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(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/787
2018 m. gegužės 25 d.
dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas
Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 57 straipsnio 4 dalį ir 58 straipsnio 2 dalį,
kadangi:
(1)

siekiant užtikrinti, kad Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (2) priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra
būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifi
kavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios
taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai,
visiškai ar iš dalies sudarytai remiantis Kombinuotąja nomenklatūra arba ją papildančiai subpozicijų dalimis, kad
būtų galima taikyti tarifinio reguliavimo ir kitas su prekyba prekėmis susijusias priemones;

(3)

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;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija apie šiame
reglamente nurodytas prekes jos adresatas galėtų remtis dar tam tikrą laikotarpį, kaip nustatyta Reglamento (ES)
Nr. 952/2013 34 straipsnio 9 dalyje. Tas laikotarpis turėtų būti trys mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos
priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis
Šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013
34 straipsnio 9 dalimi, galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
(1) OL L 269, 2013 10 10, p. 1.
(2) 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo
(OL L 256, 1987 9 7, p. 1).
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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 2018 m. gegužės 25 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Stephen QUEST

Generalinis direktorius
Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas
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PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas
(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Dirbinį (vadinamą suvarstomu įtvaru) sudaro keli
kartu susiūti tekstilės medžiagos gabalai su ang
omis kulnui bei pirštams, apsiūtomis kaip ir dirbi
nio kraštai. Batviršio dalis uždengta iš nertos teks
tilės medžiagos pagamintu liežuvėliu. Kitos
tekstilės dalys sudarytos iš kelių tampriai nertų
tekstilės medžiagų sluoksnių.

6307 90 10

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios no
menklatūros 1, 3 (c punktu) ir 6 bendrosiomis aiš
kinimo taisyklėmis ir KN kodus 6307, 6307 90 ir
6307 90 10 atitinkančiais prekių aprašymais.

Prie tekstilės medžiagos pritvirtinta dirbinio išorėje
iš dalies matoma lanksti plastiko plokštelė. Plastiko
plokštelė gaubia padą ir yra su batraiščių akutėmis
išilgai batviršio dalies ir kabliukais išilgai aulo, kad
tekstilės batraiščiais būtų galima suveržti dirbinį
aplink pėdą ir blauzdą.
Plastiko plokštelė dirbiniui suteikia stabilumo. Ne
paisant to, jis yra lankstus, o suveržus jį batraiš
čiais suspaudžiama pėda ir blauzda.
Šis dirbinys skirtas avėti bato viduje ir naudojamas
kaip čiurnos bandažas patempus ar sumušus
čiurną, plyšus raiščiams arba juos pažeidus ir tokių
traumų prevencijai, taip pat esant raiščių nestabilu
mui. Tačiau jis negali visiškai neleisti atlikti kon
kretaus fizinį trūkumą turinčios kūno dalies jude
sio.
Pooperacinės reabilitacijos metu dirbinys padeda
lengviau pradėti minti koją visu svoriu.
Žr. paveikslus (*).

Dirbinys negali būti pritaikytas konkrečiai ligonio
negaliai, nes yra daugiafunkcis. Jis panašus į pa
prastą tekstilės bandažą, kuriuo apvyniojami raiš
čiai ir tam tikrose vietose suveržiama, kad susida
rytų spaudimas. Taip siekiama padėti gyti arba
išvengti kitų sužeidimų, užtikrinant, kad nesąmo
ningai nebūtų atliekami nepageidaujami refleksi
niai judesiai (taip pat žr. Europos Sąjungos kombi
nuotosios nomenklatūros (KN) paaiškinimų
9021 10 10 subpozicijos paaiškinimų antrą pa
straipą).
Taigi objektyvios dirbinio charakteristikos neišski
ria jo iš paprastų bendro naudojimo įtvarų, visų
pirma dėl medžiagų, iš kurių jis pagamintas (me
džiagos yra lanksčios), veikimo būdo (suspau
džiama suveržiant) ir pritaikomumo konkrečioms
ligonio negalioms (taip pat žr. 90 skirsnio
6 pastabą ir 2002 m. lapkričio 7 d. Sprendimą
Lohmann and Medi Bayreuth, sujungtos bylos nuo
C-260/00 iki C-263/00, ECLI:EU:C:2002:637,
39 ir 45 punktai).
Be to, dirbinys neklasifikuotinas kaip KN kodui
9021 10 10 priskiriama ortopedijos prekė arba
įtaisas, nes dėl savo elastingumo jis negali visiškai
neleisti atlikti konkretaus fizinį trūkumą turinčios
kūno dalies judesio, kad būtų išvengta kitų sužei
dimų (taip pat žr. KN paaiškinimų 9021 10 10
subpozicijos paaiškinimų antrą pastraipą). Pavyz
džiui, plyšus raiščiams, dirbinys turėtų neleisti pa
kreipti čiurnos sąnario net bėgant arba šokinėjant.
Tačiau tekstilės medžiaga ir lankstus plastikas, iš
kurių pagamintas dirbinys, bėgimo metu kūno
svorio išlaikyti negali.
Pageidaujamą suspaudžiamąjį poveikį lemia plasti
kas ir tekstilės medžiaga. Taigi abi medžiagos vie
nodai lemia esminius požymius, kaip nustatyta
Kombinuotosios nomenklatūros 3 bendrosios aiš
kinimo taisyklės b punkte, ir dirbinys yra priskirti
nas pozicijai, kuri lygiaverčių pozicijų numeracijos
požiūriu yra paskutinė (3926 ir 6307 pozicijos).
Todėl dirbinys laikytinas kitu gatavu tekstilės dirbi
niu ir jam priskirtinas KN kodas 6307 90 10.

(*) Paveikslai pateikiami tik dėl informacijos.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/788
2018 m. gegužės 30 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1993, kuriuo, atlikus priemonių
galiojimo termino peržiūrą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036
11 straipsnio 2 dalį, tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės
tinkliniams stiklo pluošto audiniams nustatomas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymas
išplėstas iš Indijos, Indonezijos, Malaizijos, Taivano ir Tailando siunčiamiems tam tikriems
importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems
kaip Indijos, Indonezijos, Malaizijos, Taivano ir Tailando kilmės
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo
importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo
11 straipsnio 4 dalį ir 13 straipsnio 4 dalį,
kadangi:

1. GALIOJANČIOS PRIEMONĖS
(1)

Taryba Reglamentu (ES) Nr. 791/2011 (2) tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės
tinkliniams stiklo pluošto audiniams nustatė kitoms bendrovėms taikomą 62,9 % antidempingo muitą. Atlikus
vengimo tyrimą pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnį, Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES)
Nr. 1371/2013 (3) šių priemonių taikymo sritis buvo išplėsta iš Indijos ir Indonezijos siunčiamam
importuojamam produktui, deklaruojamam arba nedeklaruojamam kaip Indijos ir Indonezijos kilmės (toliau –
išplėstosios priemonės). Tuo pačiu reglamentu Indijos eksportuojantis gamintojas buvo atleistas nuo tokių
išplėstųjų priemonių. Vėliau Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1507 (4) kitas Indijos eksportuojantis
gamintojas taip pat buvo atleistas nuo išplėstųjų priemonių.

(2)

Atlikus vengimo tyrimą pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnį, antidempingo priemonių taikymo sritis buvo
išplėsta Malaizijai (5), Taivanui ir Tailandui (6).

(3)

Šiuo metu galiojančios priemonės – atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, kuria patvirtintas tolesnis
priemonių taikymas, Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1993 (7) nustatyti antidempingo muitai.

