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EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

EIROPAS KOMISIJA
Komisijas paziņojums
Provizoriskais oglekļa emisiju pārvirzes saraksts 2021.–2030. gadam
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 162/01)
1.

Ievads

Parasti uzņēmumiem, kuri ir ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas dalībnieki, emisijas kvotas iedala ar izsoļu
palīdzību.

Bezmaksas emisijas kvotu iedale ir izņēmums, ko piemēro tikai pārejas periodā. Bez maksas iedalīto emisijas kvotu daļa
laika gaitā samazināsies. Emisijas kvotas, ko pagaidām iedala bez maksas, nav paredzētas, lai subsidētu attiecīgos ražotā
jus, bet gan lai samazinātu ekonomisko ietekmi, ko rada tas, ka Eiropas Savienība īsā laikā vienpusēji izveidoja emisijas
kvotu tirgu.

Bezmaksas kvotas iedala skaidri definētām rūpniecības nozarēm, lai nodrošinātos pret būtisku oglekļa emisiju pārvirzes
risku, kamēr citas valstis nepieņems līdzvērtīgus klimata politikas pasākumus. Par oglekļa emisiju pārvirzi uzskata situā
cijas, kad klimata politikas pasākumu radīto izmaksu dēļ uzņēmumi dažās rūpniecības nozarēs vai apakšnozarēs pārceļ
ražošanu uz citām valstīm, kurās ir mazāk stingri emisiju ierobežojumi. Oglekļa emisiju pārvirze varētu palielināt šādu
uzņēmumu kopējo emisiju daudzumu pasaulē, bet tas vājinātu ES emisiju mazināšanas rīcībpolitiku iedarbīgumu, turklāt
tirgus daļas samazinājums pasliktinātu ES energoietilpīgo nozaru uzņēmumu ekonomiskos rezultātus.

Bezmaksas kvotu iedale ir atbildes pasākums pamatotām bažām par konkurētspēju, jo šīs kvotas samazina rūpniecības
nozaru un apakšnozaru faktiskās oglekļa izmaksas un ļauj ietaupītos finanšu resursus novirzīt investīcijām mazoglekļa
tehnoloģijās.

Nesen pārskatītajā ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) direktīvā (1) ir noteikti noteikumi par bezmaksas
kvotu iedalīšanu 2021.–2030. gada periodā un Eiropas Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai direktīvā izda
rītu papildinājumus attiecībā uz nozarēm un apakšnozarēm, kas pakļautas būtiskam oglekļa emisiju pārvirzes riskam.

Ir sākta oglekļa emisiju pārvirzes saraksta gatavošana, un šis saraksts būs spēkā visā 10 gadu periodā no 2021. līdz
2030. gadam. Tas rūpniecības nozarēm garantēs augsta līmeņa sistēmas drošību un noteiktību attiecībā uz to ilgtermiņa
investīcijām. Šā paziņojuma mērķis ir darīt zināmus atklātībai pirmā līmeņa novērtējuma rezultātus (turpmāk “provizo
riskais oglekļa emisiju pārvirzes saraksts”), lai dotu attiecīgajām rūpniecības nozarēm un apakšnozarēm pietiekami daudz
laika sagatavot pieteikumus saskaņā ar tiesību piešķiršanas kritērijiem, kas izskaidroti 4.2. iedaļā, un to paveikt pietie
kami savlaicīgi pirms pārskatītajā ES ETS direktīvā norādītā termiņa (2018. gada 30. jūnijs pieteikumiem, ko iesniedz ar
dalībvalstu starpniecību).
(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 14. marta Direktīva (ES) 2018/410, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emi
siju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos, un Lēmumu (ES) 2015/1814.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.076.01.0003.01.LAV&toc=OJ:L:2018:076:TOC
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ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma 2021.–2030. gada periodā

