikalavimas d.61 pozicijos socialines įmokas skirstyti į d.611 ir d.612 pozicijas;
c) Šveicarijai netaikomas reikalavimas d.9 pozicijos kapitalo pervedimus skirstyti į d.91 ir d.9N pozicijas;
d) pirmi duomenys perduodami 2012 m. + t12 (gruodžio mėn. pabaiga) trečiąjį 2012 m. ketvirtį ir atgaline data nuo
pirmojo 1999 m. ketvirčio.
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— 32002 R 1221: 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2002 dėl valdžios
sektoriaus ketvirtinių nefinansinių sąskaitų (OL L 179, 2002 7 9, p. 1).
Taikant šį susitarimą, reglamento 25.1 ir 25.2 lentelių nuostatos pritaikomos taip:
a) Šveicarijai netaikomas reikalavimas d.60 pozicijos socialines išmokas skirstyti į d.62 ir d.631M pozicijas;
b) Šveicarijai netaikomas reikalavimas d.61 pozicijos socialines įmokas skirstyti į d.611 ir d.612 pozicijas;
c) Šveicarijai netaikomas reikalavimas d.9 pozicijos kapitalo pervedimus skirstyti į d.91 ir d.9N pozicijas;
d) pirmi duomenys perduodami 2012 m. + t12 (gruodžio mėn. pabaiga) trečiąjį 2012 m. ketvirtį ir atgaline data nuo
pirmojo 1999 m. ketvirčio..
— 32005 R 0184: 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų
balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos (OL L 35, 2005 2 8,
p. 23) su pakeitimais, padarytais:
— 32006 R 0602: 2006 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 602/2006 (OL L 106, 2006 4 19, p. 10);
— 32009 R 0707: 2009 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 707/2009 (OL L 204, 2009 8 6, p. 3).
Taikant šį susitarimą, reglamento nuostatos pritaikomos taip:
a) Šveicarijai netaikomas reikalavimas teikti šiuos duomenis:
— 1 lentelė (euro rodikliai): visos lentelės duomenys;
— 2 lentelė (ketvirčio mokėjimų balansas): investicijų portfelis pagal šalis;
— 3 lentelė (tarptautinė prekyba paslaugomis): iš viso paslaugų, geografinės klasifikacijos 3 lygis ir Vyriausy
binių paslaugų grupės;
— 4 lentelė (tiesioginių investicijų srautai T + 21) ir 5 lentelė (tiesioginių investicijų atsargos T + 21):
ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius NOGA, triženklio kodo lygmuo;
b) Šveicarijai iki 2014 m. pabaigos netaikomas reikalavimas perduoti tokius duomenis:
— 2 lentelė (ketvirčio mokėjimų balansas): mokėjimų, išskyrus investicijų portfelį, balansas;
— 3 lentelė (tarptautinė prekyba paslaugomis): iš viso paslaugų, geografinės klasifikacijos 2 lygis;
— 4 lentelė (tiesioginių investicijų srautai T + 9): iš viso tiesioginių investicijų užsienyje: geografinės klasifi
kacijos 3 lygis ir iš viso tiesioginių investicijų atskaitingoje ekonomikoje: geografinės klasifikacijos 3 lygis;
— 4 lentelė (tiesioginių investicijų srautai T + 21): iš viso tiesioginių investicijų užsienyje: geografinės klasi
fikacijos 3 lygis ir iš viso tiesioginių investicijų atskaitingoje ekonomikoje: geografinės klasifikacijos 3 lygis
ir ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius NOGA, dviženklio kodo lygmuo,
— 5 lentelė (tiesioginių investicijų atsargos T + 21): tiesioginės investicijos užsienyje (iš viso grynojo turto):
geografinės klasifikacijos 3 lygis ir tiesioginės investicijas atskaitingoje ekonomikoje: iš viso įsipareigojimai:
geografinės klasifikacijos 3 lygis ir ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius NOGA, dviženklio kodo
lygmuo.
— 32006 R 0601: 2006 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 601/2006, įgyvendinantis Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 184/2005 dėl duomenų perdavimo formato ir tvarkos (OL L 106,
2006 4 19, p. 7).
Taikant šį susitarimą, reglamento nuostatos pritaikomos taip:
Šveicarijai iki 2014 m. pabaigos netaikomas reikalavimas įgyvendinti su duomenų perdavimo formatu ir tvarka
susijusias procedūras.
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— 32008 R 1055: 2008 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1055/2008, kuriuo įgyvendinamos Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 184/2005 nuostatos dėl mokėjimų balanso statistikos kokybės kriterijų ir
kokybės ataskaitų (OL L 283, 2008 10 28, p. 3) su pakeitimais, padarytais:
— 32010 R 1227: 2010 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1227/2010 (OL L 336, 2010 12 21,
p. 15).
Taikant šį susitarimą, reglamento nuostatos pritaikomos taip:
Šveicarijai iki 2014 m. pabaigos netaikomas reikalavimas teikti kokybės ataskaitą.