(1) OL L 176, 2016 6 30, p. 21.
(2) 2011 m. rugpjūčio 3 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 791/2011, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir
laikinojo muito, nustatyto tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams,
galutinis surinkimas (OL L 204, 2011 8 9, p. 1).
(3) 2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1371/2013, kuriuo galutinio antidempingo muito, nustatyto
Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo
pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama tam tikriems iš Indijos ir Indonezijos siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo
pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos ir Indonezijos kilmės (OL L 346, 2013 12 20, p. 20).
(4) 2015 m. rugsėjo 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1507, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo
reglamentas (ES) Nr. 1371/2013, kuriuo galutinio antidempingo muito, nustatyto tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies
Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama iš, be kita ko, Indijos siunčiamam importuojamam
produktui, deklaruojamam arba nedeklaruojamam kaip Indijos kilmės (OL L 236, 2015 9 10, p. 1).
(5) 2012 m. liepos 16 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 672/2012, kuriuo galutinio antidempingo muito, nustatyto
Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo
pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama tam tikriems iš Malaizijos siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto
audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Malaizijos kilmės (OL L 196, 2012 7 24, p. 1).
6
( ) 2013 m. sausio 10 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 21/2013, kuriuo galutinio antidempingo muito, nustatyto Tarybos
įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo
pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama tam tikriems iš Taivano ir Tailando siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo
pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Taivano ir Tailando kilmės (OL L 11, 2013 1 16, p. 1).
(7) 2017 m. lapkričio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1993, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą
pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį, tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies
Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams nustatomas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymas išplėstas iš Indijos,
Indonezijos, Malaizijos, Taivano ir Tailando siunčiamiems tam tikriems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams,
deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos, Indonezijos, Malaizijos, Taivano ir Tailando kilmės (OL L 288, 2017 11 7, p. 4).
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2. PRAŠYMAS ATLIKTI PERŽIŪRĄ
(4)

Vėliau Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalį ir
13 straipsnio 4 dalį pateiktą prašymą atleisti nuo antidempingo priemonių, kurios taikomos importuojamam
Kinijos Liaudies Respublikos kilmės peržiūrimajam produktui ir kurių taikymas išplėstas iš Indijos siunčiamiems
importuojamiems produktams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos kilmės.

(5)

Prašymą 2017 m. sausio 26 d. pateikė peržiūrimąjį produktą eksportuojantis Indijos (toliau – nagrinėjamoji šalis)
gamintojas „SPG Glass Fibre PVT. LTD“ (toliau – pareiškėjas). Šis prašymas buvo susijęs tik su galimybe atleisti
pareiškėją nuo išplėstųjų priemonių.

(6)

Komisija išnagrinėjo pareiškėjo pateiktus įrodymus ir nusprendė, kad jų pakanka tyrimui pagal pagrindinio
reglamento 11 straipsnio 4 dalį ir 13 straipsnio 4 dalį inicijuoti. Todėl Komisija 2017 m. rugsėjo 1 d. Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1514 (1) inicijavo tyrimą.

(7)

Be to, pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1514 straipsnį Komisija nurodė muitinėms imtis reikiamų
veiksmų, kad iš Indijos siunčiamas importuojamas pareiškėjo gaminamas ir eksportui į Sąjungą parduodamas
peržiūrimasis produktas būtų registruojamas pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalį.
3. PERŽIŪRIMASIS PRODUKTAS

(8)

Šioje peržiūroje nagrinėjamas produktas – Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniai stiklo pluošto audiniai,
kurių akutės ilgis ir plotis yra didesni nei 1,8 mm, o svoris didesnis nei 35 g/m2, išskyrus stiklo pluošto diskus,
arba siunčiami iš Indijos, deklaruojami arba nedeklaruojami kaip Indijos kilmės (toliau – peržiūrimasis
produktas), kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7019 51 00 ir ex 7019 59 00.
4. TYRIMAS
a) Tiriamasis laikotarpis

(9)

Ataskaitinis laikotarpis – 2016 m. liepos 1 d.–2017 m. birželio 30 d. Duomenys buvo renkami nuo tiriamojo
laikotarpio, po kurio nustatytos išplėstosios priemonės, (2012 m. balandžio 1 d.–2013 m. kovo 31 d.) iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis).

(10)

Komisija Sąjungos pramonei, pareiškėjui ir Indijos Vyriausybei oficialiai pranešė apie peržiūros inicijavimą. Suinte
resuotosios šalys buvo paragintos pareikšti savo nuomonę ir informuotos apie galimybę pateikti prašymą būti
išklausytoms. Jokių pastabų negauta, o suinteresuotosios šalys neprašė išklausyti dalyvaujant Komisijai.

(11)

Komisija pareiškėjui nusiuntė klausimyną ir per nustatytą terminą gavo atsakymus. Komisija rinko ir tikrino
vietoje visą informaciją, reikalingą peržiūrai. Pareiškėjo patalpose Mumbajuje ir Umbergaune, Indijoje buvo
surengtas tikrinamasis vizitas.
b) Pareiškėjas

(12)

Pareiškėjas – „SPG Glass Fibre PVT. LTD“, peržiūrimąjį produktą eksportuojantis Indijos gamintojas.
c) Tyrimo išvados

(13)

Komisija nagrinėjo, ar įvykdytos sąlygos atleisti nuo muitų pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalį ir
13 straipsnio 4 dalį.

(14)

Atlikus tyrimą patvirtinta, kad priemonių vengimo tyrimo, kurį atlikus nustatytos išplėstosios priemonės,
tiriamuoju laikotarpiu (2012 m. balandžio 1 d. – 2013 m. kovo 31 d.) pareiškėjas neeksportavo peržiūrimojo
produkto į Sąjungą.

(15)

Atlikus tyrimą patvirtinta, kad pareiškėjas nebuvo susijęs su jokiais Kinijos eksportuotojais ar gamintojais,
kuriems taikomos antidempingo priemonės.

(1) 2017 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1514, kuriuo inicijuojama Tarybos įgyvendinimo reglamento
(ES) Nr. 1371/2013 (kuriuo išplečiamas galutinio antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems
importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama tam tikriems iš
Indijos ir Indonezijos siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems
kaip Indijos ir Indonezijos kilmės) peržiūra, siekiant nustatyti, ar vienam Indijos eksportuojančiam gamintojui galima netaikyti šių
priemonių, ir kuriuo panaikinamas antidempingo muitas iš šio eksportuojančio gamintojo importuojamam produktui ir nustatoma
privaloma iš šio eksportuojančio gamintojo importuojamo produkto registracija (OL L 226, 2017 9 1, p. 1).
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(16)

Atlikus tyrimą taip pat patvirtinta, kad pareiškėjas yra tikrasis peržiūrimojo produkto gamintojas ir nevengia
priemonių. Pareiškėjas yra integruotas gamintojas, perkantis vidaus rinkoje pagamintus stiklo rutulius stiklo
pluoštui gaminti, o pastarąjį naudoja kaip žaliavą tinkliniams stiklo pluošto audiniams. Galutinis produktas buvo
nuolat parduodamas vidaus rinkoje. Pareiškėjas siekia eksportuoti savo prekes, todėl neseniai sudarė kelis
sandorius už Europos Sąjungos ribų.

(17)

Atlikus tyrimą patvirtinta, kad pareiškėjas nepirko gatavo peržiūrimojo produkto iš Kinijos Liaudies Respublikos,
kad jį perparduotų arba persiųstų į Sąjungą.

(18)

Pareiškėjas taip pat gali pateikti rašytinių įrodymų dėl įpareigojimo pagal sutartį siųsti peržiūrimąjį produktą
pirkėjui Sąjungoje. Faktiškai produktas nebuvo siunčiamas, nes buvo abipusiai susitarta prieš siunčiant palaukti
šio tyrimo išvadų.