Oglekļa emisiju pārvirzes saraksts ir priekšnosacījums, lai ES ETS reformu periodam pēc 2020. gada varētu īstenot ar
citiem tiesību aktiem (1), kurus izmantos, lai noteiktu bezmaksas emisiju kvotas, ko rūpniecības nozarēm iedalīs, lai
nodrošinātos pret oglekļa emisiju pārvirzes risku. Lai 2021. gada 1. janvārī varētu sākt ceturto tirdzniecības periodu,
minētie tiesību akti vispirms ir jāpieņem, kā arī ir jāparedz pietiekami daudz laika, lai apspriestos ar ieinteresētajām
personām. Oglekļa emisiju pārvirzes saraksts 2021.–2030. gadam jāpublicē, pirms nozares ar dalībvalstu starpniecību
iesniegs datus tehnisko līmeņatzīmju vērtību atjaunināšanai un bezmaksas kvotu noteikšanai.
Pārskatītajā ES ETS direktīvā ir iekļauti noteikumi, ar kuriem nodrošinās, ka oglekļa emisiju pārvirzes saraksts būs kon
centrētāks (īsāks) nekā iepriekšējie lēmumi par oglekļa emisiju pārvirzi, un tas savukārt palīdzēs nodrošināt, ka būtiskam
oglekļa emisiju pārvirzes riskam pakļautās nozares saņem pietiekami daudz bezmaksas kvotu. Šie noteikumi arī nodroši
nās, ka ES izpilda PTO saistības. Konkrēti, pārskatītajā ES ETS direktīvā ir sīki noteikts, kā izstrādājami noteikumi par
bezmaksas kvotu iedalīšanu un kā izveidojams oglekļa emisiju pārvirzes saraksts.
Ja nozare vai apakšnozare ir iekļauta oglekļa emisiju pārvirzes sarakstā, tas nozīmē, ka visas iekārtas attiecīgajā
(apakš)nozarē saņems 100 % no bezmaksas kvotām, kas tām aprēķinātas pēc līmeņatzīmēm (2), savukārt sarakstā neiek
ļautās nozares saņems 30 % (līdz 2026. g.) bezmaksas kvotu, kuru piešķiršana līdz 2030. gadam pakāpeniski tiks
izbeigta. No tā secināms, ka oglekļa emisiju pārvirzes saraksts būs ekonomiski nozīmīgs, jo bezmaksas kvotām ir liela
finansiālā vērtība.
3.

Process

Tiešsaistes apspriešanā, kas ilga no 2017. gada novembra līdz 2018. gada februārim, ieinteresētās personas tika aicinātas
izteikt viedokli par iespējamām oglekļa emisiju pārvirzes saraksta izveides metodikām. Apspriešanā piedalījās nozares
apvienības (102), atsevišķi uzņēmumi (43), NVO (5), valsts iestādes (5) un viens iedzīvotājs. Kopumā atsauksmes sniedza
156 ieinteresētās personas. Respondenti atbalstīja otrā līmeņa novērtējumus, kuru mērķis ir nodrošināt tikpat lielu
pamatīgumu, godīgumu, pārredzamību un taisnīgumu kā pirmā līmeņa kvantitatīvajos novērtējumos. Respondenti arī
atbalstīja vienotu novērtēšanas sistēmu, kurā būtiska loma būtu ieinteresētajām personām. Nozaru pārstāvji norādīja, ka
viņi vēlētos, lai ar viņiem apspriežas, pirms tiek sagatavota novērtējuma galīgā redakcija.
Oglekļa emisiju pārvirzes saraksta sagatavošanai veltītajās ad hoc sanāksmēs 2018. gada 22. februārī un 22. martā, kurās
piedalījās dalībvalstu pārstāvji, tika apspriests oglekļa emisiju pārvirzes process un vajadzīgo novērtējumu sakarā veica
mie darbi.
2018. gada 2. martā notika darbseminārs, kurā ieinteresētajām personām attiecībā uz bezmaksas kvotu iedalīšanu un
oglekļa emisiju pārvirzi sniedza pārskatu pār pārskatīto tiesisko regulējumu un ES ETS īstenošanas procesu. Galvenokārt
tika apspriests, kā tiks veikti 2021.–2030. gada oglekļa emisiju pārvirzes saraksta sagatavošanai vajadzīgie novērtējumi,
to saturs un kritēriji. Vēl viens ieinteresēto personu pasākums plānots 2018. gada 16. maijā, kurā Eiropas līmenī ar
rūpniecības nozarēm un citām ieinteresētajām personām (dalībvalstis, NVO, ideju laboratorijas u. c.) apspriedīs provizo
risko oglekļa emisiju pārvirzes sarakstu.
4.