NOMENKLATŪROS
— 31990 R 3037: 1990 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3037/90 dėl statistinio Europos bendrijos
ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (OL L 293, 1990 10 24, p. 1) su pakeitimais, padarytais:
— 31993 R 0761: 1993 m. kovo 24 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 761/93 (OL L 83, 1993 4 3, p. 1),
— 32002 R 0029: 2001 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 29/2002 (OL L 6, 2002 1 10, p. 3),
— 32006 R 1893: 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1893/2006 (OL
L 393, 2006 12 30, p. 1).
— 31993 R 0696: 1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai
stebėti ir analizuoti Bendrijoje (OL L 76, 1993 3 30, p. 1) su pakeitimai, padarytais:
— 1 94 N: Aktu dėl Norvegijos Karalystės, Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimo
sąlygų ir Sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (OL C 241, 1994 8 29, p. 21 su
pakeitimais, padarytais OL L 1, 1995 1 1, p. 1).
— 32003 R 1059: 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro
teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1) su pakeitimais, pada
rytais:
— 32008 R 0011: 2008 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 11/2008 (OL L 5, 2008 1 9, p. 13),
— 32008 R 0176: 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 176/2008 (OL L 61,
2008 3 5, p. 1),
— 32011 R 0031: 2011 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 31/2011 (OL L 13, 2011 1 18, p. 3).
— 32008 R 0451: 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 451/2008, nustatantis
naują statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93
(OL L 145, 2008 6 4, p. 65).
ŽEMĖS ŪKIO STATISTIKA
— 31996 L 0016: 1996 m. kovo 19 d. Tarybos direktyva 96/16/EB dėl pieno ir pieno produktų statistinių tyrimų (OL
L 78, 1996 3 28, p. 27) su pakeitimais, padarytais:
— 32003 L 0107: 2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/107/EB (OL L 7,
2004 1 13, p. 40).
Taikant šį susitarimą, direktyvos nuostatos pritaikomos taip:
Šveicarija neprivalo skirstyti duomenų pagal regionus, kaip nurodyta direktyvoje.
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— 31997 D 0080: 1996 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas 97/80/EB, nustatantis Tarybos direktyvos 96/16/EB
dėl pieno ir pieno produktų statistinių tyrimų įgyvendinimo nuostatas (OL L 24, 1997 1 25, p. 26), su pakeitimais,
padarytais:
— 31998 D 0582: 1998 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimu 98/582/EB (OL L 281, 1998 10 17, p. 36),
— 32005 D 0288: 2005 m. kovo 18 d. Komisijos sprendimu 2005/288/EB (OL L 88, 2005 4 7, p. 10),
— 32011 D 0142: 2011 m. kovo 3 d. Komisijos sprendimu 2011/142/ES (OL L 59, 2011 3 4, p. 66).
Taikant šį susitarimą, sprendimo nuostatos pritaikomos taip:
Šveicarija neprivalo skirstyti duomenų pagal regionus, kaip nurodyta I priedo 1 lentelėje (Metinė karvių pieno
gamyba).
— 32004 R 0138: 2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės
ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje (OL L 33, 2004 2 5, p. 1) su pakeitimais, padarytais:
— 32005 R 0306: 2005 m. vasario 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 306/2005 (OL L 52, 2005 2 25, p. 9),
— 32006 R 0909: 2006 m. birželio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 909/2006 (OL L 168, 2006 6 21, p. 14),
— 32008 R 0212: 2008 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 212/2008 (OL L 65, 2008 3 8, p. 5).
— 32008 R 1166: 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1166/2008 dėl ūkių
struktūros tyrimų bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimo, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 571/88 (OL
L 321, 2008 12 1, p. 14).
Taikant šį susitarimą, reglamento nuostatos pritaikomos taip:
Reglamento III priedo VII įrašas Šveicarijai netaikomas.
— 32008 R 1242: 2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1242/2008, kuriuo nustatoma Bendrijos
žemės ūkio valdų tipologija (OL L 335, 2008 12 13, p. 3).
— 32009 R 0867: 2009 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 867/2009 (OL L 248, 2009 9 22, p. 17).
— 32009 R 1200: 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1200/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1166/2008 dėl ūkių struktūros tyrimų ir žemės ūkio gamybos metodų
tyrimo nuostatos, susijusios su gyvulių vieneto koeficientais ir rodiklių apibrėžtimis (OL L 329, 2009 12 15, p. 1).
— 32008 R 1165: 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/2008 dėl gyvulių
ir mėsos statistikos, panaikinantis Tarybos direktyvas 93/23/EEB, 93/24/EEB ir 93/25/EEB (OL L 321, 2008 12 1,
p. 1).