(19)

Minėti nustatytieji faktai atskleisti pareiškėjui ir Sąjungos pramonei, kuriems suteikta galimybė teikti
pastabas. Pareiškėjas teigė pritariantis Komisijos nustatytiesiems faktams.

(20)

Atskleidus faktus Sąjungos pramonė pateikė prieštaravimą dėl atleidimo. Konkrečiai, ji pareiškė abejonių dėl
bendrovės „SPG“ gamybos integruoto pobūdžio ir išvados, kad žaliavos nebuvo Kinijos kilmės. Ji taip pat
nesutiko, kad „SPG“ pati gamina stiklo pluoštą, nes tai reikštų, kad bendrovė naudoja pasenusį lydymo procesą
pernelyg didelėmis energijos sąnaudomis. Ji teigė, kad pagal viešai pateikiamą informaciją ji negalėjo gauti
atsakymų į šiuos klausimus, ypač kiek tai susiję su ankstesniais užregistruotais duomenimis.

(21)

Komisija viešai pateikiamą informaciją papildė aiškinamuoju raštu, kuriame patvirtinta, kad nuo 2016 m., kai
„SPG“ įsigijo tinkamą įrangą, C tipo stiklo pluošto pusverpalius ir verpalus iš Kinijos ji pakeitė pačios bendrovės iš
Indijos kilmės stiklo rutulių pagamintu stiklo pluoštu, tad „SPG“ tapo integruotu nagrinėjamojo produkto
gamintoju. Šie faktai ir susijęs energijos sąnaudų padidėjimas patvirtinti atlikus patikrinimą vietoje. Tačiau pagal
šias išvadas negalima spręsti dėl gamybos proceso tinkamumo. Todėl Sąjungos pramonės teiginiai buvo atmesti.

d) Išvados

(22)

Remdamasi 13–18 konstatuojamosiose dalyse aprašytais nustatytais faktais Komisija daro išvadą, kad pareiškėjas
tenkina sąlygas jį atleisti nuo muitų pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalį ir 13 straipsnio 4 dalį ir
turėtų būti įtrauktas į bendrovių, kurios atleistos nuo Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1993 nustatyto
antidempingo muito, sąrašą.

(23)

Importuojamas pareiškėjo pagamintas peržiūrimasis produktas atleidžiamas nuo išplėstųjų priemonių pagal
pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį, jeigu atleidimas pagrįstas galutinai patikrintais faktais. Atsiradus
naujų, priešingų prima facie įrodymų Komisija gali inicijuoti tyrimą, kad nustatytų, ar reikia panaikinti atleidimą.

(24)

Importuojamas pareiškėjo pagamintas peržiūrimasis produktas nuo išplėstųjų priemonių atleidžiamas remiantis
per šią peržiūrą nustatytais faktais. Nuo priemonių atleidžiamas tik peržiūrimasis produktas, kuris siunčiamas iš
Indijos ir kurį pagamino pirmiau minėtas konkretus juridinis asmuo. Importuojamam peržiūrimajam produktui,
pagamintam bet kurių kitų bendrovių, kurių pavadinimai konkrečiai nepaminėti Įgyvendinimo reglamento (ES)
2017/1993 1 straipsnio 3 dalyje, įskaitant subjektus, susijusius su tomis konkrečiai paminėtomis bendrovėmis, šis
atleidimas neturėtų būti taikomas, jam turėtų galioti tuo reglamentu nustatyta kitiems eksportuotojams taikoma
muito norma.

(25)

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1993 turėtų būti iš dalies pakeistas, kad į jo 1 straipsnio 3 dalį būtų įtraukta
bendrovė „SPG Glass Fibre PVT. LTD“.

(26)

Atleidimas taikomas tik tuo atveju, jei muitinėms pateikiama sąskaita faktūra, atitinkanti tam tikrus
reikalavimus. Pažymima, kad toks pats reikalavimas taikomas „Montex Glass Fibre Industries Pvt.Ltd“ ir „Pyrotek
India Pvt. Ltd.“ Šios bendrovės jau atleistos nuo galiojančių priemonių. Kadangi ši sąlyga nebuvo perkelta į
Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/1993, praleidimas ištaisomas šiuo reglamentu.
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5. KOMITETO PROCEDŪROS REIKALAVIMAI
(27)

Šis reglamentas atitinka pagal Reglamento (ES) 2016/1036 15 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1993 pakeičiamas taip:
1. 1 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3.
Galutinio antidempingo muito, taikomo importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės produktui, kaip
nurodyta 2 dalyje, taikymas išplečiamas tokiems patiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams,
siunčiamiems iš Indijos ir Indonezijos, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos ir Indonezijos kilmės
(TARIC kodai 7019 51 00 14, 7019 51 00 15, 7019 59 00 14 ir 7019 59 00 15), išskyrus tuos, kuriuos gamina
„Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd“ (papildomas TARIC kodas B942), „Pyrotek India Pvt. Ltd“ (papildomas TARIC
kodas C051) ir „SPG GLASS FIBRE PVT. LTD“ (papildomas TARIC kodas C205), tokiems patiems importuojamiems
tinkliniams stiklo pluošto audiniams, siunčiamiems iš Malaizijos, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip
Malaizijos kilmės (TARIC kodai 7019 51 00 11 ir 7019 59 00 11), ir tokiems patiems importuojamiems tinkliniams
stiklo pluošto audiniams, siunčiamiems iš Taivano ir Tailando, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip
Taivano ir Tailando kilmės (TARIC kodai 7019 51 00 12, 7019 51 00 13, 7019 59 00 12 ir 7019 59 00 13).
„Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd“, „Pyrotek India Pvt. Ltd“ ir „SPG Glass Fibre PVT. LTD“ atleidžiamos nuo
priemonių, jeigu valstybių narių muitinėms pateikiama galiojanti komercinė sąskaita faktūra, atitinkanti šio
reglamento II priede išdėstytus reikalavimus. Nepateikus tokios sąskaitos faktūros taikomas 1 dalyje nustatytas
antidempingo muitas.“
2. Šio reglamento priedo tekstas įterpiamas kaip II 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 2018 m. gegužės 30 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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PRIEDAS

„II PRIEDAS
1 straipsnyje nurodytoje galiojančioje komercinėje sąskaitoje faktūroje turi būti komercinę sąskaitą faktūrą išrašiusio
subjekto atstovo pasirašyta tokios formos deklaracija:
1. komercinę sąskaitą faktūrą išrašančio subjekto atstovo vardas, pavardė ir pareigos;
2. deklaracijos tekstas:
„Aš, toliau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad (kiekis) šioje sąskaitoje faktūroje nurodyto (nagrinėjamasis produktas),
parduodamo eksportuoti į Europos Sąjungą, (nagrinėjamoji šalis) pagamino (bendrovės pavadinimas ir adresas)
(papildomas TARIC kodas). Patvirtinu, kad šioje sąskaitoje faktūroje pateikta informacija yra išsami ir teisinga.“;
3. data ir parašas.“
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SPRENDIMAI
TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/789
2018 m. gegužės 25 d.
kuriuo Vengrijai leidžiama taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos
2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros
sistemos (1), ypač į jos 395 straipsnio 1 dalį,
atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,
kadangi:
(1)

remiantis Direktyvos 2006/112/EB 193 straipsniu pridėtinės vertės mokestį (PVM) mokesčių administratoriui
paprastai privalo sumokėti apmokestinamas prekes tiekiantis ar apmokestinamas paslaugas teikiantis apmokesti
namasis asmuo;

(2)

laišku, kurį Komisija užregistravo 2017 m. liepos 13 d., Vengrija paprašė leisti taikyti priemonę, kuria
nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB 193 straipsnio (toliau – specialioji priemonė), kiek tai susiję su
asmeniu, kuriam tenka prievolė mokėti PVM, kai tam tikras tiekimo operacijas vykdo apmokestinamasis asmuo,
kuriam taikoma likvidavimo ar bet kokia kita procedūra, kuria teisiškai konstatuojamas jo nemokumas;