Kritēriji, pēc kuriem nozares un apakšnozares iekļauj oglekļa emisiju pārvirzes sarakstā (2021–2030)

Lai noteiktu pakļautību oglekļa pārvirzes riskam, Komisijai visas attiecīgās rūpniecības nozares un apakšnozares ir jāno
vērtē, izmantojot ES ETS direktīvā noteiktos kritērijus.
Oglekļa emisiju pārvirzes riska novērtējumu veic divos secīgos posmos.
1. Vispirms veic kvantitatīvu pirmā līmeņa novērtējumu NACE (3) 4. līmenī (sk. 4.1. iedaļu). Nozari uzskata par
pakļautu būtiskam oglekļa emisiju pārvirzes riskam, ja oglekļa emisiju pārvirzes indikators ir lielāks par 0,2 (ES ETS
direktīvas 10.b panta 1. punkts).
(1) Šie citi tiesību akti ietver: bezmaksas kvotu noteikumu pārskatīšanu, līmeņatzīmju vērtību atjaunināšanu attiecībā uz progresu rūpnie
ciskajās iekārtās, noteikumu izstrādi bezmaksas kvotu koriģēšanai darbības maiņas dēļ, bezmaksas kvotu noteikšanu katrai iekārtai.
(2) Bezmaksas kvotas = līmeņatzīme × vēsturiskais darbības līmenis × oglekļa emisiju pārvirzes riska koeficients × korekcijas koeficienti;
sīkāku informāciju sk. norāžu dokumentā Nr. 5 Guidance on carbon leakage: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/
docs/gd5_carbon_leakage_en.pdf.
(3) Eurostat, saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, NACE 2. redakcija.
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2. Dažos gadījumos, ievērojot skaidri definētus tiesību piešķiršanas kritērijus (sk. 4.2. iedaļu), var veikt otrā līmeņa
novērtējumu, kas var būt kvalitatīvs novērtējums pēc īpašiem kritērijiem vai kvantitatīvs novērtējums dezagregētā
līmenī (1). Šie konkrētie gadījumi ir minēti ES ETS direktīvas 10.b panta 2. un 3. punktā.
4.1. Pirmā līmeņa novērtējums
Pirmā līmeņa kvantitatīvo novērtējumu veic, izmantojot saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā. Ir
novērtētas visas derīgo izrakteņu ieguves un apstrādes rūpniecības darbības B sadaļā (Ieguves rūpniecība un karjeru
izstrāde) un C sadaļā (Apstrādes rūpniecība), jo visas ES ETS iekārtas ir klasificētas šajās divās sadaļās. Kā sākumpunkts
izmantota dezagregācija NACE četrciparu līmenī.
Oglekļa emisiju pārvirzes indikators ES ETS direktīvas 10.b pantā definēts kā nozares tirdzniecības ar trešām valstīm
intensitātes un nozares emisiju intensitātes reizinājums. Par oglekļa emisiju pārvirzes riskam pakļautām uzskata tās
nozares un apakšnozares, kurās oglekļa pārvirzes indikators pārsniedz 0,2.