Taikant šį susitarimą, reglamento nuostatos pritaikomos taip:
a) Šveicarija neprivalo rengti išsamius statistinius duomenis apie gyvulius pagal šias kategorijas, kaip nurodyta regla
mento II priede:
— Šveicarijai netaikomas reikalavimas rengti statistinius duomenis pagal II priede „Gyvulių statistinių duomenų
kategorijos“ nurodytą kategoriją „vyresni nei 1 metų, bet jaunesni nei 2 metų galvijai, patelės (telyčios; dar
neapsiveršiavę gyvūnai): skerstini gyvūnai“;
— Šveicarijai netaikomas reikalavimas rengti statistinius duomenis pagal II priede „Gyvulių statistinių duomenų
kategorijos“ nurodytą kategoriją „vyresni nei 1 metų, bet jaunesni nei 2 metų galvijai, patelės (telyčios; dar
neapsiveršiavę gyvūnai): kitos“;
— Šveicarijai netaikomas reikalavimas rengti statistinius duomenis pagal II priede „Gyvulių statistinių duomenų
kategorijos“ nurodytą kategoriją „2 metų ir vyresni galvijai, patelės, telyčios: skerstinos telyčios“;
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— Šveicarijai netaikomas reikalavimas rengti statistinius duomenis pagal II priede „Gyvulių statistinių duomenų
kategorijos“ nurodytą kategoriją „2 metų ir vyresni galvijai, patelės, telyčios: kitos)“;
— Šveicarijai netaikomas reikalavimas rengti statistinius duomenis pagal II priede „Gyvulių statistinių duomenų
kategorijos“ nurodytą kategoriją „penimos kiaulės, įskaitant brokuotus kuilius ir brokuotas kiaules, kurių gyvasis
svoris yra 50 kg ir daugiau, tačiau mažiau nei 80 kg“;
— Šveicarijai netaikomas reikalavimas rengti statistinius duomenis pagal II priede „Gyvulių statistinių duomenų
kategorijos“ nurodytą kategoriją „penimos kiaulės, įskaitant brokuotus kuilius ir brokuotas kiaules, kurių gyvasis
svoris yra 80 kg ir daugiau, tačiau mažiau nei 110 kg“;
— Šveicarijai netaikomas reikalavimas rengti statistinius duomenis pagal II priede „Gyvulių statistinių duomenų
kategorijos“ nurodytą kategoriją „penimos kiaulės, įskaitant brokuotus kuilius ir brokuotas kiaules, kurių gyvasis
svoris yra 110 kg ir daugiau“;
— Šveicarijai netaikomas reikalavimas rengti statistinius duomenis pagal II priede „Gyvulių statistinių duomenų
kategorijos“ nurodytą kategoriją „veislinės kiaulės, kurių gyvasis svoris yra 50 kg ir daugiau, sukergtos kiaulės:
pirmą kartą sukergtos kiaulės“;
— Šveicarijai netaikomas reikalavimas rengti statistinius duomenis pagal II priede „Gyvulių statistinių duomenų
kategorijos“ nurodytą kategoriją „veislinės kiaulės, kurių gyvasis svoris yra 50 kg ir daugiau, kitos kiaulės: dar
nekergtos kiaulaitės“;
b) Šveicarijai netaikomas reikalavimas rengti statistinius duomenis pagal IV priede „Skerdimo statistinių duomenų
kategorijos“ nurodytą galvijų kategoriją „jauni galvijai“;
c) Šveicarijai netaikomas reikalavimas rengti statistinius duomenis pagal IV priede „Skerdimo statistinių duomenų
kategorijos“ nurodytas avių kategorijas „ėriukai“ ir „kitos“;
d) Šveicarijai netaikomas reikalavimas rengti statistinius duomenis pagal IV priede „Skerdimo statistinių duomenų
kategorijos“ nurodytą kategoriją „ožkos“;
e) Šveicarijai netaikomas reikalavimas rengti statistinius duomenis pagal IV priede „Skerdimo statistinių duomenų
kategorijos“ nurodytas naminių paukščių kategorijas „antys“ ir „kiti“.
— 32009 R 0543: 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 543/2009 dėl augali
ninkystės statistikos, panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 837/90 ir (EEB) Nr. 959/93 (OL L 167, 2009 6 29,
p. 1).
ENERGETIKOS STATISTIKA
— 31990 L 0377: 1990 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 90/377/EEB dėl Bendrijos tvarkos, leidžiančios padidinti
dujų ir elektros energijos kainų galutiniams pramonės vartotojams skaidrumą (OL L 185, 1990 7 17, p. 16).
APLINKOSAUGOS STATISTIKA
— 32006 R 1893: 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006 (OL L 393,
2006 12 30, p. 1).
— 32007 R 0973: 2007 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 973/2007 (OL L 216, 2007 8 21, p. 10).“
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PRANEŠIMAS SKAITYTOJAMS
2013 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 216/2013 dėl Europos Sąjungos
oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo
Pagal 2013 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 216/2013 dėl Europos Sąjungos
oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo (OL L 69, 2013 3 13, p. 1) nuo
2013 m. liepos 1 d. tik Oficialiojo leidinio elektroninis leidimas yra laikomas autentišku
ir turi teisinę galią.
Jei Oficialiojo leidinio elektroninio leidimo paskelbti neįmanoma dėl nenumatytų ar išim
tinių aplinkybių, spausdintinis leidimas yra autentiškas ir turi teisinę galią pagal Reglamento
(ES) Nr. 216/2013 3 straipsnyje išdėstytas sąlygas.

EUR-Lex (http://new.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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