(3)

remdamasi Direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, 2018 m. sausio 15 d. laiškais
Komisija Vengrijos prašymą perdavė kitoms valstybėms narėms. 2018 m. sausio 16 d. raštu Komisija pranešė
Vengrijai, kad turi visą prašymui įvertinti būtiną informaciją;

(4)

Vengrija teigia, kad dažnai apmokestinamieji asmenys, kuriems taikoma likvidavimo ar nemokumo procedūra,
nesumoka mokesčių administratoriui mokėtino PVM. Tačiau pirkėjas, kuris yra teisę į atskaitą turintis apmokesti
namasis asmuo, vis dar gali atskaityti PVM, o tai turi neigiamą poveikį biudžetui ir leidžia finansuoti likvidavimą.
Vengrija taip pat užregistravo sukčiavimo atvejų, kai likviduojamos įmonės išrašė fiktyvias sąskaitas faktūras
veikiančioms įmonėms ir taip labai sumažino jų mokėtiną mokestį be garantijos, kad sąskaitą išrašęs asmuo
sumokės mokėtiną PVM;

(5)

remdamosi Direktyvos 2006/112/EB 199 straipsnio 1 dalies g punktu, valstybės narės gali numatyti, kad asmuo,
kuriam tenka prievolė mokėti PVM, yra apmokestinamasis asmuo, kuriam tiekiamas nekilnojamasis turtas, kurį
skolininkas perleidžia priverstinio pardavimo tvarka (toliau – atvirkštinio apmokestinimo mechanizmas).
Siekdama kompensuoti valstybės pajamų nuostolius, Vengrija paprašė leisti taikyti nuo Direktyvos 2006/112/EB
193 straipsnio nukrypti leidžiančią nuostatą, kad galėtų taikyti atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą kitam
apmokestinamųjų asmenų, kuriems taikoma nemokumo procedūra, vykdomam tiekimui, būtent ilgalaikio turto
tiekimui ir prekių tiekimui ar paslaugų teikimui, kai jų atviros rinkos kaina yra didesnė nei 100 000 HUF;

(6)

remiantis Vengrijos pateikta informacija, nustačius, kad tais konkrečiais atvejais apmokestinamasis asmuo, kuriam
tenka prievolė mokėti PVM, yra gavėjas, bus supaprastina PVM rinkimo procedūra ir užkirstas kelias mokesčių
slėpimui ir vengimui. Vengrija mano, kad specialioji priemonė taip pat leis sumažinti valstybės pajamų nuostolius
ir gauti papildomų pajamų;

(7)

todėl Vengrijai turėtų būti leista taikyti atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą apmokestinamojo asmens,
kuriam taikoma likvidavimo ar bet kokia kita procedūra, kuria teisiškai konstatuojamas jo nemokumas,
vykdomam ilgalaikio turto tiekimui ir prekių tiekimui ar paslaugų teikimui, kai jų atviros rinkos kaina yra didesnė
nei 100 000 HUF;

(8)

specialioji priemonė turėtų būti ribotos trukmės;

(1) OL L 347, 2006 12 11, p. 1.
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(9)

atsižvelgiant į specialiosios priemonės taikymo sritį ir naujumą, svarbu įvertinti jos poveikį. Taigi, jeigu Vengrija
norėtų, kad specialiąją priemonę būtų leista toliau taikyti po 2021 m., ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. ji
turėtų pateikti Komisijai ataskaitą, kurioje, be kita ko, ši specialioji priemonė būtų peržiūrėta, ir prašymą leisti
toliau taikyti šią priemonę;

(10)

specialioji priemonė tik nežymiai paveiks bendrą galutinio vartojimo etapu renkamų mokesčių pajamų sumą ir
neturės neigiamo poveikio Sąjungos nuosaviems ištekliams, gaunamiems iš PVM,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 193 straipsnio, Vengrijai leidžiama numatyti, kad asmuo, kuriam tenka
prievolė mokėti PVM, yra apmokestinamasis asmuo, kuriam:
a) ilgalaikį turtą tiekia apmokestinamasis asmuo, kuriam taikoma likvidavimo ar bet kokia kita procedūra, kuria teisiškai
konstatuojamas tokio asmens nemokumas;
b) kitas prekes tiekia ir paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, kuriam taikoma likvidavimo ar bet kokia kita
procedūra, kuria teisiškai konstatuojamas tokio asmens nemokumas, kai tų prekių ir paslaugų atviros rinkos kaina
tiekimo ar teikimo metu yra didesnė nei 100 000 HUF.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.
Šis sprendimas baigia galioti 2021 m. gruodžio 31 d.
3 straipsnis
Šis sprendimas skirtas Vengrijai.

Priimta Briuselyje 2018 m. gegužės 25 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
V. GORANOV
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REKOMENDACIJOS
KOMISIJOS REKOMENDACIJA (ES) 2018/790
2018 m. balandžio 25 d.
dėl prieigos prie mokslinės informacijos ir tos informacijos išsaugojimo
EUROPOS KOMISIJA,

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

kadangi:

(1)

2012 m. liepos mėn. Europos Komisija priėmė mokslinės informacijos dokumentų rinkinį, kurį sudaro
komunikatas „Prieinamesnė mokslinė informacija. Naudingesnės viešosios investicijos į mokslinius tyrimus“ (1) ir
Komisijos rekomendacija 2012/417/ES (2). Rekomendacijoje 2012/417/ES nurodyta, jog Komisija peržiūrės
pažangą Sąjungoje, kad galėtų įvertinti, ar reikia imtis papildomų veiksmų norint pasiekti nustatytus tikslus;

(2)

komunikate „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“ (3) pabrėžiama duomenų sklaidos svarba
ekonomikos augimui, inovacijoms ir skaitmeninimui visuose ekonomikos sektoriuose, visų pirma mažosioms ir
vidutinėms įmonėms (taip pat pradedančiosioms įmonėms) ir visai visuomenei. Jame pripažįstama, kad didieji
duomenys ir itin našios kompiuterinės sistemos keičia mokslinių tyrimų vykdymo ir dalijimosi žiniomis
būdus. Visa tai yra perėjimo prie veiksmingesnio ir labiau prisitaikančio atvirojo mokslo dalis (4). Komunikate
skelbiama, kad Komisija skatins suteikti prieigą prie viešųjų duomenų, kad jos padėtų plėtoti inovacijas, ir pagal
Europos debesijos iniciatyvą sieks, kad būtų sukurta moksliniams tyrimams skirta atvirojo mokslo debesija.
Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos laikotarpio vidurio peržiūroje (5) Komisija praneša apie savo ketinimą
toliau gerinti viešųjų ir viešai finansuojamų duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą;

(3)

komunikate „Europos debesijos iniciatyva. Konkurencingos duomenų ir žinių ekonomikos kūrimas Europoje“ (6)
pateikiamas racionalus plataus masto planas, kaip plėtoti Europos atvirojo mokslo debesiją – atvirą aplinką,
kurioje mokslinė bendruomenė gali saugoti ir pakartotinai naudoti mokslinius duomenis ir rezultatus ir jais
dalytis. Jame taip pat skelbiama, kad Komisija peržiūrės rekomendaciją 2012/417/ES dėl prieigos prie mokslinės
informacijos ir tos informacijos išsaugojimo, siekdama, kad ji skatintų dalytis moksliniais duomenimis, kurti
paskatų dalytis duomenimis bei atlygio už tai sistemas ir tam skirtas švietimo bei mokymo programas mokslo
darbuotojams ir įmonėms. Tarnybų darbiniame dokumente „Europos atvirojo mokslo debesijos įgyvendinimo
planas“ (7) pateikiami kartu su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis atlikto galimų Europos atvirojo
mokslo debesijos (EAMD) valdymo ir finansavimo mechanizmų paieškų rezultatai ir išsamesnė informacija,
kokiais veiksmais pagal mokslinių tyrimų duomenų infrastruktūrų sutelkimo modelį bus kuriama EAMD;