Tirdzniecības intensitāte ar trešām valstīm pārskatītajā ES ETS direktīvā ir definēta kā attiecība starp kopējo eksporta uz
trešām valstīm vērtību, kam pieskaitīta importa no trešām valstīm vērtība, un Eiropas Ekonomikas zonas kopējo tirgus
vērtību (gada apgrozījums plus kopējais imports no trešām valstīm).
Emisiju intensitāti mēra kilogramos CO2 uz vienu euro bruto pievienotās vērtības un izsaka ar attiecīgās nozares tiešo
un netiešo emisiju summu, kas dalīta ar bruto pievienoto vērtību.
Uzskata, ka Eiropas Savienības darījumu žurnāls (EUTL) sniedz visprecīzākos un pārredzamākos datus par CO2 emisijām
iekārtu līmenī, un tāpēc tā dati ir izmantoti tiešo emisiju aprēķināšanai nozaru līmenī. Iekārtas ir iedalītas NACE
4. līmeņa nozarēs, pamatojoties uz informāciju par iekārtām, ko dalībvalstis sniegušas valstu īstenošanas pasākumu
ietvaros saskaņā ar Lēmumu 2011/278/ES (2).
Attiecībā uz elektroenerģijas patēriņa novērtējumu, ko izmanto netiešo emisiju aprēķināšanai, jānorāda, ka, tā kā nav
pieejami 28 ES dalībvalstu līmeņa dati, par uzticamāko pieejamo avotu uzskata datus, kas savākti tieši no dalībval
stīm (3). Elektroenerģijas patēriņu pārveido netiešajās emisijās, izmantojot elektroenerģijas emisijas faktoru. Aprēķinu veic
tāpat kā iepriekšējo divu oglekļa emisiju pārvirzes sarakstu gadījumā, proti, atsauces vērtība ir elektroenerģijas ražošanas
resursu kopstruktūras vidējā vērtība, un tās pamatā ir vidējā emisiju intensitāte, kuras iegūtas ar elektroenerģiju, kas
saražota kurināmo kopstruktūrā, kurā ieskaitīti visi energoavoti Eiropā, un šo atsauces vērtību dala ar atbilstošo saražo
tās elektroenerģijas daudzumu.
Komisija elektroenerģijas emisijas faktoru ir atjauninājusi, ņemot vērā elektroenerģijas sistēmas dekarbonizāciju un atjau
nojamo energoresursu īpatsvara palielināšanos. Iepriekšējos divos oglekļa emisiju pārvirzes sarakstos izmantotās vērtības
atskaites gads bija 2005. gads, savukārt jaunajai vērtībai tas ir 2015. gads, un tas atbilst prasībai ES ETS direktīvas
10.b panta 5. punktā, saskaņā ar kuru jāpamatojas uz “datiem par trim nesenākajiem kalendārajiem gadiem, par kuriem
ir pieejami dati” (2013–2015). Pamatojoties uz iepriekš minēto, ir noteikts, ka atjauninātā vērtība ir 376 grami oglekļa
dioksīda uz vienu kilovatstundu.
4.2. Tiesības pieteikties uz otrā līmeņa novērtējumu
Pārskatītā ETS direktīva paredz sīki izstrādātus noteikumus par konkrētu nozaru un apakšnozaru tiesībām pieteikties uz
otru novērtējumu tad, ja tās neatbilst galvenajam oglekļa emisiju pārvirzes riska kritērijam, pēc kura lemj par iekļaušanu
oglekļa emisiju pārvirzes sarakstā.
Pārskatītajā ETS direktīvā ir skaidri noteikts, ka lēmumu par nozaru un apakšnozaru iekļaušanu oglekļa emisiju pārvir
zes sarakstā pēc otrā līmeņa novērtējuma pieņem Komisija. ETS direktīvā ir skaidri nošķirti šādi posmi: tiesības pieteik
ties uz otrā līmeņa novērtējumu, novērtēšanas process un tajā piemērotie kritēriji un faktiskā nozares iekļaušana sarak
stā. Šis sākotnējais saraksts attiecas uz tiesībām pieteikties.
(1) Dezagregēts līmenis ir līmenis, kas ir zemāks par NACE 4. līmeni, piem., PRODCOM 8. līmenis.
(2) Komisijas 2011. gada 27. aprīļa Lēmums 2011/278/ES, ar kuru visā Savienībā nosaka pagaidu noteikumus saskaņotai bezmaksas emi
siju kvotu sadalei atbilstoši 10.a pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/87/EK (OV L 130, 17.5.2011., 1. lpp.).
(3) Lai iegūtu elektroenerģijas patēriņa datus NACE četrciparu līmenī, kurus izmanto netiešo izmaksu aprēķināšanai katrā nozarē, bija
vajadzīga ad hoc datu vākšana. Šāda datu vākšana notika arī iepriekšējo oglekļa emisiju pārvirzes sarakstu sagatavošanas laikā 2009.
un 2014. gadā.
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Ja oglekļa emisiju pārvirzes indikators ir diapazonā no 0,15 līdz 0,2, drīkst iesniegt lūgumu veikt kvalitatīvu novērtē
jumu saskaņā ar 10.b panta 2. punktā izklāstītajiem kritērijiem; lūgumam jāpievieno pierādījumi par samazinājuma
potenciālu, tirgus iezīmēm un peļņas daļu.
Nozares un apakšnozares, kuru emisiju intensitāte (izmanto, lai aprēķinātu oglekļa emisiju pārvirzes indikatoru,
sk. 4.1. iedaļu) pārsniedz 1,5, ir tiesīgas pieteikties vai nu uz kvalitatīvu novērtējumu, vai uz kvantitatīvu novērtējumu
dezagregētā līmenī (PRODCOM 6. vai 8. līmenis).
Uz abu veidu novērtējumiem ir tiesības pieteikties arī tām nozarēm un apakšnozarēm, kam bezmaksas kvotas aprēķina
pēc pārstrādes rūpnīcu līmeņatzīmēm.
Tās nozares un apakšnozares, kuras uzskaitītas PRODCOM 6. vai 8. līmeņa oglekļa emisiju pārvirzes sarakstā 2015.–
2020. gadam (1), ir tiesīgas pieteikties uz kvantitatīvu novērtējumu dezagregētā līmenī.
Kritēriji, kas dod tiesības pieteikties uz otrā līmeņa novērtējumu, ir noteikti pārskatītās direktīvas 10.b panta 2. un
3. punktā un ir īsi izklāstīti 1. tabulā.
1. tabula
Pārskats par kritērijiem, kas dod tiesības pieteikties uz otrā līmeņa novērtējumu
Kritēriji