(4)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/98/EB (8) nustatytas principas, kad visus viešojo sektoriaus
subjekto turimus prieinamus duomenis turėtų galėti komerciniais ir nekomerciniais tikslais pakartotinai naudoti
visos suinteresuotosios šalys nediskriminuojant lygiaverčių pakartotinio naudojimo kategorijų atžvilgiu ir
neviršijant didžiausių su duomenų platinimu susijusių ribinių sąnaudų;

(1) COM(2012) 401 final, 2012 m. liepos 17 d.
(2) 2012 m. liepos 17 d. Komisijos rekomendacija 2012/417/ES dėl prieigos prie mokslinės informacijos ir tos informacijos išsaugojimo
(OL L 194, 2012 7 21, p. 39).
(3) COM(2015) 192 final, 2015 m. gegužės 6 d.
4
( ) Atvirasis mokslas – tai bendradarbiavimu ir naujais žinių skleidimo būdais grindžiamas naujas požiūris į mokslo procesą, kuris, taikant
skaitmenines technologijas ir naujas bendradarbiavimo priemones, palengvina prieigą prie mokslinių tyrimų rezultatų ir jų pakartotinį
naudojimą.
(5) COM(2017) 228 final, 2017 m. gegužės 10 d.
6
( ) COM(2016) 178 final, 2016 m. balandžio 19 d.
(7) SWD(2018) 83 final, 2018 m. kovo 14 d.
(8) 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio
naudojimo (OL L 345, 2003 12 31, p. 90).
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(5)

atviros prieigos (1) politika siekiama mokslo darbuotojams ir plačiajai visuomenei kuo anksčiau nemokamai,
atvirai ir nediskriminuojant suteikti prieigą prie tarpusavyje įvertintų mokslinių publikacijų, mokslinių tyrimų
duomenų ir kitų mokslinių tyrimų rezultatų ir sudaryti sąlygas naudoti ir pakartotinai naudoti mokslinių tyrimų
rezultatus. Atvira prieiga padeda gerinti kokybę, mažinti nereikalingo mokslinių tyrimų dubliavimo poreikį,
spartinti mokslo pažangą, padėti kovoti su sukčiavimu mokslo srityje ir apskritai skatinti ekonomikos augimą ir
inovacijas. Kaip ir atvira prieiga, duomenų tvarkymo planavimas tampa įprasta moksline praktika;

(6)

atvira prieiga mokslo darbuotojams, jei jie nusprendžia skelbti savo darbą, suteikia jų publikacijų, ypač susijusių
su viešosiomis lėšomis finansuojamais moksliniais tyrimais, sklaidos galimybę. Licencijavimo sprendimais turėtų
būti siekiama palengvinti mokslinių publikacijų sklaidą ir pakartotinį naudojimą;

(7)

visuomenei svarbu išsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus. Šią pareigą nuo seno vykdo bibliotekos ar archyvai, visų
pirma nacionalinės privalomuosius egzempliorius kaupiančios bibliotekos. Mokslinių tyrimų rezultatų nuolat
daugėja. Reikėtų turėti priemones, infrastruktūrą ir programine įranga pagrįstus sprendimus, kad mokslinių
tyrimų rezultatus būtų galima ilgam išsaugoti skaitmeniniu pavidalu. Itin svarbu tvariai finansuoti duomenų
išsaugojimą, nes skaitmeninto turinio priežiūros sąnaudos tebėra palyginti didelės. Mokslinių tyrimų rezultatus
svarbu išsaugoti, kad juos būtų galima naudoti ateityje, todėl valstybėms narėms reikėtų rekomenduoti nustatyti
arba papildyti šios srities politiką;

(8)

naudodamiesi technologine pažanga, nacionalinės Vyriausybės, universitetai ir mokslinių tyrimų organizacijos
galėjo sukurti internetinę mokslinių tyrimų infrastruktūrą. Ši infrastruktūra padeda siekti šios rekomendacijos
tikslų, nes padeda mokslo darbuotojams tvarkyti savo mokslinių tyrimų rezultatus ir sudaro sąlygas juos skleisti.
Komunikate dėl Europos debesijos iniciatyvos skelbiama, kad „[k]uriant Europos atvirojo mokslo debesiją iš
pradžių bus sujungta esama mokslinių duomenų infrastruktūra, kuri šiuo metu suskaidyta pagal mokslo sritis ir
valstybes nares“. Tikslinga nustatyti ir rekomenduoti nacionalinio lygmens priemones, kuriomis būtų užtikrintas
tinkamas EAMD veikimas ir naudojimas;

(9)

dėl technologinės pažangos mokslo pasaulyje ilgainiui įvyko didžiulių pokyčių – pereita prie vis labiau bendradar
biavimu grindžiamų metodų, ir tai prisidėjo prie nuolatinio mokslinės medžiagos kiekio didėjimo. Kadangi
mokslas vis labiau grindžiamas bendradarbiavimu ir tampa skaidresnis, reikėtų užtikrinti, kad mokslo darbuotojai
visuose jų švietimo ir karjeros etapuose turėtų profesinio tobulėjimo galimybių, be kita ko, pagal aukštojo mokslo
programas. Jiems taip pat turėtų būti suteikta galimybė ugdyti tinkamus įgūdžius, kad galėtų visapusiškai
pasinaudoti atvirojo mokslo galimybėmis, kaip nurodyta „Skaitmeninio švietimo veiksmų plane“ (2);

(10)

paskatos ir atlygis yra svarbūs profesinės karjeros aspektai. Nors mokslo darbuotojai yra skatinami dirbti kitose
šalyse ar skirtinguose sektoriuose ir mokslo srityse bei dalytis mokslinių tyrimų rezultatais, dažnai už tai nėra
atlyginama arba tai nedaro poveikio jų tolesnei profesinei karjerai. Siekiant paremti atvirojo mokslo metodų
taikymą pažangiuose universitetuose, rengiami skaidrūs ir atsakingi rodikliai. Tam, kad būtų galima geriau
įvertinti Europos mokslinių tyrimų kokybę ir svariai paskatinti mokslo darbuotojus dalytis mokslinių tyrimų
rezultatais, o universitetams tapti verslesniems, kartu skatinant konkurenciją vidaus rinkoje, būtų galima naudoti
atnaujintus atlygio mechanizmus, kuriuose atsižvelgiama į naujos kartos rodiklius;

(11)

valstybės narės turėtų ir toliau remti atvirąjį mokslą ir atvirą prieigą, kaip nurodyta Tarybos išvadose dėl atvirų,
duomenims imlių ir tinkle sujungtų mokslinių tyrimų, kaip spartesnių ir didesnės apimties inovacijų skatinamojo
veiksnio (3) ir dėl perėjimo prie atvirojo mokslo sistemos (4);

(12)

perėjimas prie atviros prieigos yra pasaulinio masto uždavinys. Valstybės narės dėjo pastangas siekdamos šio
uždavinio ir joms reikėtų padėti gerinant atvirą bendradarbiavimu grindžiamą mokslinių tyrimų aplinką, kurioje
visame pasaulyje būtų laikomasi abipusiškumo. Atvirasis mokslas yra pagrindinis valstybių narių atsakingų
mokslinių tyrimų ir atvirų inovacijų politikos bruožas. Atsirandant naujoms skaitmeninėms technologijoms
mokslinių tyrimų ir finansavimo politika turėtų prisitaikyti prie šios naujos aplinkos;