Pants

Novērtēšanas process

A

Oglekļa emisiju pārvirzes indikators diapa
zonā no 0,15 līdz 0,2

10.b panta 2.
punkts

Kvalitatīvs novērtējums

B

Emisiju intensitāte pārsniedz 1,5

10.b panta 3.
punkts

Kvalitatīvs novērtējums VAI kvantitatīvs novēr
tējums dezagregētā līmenī

C

Bezmaksas kvotas aprēķina, pamatojoties uz
pārstrādes iekārtu līmeņatzīmēm

10.b panta 3.
punkts

Kvalitatīvs novērtējums VAI kvantitatīvs novēr
tējums dezagregētā līmenī

D

10.b panta 3.
Nozares un apakšnozares, kas iekļautas ES
ETS 2015.–2020. gada oglekļa emisiju pārvir punkts
zes sarakstā sešciparu vai astoņciparu līmenī

5.

Kvantitatīvs novērtējums dezagregētā līmenī

Provizoriskais oglekļa emisiju pārvirzes saraksts 2021.–2030. gadam

Provizoriskais oglekļa emisiju pārvirzes saraksts ir sagatavots pēc pirmā līmeņa novērtējuma, kurš aptvēra visas rūpniecī
bas nozares. Tajā ir iekļautas nozares, kuras ES ETS 2021.–2030. gada periodā uzskata par pakļautām būtiskam oglekļa
emisiju pārvirzes riskam; tās ir uzskaitītas 2. tabulā šā paziņojuma pielikumā. Nozares un apakšnozares, kuras uzskata
par tiesīgām pieteikties uz papildu novērtējumu saskaņā ar minētajiem četriem tiesību piešķiršanas kritērijiem, kas
noteikti pārskatītajā ES ETS direktīvā (sk. sīkāku izklāstu 4.2. iedaļā), ir uzskaitītas 3., 4. un 5. tabulā šā paziņojuma
pielikumā.
6.

Turpmākā rīcība

Nozares un apakšnozares, kas ir tiesīgas pieteikties uz otrā līmeņa novērtējumu atbilstoši A, B vai C kritērijam, drīkst
iesniegt pieteikumus Eiropas Komisijai ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc šā provizoriskā oglekļa emisiju pārvirzes saraksta
publicēšanas. Pieteikumi kopā ar attiecīgiem pierādījumiem jānosūta elektroniski uz šādu e-pasta adresi: CLIMACARBON-LEAKAGE@ec.europa.eu.
Turklāt līdz 2018. gada 30. jūnijam dalībvalstis, pamatojoties uz tām iesniegtajiem pieteikumiem no nozarēm un apakš
nozarēm, kas atbilstoši D kritērijam ir tiesīgas uz otrā līmeņa novērtējumu, drīkst pieprasīt, lai šīs nozares un apakšno
zares, ja to oglekļa emisiju pārvirzes indikators ir lielāks par 0,2, tiktu iekļautas oglekļa emisiju pārvirzes sarakstā. Pietei
kumus no šādām nozarēm un apakšnozarēm var iesniegt dalībvalstīm, un tajos iekļauj pienācīgi pamatotus, pilnīgus,
verificētus un revidētus datus par pēdējiem pieciem gadiem, kā arī jebkādus citus relevantus datus. Komisija papildus
plāno publicēt svarīgus norādījumus.
(1) Komisijas Lēmums 2014/746/ES.
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PIELIKUMS
Provizorisks oglekļa emisiju pārvirzes riskam pakļauto nozaru saraksts

Provizoriskajā sarakstā, kurā uzskaitītas tās NACE 4. līmeņa nozares un apakšnozares, kas atbilstīgi ES ETS direktīvas
10.b panta 1. punktam uzskatāmas par oglekļa emisiju pārvirzes riskam pakļautām, ietilpst 44 nozares.
2. tabula
Kvantitatīvais kritērijs: oglekļa emisiju pārvirzes indikators pārsniedz 0,2
NACE kods

Apraksts

0510

Akmeņogļu ieguve

0610

Jēlnaftas ieguve

0710

Dzelzsrūdu ieguve

0729

Citu krāsaino metālu rūdu ieguve

0891

Ķimikāliju un minerālmēslu ražošanā izmantojamo minerālu ieguve

0899

Citur neklasificēta pārējā ieguves rūpniecība

1041

Eļļu un tauku ražošana

1062

Cietes un cietes produktu ražošana

1081

Cukura ražošana

1106

Iesala ražošana

1310

Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana

1395

Neaustu drānu un to izstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu

1411

Ādas apģērbu ražošana

1621

Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana

1711

Celulozes (papīrmasas) ražošana

1712

Papīra un kartona ražošana

1910

Koksēšanas produktu ražošana

1920

Naftas pārstrādes produktu ražošana

2011

Rūpniecisko gāzu ražošana

2012

Krāsvielu un pigmentu ražošana

2013

Pārējo neorganisko ķīmisko pamatvielu ražošana

2014

Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana

2015

Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana

2016

Plastmasu ražošana pirmapstrādes formās

2017

Sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstrādes formās
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Apraksts

2060

Sintētisko šķiedru ražošana

2311

Lokšņu stikla ražošana

2313

Dobo stikla izstrādājumu ražošana

2314

Stikla šķiedras ražošana

2319

Citu stikla izstrādājumu ražošana, ieskaitot tehniskā stikla izstrādājumus

2320

Ugunsizturīgo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

2331

Keramikas flīžu un plākšņu ražošana

2351

Cementa ražošana

2352

Kaļķa un ģipša ražošana

2399

Citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

2410

Čuguna, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana

2420

Tērauda cauruļu, dobu profilu un to savienojumu ražošana

2431

Aukstā vilkšana

2442

Alumīnija ražošana

2443

Svina, cinka un alvas ražošana

2444

Vara ražošana

2445

Citu krāsaino metālu ražošana

2446

Kodoldegvielas ražošana

2451

Čuguna liešana

Nozares un apakšnozares, kam ir tiesības uz kvalitatīvu novērtējumu (A kritērijs)
3. tabulā ir uzskaitītas tās NACE 4. līmeņa nozares un apakšnozares, kurām saskaņā ar ES ETS direktīvas 10.b panta
2. punktu ir tiesības pieteikties uz kvalitatīvu novērtējumu.
3. tabula
A kritērijs: oglekļa emisiju pārvirzes indikators pārsniedz 0,15
NACE kods

Apraksts

0893

Sāls ieguve

1330

Tekstilmateriālu apdare

2110

Farmaceitisko pamatvielu ražošana

2341

Sadzīves un dekoratīvo keramikas izstrādājumu ražošana

2342

Sanitārtehnisko keramikas izstrādājumu ražošana

2343

Keramikas izolatoru un izolācijas armatūras ražošana

2344

Citu tehnisko keramikas izstrādājumu ražošana
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Apraksts

2611

Elektronisko komponentu ražošana

2720

Galvanisko elementu ražošana

2731

Optisko šķiedru kabeļu ražošana

Nozares un apakšnozares, kam ir tiesības pieteikties uz kvalitatīvu vai dezagregētu kvantitatīvo novērtējumu
(B kritērijs)
4. tabulā ir uzskaitītas tās NACE 4. līmeņa nozares un apakšnozares, kurām saskaņā ar ES ETS direktīvas 10.b panta
3. punkta pirmo daļu ir tiesības pieteikties uz kvalitatīvu vai dezagregētu kvantitatīvo novērtējumu.
4. tabula
B kritērijs: emisiju intensitāte pārsniedz 1,5
NACE kods

Apraksts

0520

Brūnogļu (lignīta) ieguve

2332

Māla ķieģeļu, flīžu un citu apdedzināto būvmateriālu ražošana

Nozares un apakšnozares, kam ir tiesības pieteikties uz kvalitatīvu vai dezagregētu kvantitatīvo novērtējumu
(C kritērijs)
Saskaņā ar ES ETS direktīvas 10.b panta 3. punktu, ja bezmaksas kvotas aprēķina, pamatojoties uz pārstrādes iekārtu
līmeņatzīmēm, nozarēm ir tiesības pieteikties uz kvalitatīvu novērtējumu vai dezagregētu kvantitatīvo novērtējumu.
Nozares, kas varētu būt tiesīgas pieteikties, atzīst par pakļautām oglekļa emisiju pārvirzes riskam pēc kvantitatīvā kritē
rija, un šīs nozares jau ir iekļautas 2. tabulā. Tāpēc nav vajadzīgs papildu novērtējums.
Nozares un apakšnozares, kam ir tiesības pieteikties uz dezagregētu kvantitatīvo novērtējumu (D kritērijs)
5. tabulā ir uzskaitītas tās PRODCOM 6. vai 8. līmeņa nozares un apakšnozares, kurām saskaņā ar ES ETS direktīvas
10.b panta 3. punkta piekto daļu ir tiesības ar dalībvalstu starpniecību pieteikties uz dezagregētu kvantitatīvo
novērtējumu.
Šajā sarakstā ir iekļautas 16 nozares un apakšnozares. Papildus ir vēl 6 citas apakšnozares, kurām attiecīgā NACE
4. līmeņa nozare jau iekļauta 2. tabulā, tāpēc papildu novērtējums nav vajadzīgs.
5. tabula
D kritērijs: nozares un apakšnozares, kas iekļautas 2015.–2020. gada oglekļa emisiju pārvirzes sarakstā dezag
regētā līmenī (PRODCOM 6. vai 8. līmenis)
NACE kods