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

Atvira prieiga – tai kuo mažiau ribojama galimybė prieiti prie mokslinių tyrimų rezultatų ir juos pakartotinai naudoti.
COM(2018) 22 final.
Tarybos išvados 9360/15, 2015 m. gegužės 29 d.
Tarybos išvados 9526/16, 2016 m. gegužės 27 d.
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(13)

Komisija rodė pavyzdį maksimaliai padidindama mokslinių tyrimų rezultatų prieinamumą ir jų pakartotinį
naudojimą atvirojo mokslo aplinkoje, be kita ko, bendrosiose programose ir Komisijos Jungtinio tyrimų centro
mokslinių tyrimų duomenims taikydama atvirųjų duomenų politiką;

(14)

padaryta didelė pažanga, susijusi su Rekomendacijoje 2012/417/ES ir kituose ankstesnėse konstatuojamosiose
dalyse nurodytuose dokumentuose aptartomis sritimis, tačiau ne visi tikslai buvo pasiekti, o pažanga valstybėse
narėse nevienoda. Norint kuo geriau išnaudoti Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialą, reikia, kad visos
valstybės narės dėtų daugiau pastangų;

(15)

ši rekomendacija grindžiama Rekomendacija 2012/417/ES ir ją pakeičia,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

Atvira prieiga prie mokslinių publikacijų
1. Valstybės narės turėtų nustatyti ir įgyvendinti aiškią mokslinių publikacijų, parengtų pagal viešosiomis lėšomis
finansuojamus mokslinius tyrimus, sklaidos ir prieigos prie šių publikacijų politiką (pateiktą nacionaliniuose veiksmų
planuose). Toje politikoje ir veiksmų planuose turėtų būti numatyta:
— konkretūs tikslai ir pažangos vertinimo rodikliai;
— įgyvendinimo planai, taip pat atsakomybės sričių paskirstymas ir tinkamas licencijavimas;
— susiję finansiniai planai.
Laikydamosi ES autorių teisių ir gretutinių teisių acquis valstybės narės turėtų užtikrinti, kad dėl šios politikos ar
veiksmų planų:
— visos mokslinės publikacijos, parengtos pagal viešosiomis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus, ne vėliau
kaip nuo 2020 m. būtų prieinamos atvirai;
— publikacijos, parengtos pagal viešosiomis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus, nepriklausomai nuo jų
publikavimo būdo (naudojant mokslinius žurnalus, skaitmeninę infrastruktūrą, multimedijos priemones ir naujus
bei eksperimentinius mokslo bendruomenės keitimosi informacija būdus), taptų kuo greičiau (pageidautina
paskelbimo metu) ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per šešis mėnesius (socialinių ir humanitarinių mokslų
publikacijos – per dvylika mėnesių) po paskelbimo atvirai prieinamos;
— atsižvelgiant į technologinius pokyčius, rinkoje naudojamos licencijavimo sąlygos nepagrįstai neribotų publikacijų,
parengtų pagal viešai finansuojamus mokslinius tyrimus, teksto ir duomenų gavybos, laikantis taikomų autorių
teisių teisės aktų ir nedarant jiems poveikio;
— mokslo darbuotojai, sudarydami sutartinius susitarimus su mokslo leidėjais, išlaikytų reikiamas intelektinės
nuosavybės teises, be kita ko, kad įvykdytų atviros prieigos politikos reikalavimus. Tai visų pirma taikoma savaran
kiškam archyvavimui ir pakartotiniam naudojimui (ypač vykdant teksto ir duomenų gavybą);
— būtų skelbiama informacija apie viešųjų institucijų arba viešųjų institucijų grupių ir leidėjų susitarimus dėl
mokslinės informacijos teikimo, siekiant didinti rinkos skaidrumą ir sąžiningą konkurenciją, nedarant poveikio
praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugai. Turėtų būti skelbiama informacija apie
įvairių rūšių susitarimus, visų pirma vadinamuosius didelius sandorius (t. y. dėl sumažintomis kainomis siūlomų
spausdintinių ir elektroninių žurnalų rinkinių prenumeratos) ir susijusius kompensavimo sandorius, kuriais
siekiama gauti sumažintus atvira prieiga pagrįstos leidybos mokesčius konsorciumams;
— novatoriškos įmonės, visų pirma mažosios ir vidutinės įmonės, nepriklausomi mokslo darbuotojai (pavyzdžiui,
piliečiai mokslininkai), viešasis sektorius, spauda ir plačioji visuomenė turėtų kuo daugiau skaidrių ir nediskrimi
nuojančių galimybių susipažinti su viešosiomis lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatų duomenimis,
siekiant sudaryti sąlygas inovacijoms, suteikti daugiau galių viešajam sektoriui ir informuoti piliečius.
2. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad mokslinius tyrimus finansuojančios įstaigos, atsakingos už viešojo mokslinių
tyrimų finansavimo valdymą, ir viešąjį finansavimą gaunančios akademinės įstaigos nacionaliniu lygmeniu
koordinuotai įgyvendintų 1 punkte nurodytą politiką ir nacionalinius veiksmų planus:
— nustatytų institucinę mokslinių publikacijų sklaidos bei atviros prieigos prie jų politiką ir parengtų įgyvendinimo
planus;

2018 5 31

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

L 134/15

— dotacijų ir kituose finansinės paramos moksliniams tyrimams susitarimuose nustatytų atviros prieigos
reikalavimus, taip pat atitikties šiems reikalavimams stebėsenos mechanizmus ir tolesnius veiksmus, kuriais
siekiama ištaisyti reikalavimų nesilaikymo atvejus;
— skirtų tinkamą finansavimą skaidriai ir nediskriminuojančiai duomenų sklaidai (be kita ko, laisvai prieigai ir
pakartotiniam naudojimui), kad būtų galima naudoti įvairias priemones, įskaitant, kai tinka, skaitmenines infrast
ruktūras, ir naujus bei eksperimentinius mokslo bendruomenės keitimosi informacija būdus;
— patartų mokslo darbuotojams, kaip laikytis laisvos prieigos politikos ir padėtų jiems tai daryti, visų pirma
tvarkant savo intelektinės nuosavybės teises, kad jų publikacijos būtų atvirai prieinamos;
— vestų bendras derybas su leidėjais dėl skaidrių ir geriausių prieigos prie publikacijų, įskaitant jų naudojimą ir
pakartotinį naudojimą, sąlygų;
— užtikrintų, kad viešosiomis lėšomis finansuojamos publikacijos būtų lengvai identifikuojamos tinkamomis
techninėmis priemonėmis, be kita ko, prie mokslinių tyrimų rezultatų elektroninių versijų pridedant
metaduomenis ir nekintamus identifikatorius.

Mokslinių tyrimų duomenų tvarkymas, įskaitant atvirą prieigą
3. Valstybės narės turėtų nustatyti ir įgyvendinti aiškią mokslinių tyrimų duomenų, gautų įgyvendinant viešosiomis
lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus, tvarkymo, įskaitant atvirą prieigą, politiką (pateiktą nacionaliniuose
veiksmų planuose). Toje politikoje ir veiksmų planuose turėtų būti numatyta:
— konkretūs tikslai ir pažangos vertinimo rodikliai;
— įgyvendinimo planai, taip pat atsakomybės sričių paskirstymas ir tinkamas licencijavimas;
— susiję finansiniai planai.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad įgyvendinus šią politiką arba veiksmų planus:
— duomenų tvarkymo planavimas taptų įprasta mokslo praktika mokslinių tyrimų proceso pradžioje, kai duomenys
generuojami arba renkami, be kita ko, tokį reikalavimą nustatant duomenų tvarkymo planuose;
— mokslinių tyrimų duomenys, gauti įgyvendinant viešosiomis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus, taptų ir
išliktų surandami, prieinami, sąveikūs ir pakartotinai panaudojami (FAIR principai) saugioje ir patikimoje
aplinkoje naudojant skaitmeninę infrastruktūrą (įskaitant, kai tinkama, ta, kuri sutelkta Europos atvirojo mokslo
debesijoje), išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma arba nesuderinama su tolesniu mokslinių tyrimų rezultatų
panaudojimu („kiek įmanoma, atviri, kiek būtina, uždari“). Tokie atvejai galėtų susiklostyti dėl, be kita ko,
privatumo, komercinių paslapčių, nacionalinio saugumo, teisėtų komercinių interesų ir trečiųjų šalių intelektinės
nuosavybės teisių priežasčių. Ši politika ar nacionaliniai veiksmų planai nedaro poveikio jokiems duomenims,
praktinei patirčiai ir (arba) informacijai (nepriklausomai nuo jų formos ar pobūdžio), kuriuos viešojo ir privačiojo
sektorių partnerystės privačiosios šalys turėjo iki mokslinių tyrimų veiklos;
— atsižvelgiant į technologinius pokyčius (įskaitant dinaminius (tikralaikius) duomenis), rinkoje naudojamos licenci
javimo sąlygos nepagrįstai neribotų mokslinių tyrimų duomenų, gautų įgyvendinant viešai finansuojamus
mokslinius tyrimus, teksto ir duomenų gavybos, laikantis taikomų autorių teisių teisės aktų ir nedarant jiems
poveikio;
— novatoriškos įmonės, visų pirma mažosios ir vidutinės įmonės, nepriklausomi mokslo darbuotojai (pavyzdžiui,
piliečiai mokslininkai), viešasis sektorius, spauda ir plačioji visuomenė turėtų kuo daugiau galimybių skaidriai ir
nediskriminuojamai susipažinti su viešosiomis lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatų duomenimis,
siekiant sudaryti sąlygas inovacijoms, suteikti daugiau galių viešajam sektoriui ir informuoti piliečius.
4. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad mokslinius tyrimus finansuojančios įstaigos, atsakingos už viešojo mokslinių
tyrimų finansavimo valdymą, ir viešąjį finansavimą gaunančios akademinės įstaigos nacionaliniu lygmeniu
koordinuotai įgyvendintų 3 punkte nurodytą politiką ir nacionalinius veiksmų planus:
— nustatytų institucinę mokslinių tyrimų duomenų tvarkymo politiką ir parengtų įgyvendinimo planus;
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— dotacijų ir kituose finansinės paramos moksliniams tyrimams susitarimuose, susijusiuose su projektais, kuriuose
sukuriami mokslinių tyrimų duomenys, nustatytų principinius duomenų valdymo planų ir atviros prieigos prie
mokslinių tyrimų duomenų reikalavimus („kiek įmanoma, atvira, kiek būtina, uždara“), taip pat atitikties šiems
reikalavimams stebėsenos mechanizmus ir tolesnius veiksmus, kuriais siekiama ištaisyti reikalavimų nesilaikymo
atvejus;
— duomenų tvarkymui skirtų reikiamą finansavimą;
— patartų mokslo darbuotojams, kaip laikytis mokslinių tyrimų duomenų tvarkymo politikos, ir padėtų jiems tai
daryti, visų pirma padėtų įgyti duomenų tvarkymo planavimo įgūdžių ir informuotų apie skaitmeninę infrast
ruktūrą, padedančią gauti prieigą prie mokslinių tyrimų duomenų ir juos išsaugoti;
— užtikrintų, kad duomenų rinkinius būtų paprasta identifikuoti naudojant nekintamus identifikatorius ir įmanoma
susieti su kitais duomenų rinkiniais ir publikacijomis taikant tinkamas priemones, be to, būtų suteikiama
papildomos informacijos, kad juos būtų galima tinkamai įvertinti ir naudoti.
Mokslinės informacijos išsaugojimas ir pakartotinis naudojimas
5. Valstybės narės turėtų nustatyti ir įgyvendinti aiškią geresnio mokslinės informacijos (publikacijų, duomenų rinkinių
ir kitų mokslinių tyrimų rezultatų) išsaugojimo ir pakartotinio naudojimo politiką (pateiktą nacionaliniuose veiksmų
planuose). Toje politikoje ir veiksmų planuose turėtų būti numatyta:
— konkretūs tikslai ir pažangos vertinimo rodikliai;
— įgyvendinimo planai, taip pat atsakomybės sričių paskirstymas ir tinkamas licencijavimas;
— susiję finansiniai planai.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad įgyvendinus šią politiką arba veiksmų planus:
— viešąjį finansavimą gaunančios akademinės įstaigos parengtų savo mokslinių rezultatų išsaugojimo politiką;
— skaitmeniniu būdu parengtos publikacijos ir susiję mokslinių tyrimų rezultatai būtų išsaugomi veikiančioje
veiksmingoje elektroninės mokslinės informacijos deponavimo sistemoje;
— ilgalaikiam išsaugojimui atrinkta mokslinė informacija būtų deramai prižiūrima ir veiktų informacijai pakartotinai
naudoti reikalinga aparatinė ir programinė įranga;
— būtų skatinamas unikalus identifikavimas (mokslinių tyrimų rezultatų, mokslo darbuotojų, organizacijų, kuriems
jie priklauso, finansuotojų, ir įnašų mokėtojų susiejimas) naudojant įvairius nekintamus identifikatorius, kad būtų
galima užtikrinti mokslinių tyrimų rezultatų surandamumą, atkuriamumą ir ilgalaikį išsaugojimą;
— siekiant užtikrinti teisėtą pakartotinį informacijos naudojimą ir išsaugojimą, būtų įdiegtos automatiškai
nuskaitomos licencijavimo sistemos ir sąlygos, suderinamos su jau esančiomis atvirosiomis licencijomis, pagal
kurias galima pakartotinai naudoti mokslinę informaciją, gautą vykdant viešosiomis lėšomis finansuojamus
mokslinius tyrimus, laikantis taikomų autorių teisių teisės aktų ir nedarant jiems poveikio, siekiant užtikrinti;
— sudarytų suinteresuotosioms šalims palankesnes sąlygas siūlyti papildomą vertę suteikiančias paslaugas, pagrįstas
pakartotiniu mokslinės informacijos naudojimu.
Atvirojo mokslo infrastruktūra
6. Valstybės narės turėtų nustatyti ir įgyvendinti aiškią politiką (pateiktą nacionaliniuose veiksmų planuose), kuria toliau
plėtojama prieigą prie mokslinės informacijos, jos išsaugojimą, dalijimąsi ja bei pakartotinį jos naudojimą palaikanti
infrastruktūra ir skatinamas jos telkimas Europos atvirojo mokslo debesijoje (EAMD). Toje politikoje ir veiksmų
planuose turėtų būti numatyta:
— konkretūs tikslai ir pažangos vertinimo rodikliai;
— įgyvendinimo planai, taip pat atsakomybės sričių paskirstymas ir tinkamas licencijavimas;
— susiję finansiniai planai.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad įgyvendinus šią politiką arba nacionalinius veiksmų planus:
— ištekliai būtų numatyti, naudojami ir sutelkti taip, kad būtų užtikrintas ekonominis veiksmingumas ir inovacijų
diegimas, kartu skatinant konkurenciją vidaus rinkoje;
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— būtų užtikrinta infrastruktūros kokybė ir patikimumas, be kita ko, naudojant visuotinai pripažintus sertifikavimo
mechanizmus, specifikacijas ir standartus;
— mokslo darbuotojai turėtų daugiau galimybių skaidriai ir nediskriminuojamai naudotis mokslinių tyrimų ištekliais
ir mokslinės informacijos saugojimo, tvarkymo, analizavimo, dalijimosi ir pakartotinio naudojimo paslaugomis,
įskaitant, kai įmanoma, per EAMD;
— taikant papildomus rodiklius ir parametrus infrastruktūra būtų pritaikyta rinkti informaciją, kuria grindžiamas
atvirumo, atvirojo mokslo, mokslinių tyrimų ir karjeros vertinimo stebėjimas ir vertinimas.
7. Valstybės narės turėtų užtikrinti nacionalinių infrastruktūrų tarpusavio sąveiką, taip pat sąveiką su EAMD ir kitomis
pasaulinėmis iniciatyvomis:
— dalyvauti apibrėžiant duomenų ir paslaugų prieigos per EAMD standartus, taip pat rodiklius ir parametrus, kurie
leistų įvertinti su EAMD susijusį mokslinių tyrimų poveikį;
— užtikrinti naujai sukurtų arba modernizuotų infrastruktūrų sąveiką, kad būtų atsižvelgta į EAMD plėtrą ir taip,
mažinant susiskaidymą ir skatinant mokslinius atradimus ir bendradarbiavimą tarp mokslo sričių ir šalių, būtų
išvengta izoliavimosi;
— sudaryti sąlygas naudotis paslaugomis ir dalytis moksline informacija per EAMD.
Įgūdžiai ir gebėjimai
8. Valstybės narės turėtų nustatyti ir įgyvendinti aiškią politiką (pateiktą nacionaliniuose veiksmų planuose) dėl mokslo
darbuotojų ir akademinių įstaigų personalo būtinų įgūdžių ir gebėjimų, susijusių su moksline informacija. Toje
politikoje ir veiksmų planuose turėtų būti numatyta:
— konkretūs tikslai ir pažangos vertinimo rodikliai;
— įgyvendinimo planai, taip pat atsakomybės sričių paskirstymas;
— susiję finansiniai planai.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad įgyvendinus šią politiką arba veiksmų planus:
— aukštojo mokslo bei mokymo sistemoje ir visais karjeros etapais būtų pagal poreikį mokoma ir šviečiama apie
atvirą prieigą, mokslinių tyrimų duomenų tvarkymą, duomenų valdymą, duomenų saugojimą, duomenų priežiūrą
ir atvirąjį mokslą, remiantis geriausia sektoriuje taikoma praktika;
— būtų skatinamos ir (arba) sukurtos aukštesnės pakopos programos, skirtos naujiems profesiniams profiliams
duomenų tvarkymo technologijų srityje;
— būtų remiamas duomenims imlių kompiuterijos mokslo sričių ekspertų, įskaitant duomenų specialistus,
techninius darbuotojus ir duomenų tvarkytojus, rengimas ir mokymas.
Paskatos ir atlygis
9. Valstybės narės turėtų nustatyti ir įgyvendinti aiškią politiką (pateiktą nacionaliniuose veiksmų planuose), kuria
siekiama pritaikyti, kiek tai susiję su moksline informacija, mokslo darbuotojų įdarbinimo ir karjeros vertinimo
sistemą, mokslinių tyrimų dotacijų skyrimo mokslo darbuotojams vertinimo sistemą ir mokslinių tyrimų įstaigų
vertinimo sistemas. Toje politikoje ir veiksmų planuose turėtų būti numatyta:
— konkretūs tikslai ir pažangos vertinimo rodikliai;
— įgyvendinimo planai, taip pat atsakomybės sričių paskirstymas;
— susiję finansiniai planai.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad įgyvendinus šią politiką arba veiksmų planus:
— akademinės karjeros sistema būtų pritaikyta taip, kad būtų remiami ir atlygio sulauktų mokslo darbuotojai,
nusiteikę dalytis savo mokslinių tyrimų rezultatais, visų pirma kuo anksčiau užtikrinti atvirą prieigą prie savo
publikacijų bei kitų mokslinių tyrimų rezultatų;
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— už mokslinių tyrimų finansavimą viešosiomis lėšomis atsakingos institucijos ir šiomis lėšomis finansuojamos
akademinės įstaigos padėtų įgyvendinti nacionalinę politiką ir tuo tikslu įdiegtų priemones, kurios padėtų dalytis
moksline informacija, tai įvertinti ir už tai atlyginti;
— mokslinių tyrimų ir karjeros vertinimo sistemos būtų papildytos rodikliais ir parametrais, kuriais remiantis galima
įvertinti atvirumą, be kita ko (tačiau ne tik tai) įvertinant platesnį socialinį mokslinių tyrimų ir individualaus
mokslo darbuotojo poveikį („naujos kartos parametrai“).
Įvairių suinteresuotųjų šalių dialogas atvirojo mokslo tema nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu
lygmenimis
10. Valstybės narės turėtų dalyvauti įvairių suinteresuotųjų šalių dialoge dėl perėjimo prie atvirojo mokslo nacionaliniu,
Europos ir tarptautiniu lygmenimis visais 1–9 punktuose nurodytais klausimais.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad:
— tie dialogai stiprintų susietą atvirojo mokslo technologinę aplinką, apimančią visus mokslinių tyrimų rezultatus
visose mokslinių tyrimų gyvavimo ciklo fazėse (duomenys, publikacijos, programinė įranga, metodai, protokolai
ir kt.);
— palaipsniui įvyktų sisteminis perėjimas prie atvirojo mokslo: be technologinių pokyčių ir efektyvumo, įsigalėtų
abipusiškumo principas, pasikeistų kultūrinis mokslo darbuotojų požiūris ir įvyktų instituciniai mokslinių
tyrimų poslinkiai atvirojo mokslo kryptimi akademinėse įstaigose ir finansuotojų organizacijose, įskaitant, kai
tinka, mokslinių tyrimų sąžiningumo ir etikos klausimų sprendimus.
Sąjungos lygmens struktūrinis valstybių narių veiksmų koordinavimas ir rekomendacijos
įgyvendinimo stebėjimas
11. Valstybės narės turėtų paskirti atsakingą nacionalinę tarnybą, kuri:
— koordinuotų šioje rekomendacijoje išvardytas priemones;
— palaikytų ryšius su Komisija su prieiga prie mokslinės informacijos ir šios informacijos išsaugojimu susijusiais
klausimais, visų pirma, dėl geresnių bendrų principų ir standartų apibrėžčių, įgyvendinimo priemonių ir naujų
būdų skleisti mokslinių tyrimų rezultatus Europos mokslinių tyrimų erdvėje ir jais dalytis;
— teiktų šios rekomendacijos įgyvendinimo ataskaitas.
12. Praėjus 18 mėnesių po šios rekomendacijos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, o po to kas dvejus
metus valstybės narės turėtų informuoti Komisiją apie veiksmus, kurių imtasi dėl šios rekomendacijos sudedamųjų
dalių. Remdamasi šia informacija Komisija peržiūrės Sąjungoje padarytą pažangą, kad galėtų įvertinti, ar reikia imtis
papildomų veiksmų norint pasiekti šioje rekomendacijoje siūlomus tikslus.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 25 d.
Komisijos vardu
Mariya GABRIEL

Carlos MOEDAS

Komisijos narė

Komisijos narys
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KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/366, kuriuo pagal
Reglamento (ES) 2016/1037 18 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą
importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos
siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims
(t. y. elementams) nustatomi galutiniai kompensaciniai muitai ir nutraukiamas dalinės tarpinės
peržiūros tyrimas pagal Reglamento (ES) 2016/1037 19 straipsnio 3 dalį, klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 56, 2017 m. kovo 3 d.)
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