Apraksts

081221

Kaolīns un citi kaolīnu saturoši māli

08122250

Parastie māli un slānekļi izmantošanai celtniecībā (izņemot bentonītu, ugunsizturīgo mālu, uzpūstos
mālus, kaolīnu un kaolīna mālus); andaluzīts; kianīts; silimanīts; mullīts; šamots vai dinasa zemes

10311130

Saldēti sagatavoti vai konservēti kartupeļi (ieskaitot ceptus vai eļļā apceptus un tad sasaldētus kartu
peļus) (izņemot sagatavotus ar etiķi vai etiķskābi)

10311300

Žāvēti (kaltēti) kartupeļi miltu, rupja maluma miltu, pārslu, granulu un lodīšu veidā

10391725

Koncentrēts tomātu biezenis un pasta

105121

Vājpiena pulveris

105122

Pilnpiena pulveris

105153

Kazeīns
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Apraksts

105154

Laktoze un laktozes sīrups

10515530

Sūkalas un modificētas sūkalas pulverī, granulās vai citā cietā veidā; iebiezinātas vai neiebiezinātas, ar
vai bez saldinātājvielām

108211

Attaukota vai neattaukota kakao pasta

108212

Kakao sviests, tauki un eļļa

108213

Kakao pulveris (izņemot ar cukura vai citu saldinātāju piedevu)

10891334

Maizes raugs

203021

Gatavi pigmenti, blāvotāji un krāsas, stiklveida emaljas un glazūras, aplējumi, šķidrie spīdumi un
līdzīgi izstrādājumi; stikla frite

25501134

Pēc vaļējās matrices metodes kaltas dzelzs daļas transmisijas vārpstām, izciļņvārpstām, kloķvārpstām
un kloķiem u. tml.
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IV
(Paziņojumi)

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

EIROPAS KOMISIJA
Euro maiņas kurss (1)
2018. gada 7. maijs
(2018/C 162/02)
1 euro =
Valūta

Maiņas kurss

1,1902

USD

ASV dolārs

JPY

Japānas jena

DKK

Dānijas krona

7,4486

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,88010

SEK

Zviedrijas krona

CHF

Šveices franks

ISK

Islandes krona

NOK

Norvēģijas krona

9,6190

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

HUF

Ungārijas forints

PLN

Polijas zlots

4,2537

RON

Rumānijas leja

4,6563

TRY

Turcijas lira

5,0827

AUD

Austrālijas dolārs

1,5882

130,15

10,5383
1,1964
121,80

25,518
314,34

(1) Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.

Valūta

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

Kanādas dolārs
Hongkongas dolārs
Jaunzēlandes dolārs
Singapūras dolārs
Dienvidkorejas vona
Dienvidāfrikas rands
Ķīnas juaņa renminbi
Horvātijas kuna
Indonēzijas rūpija
Malaizijas ringits
Filipīnu peso
Krievijas rublis
Taizemes bāts
Brazīlijas reāls
Meksikas peso
Indijas rūpija

Maiņas kurss

1,5338
9,3428
1,7013
1,5917
1 288,09
14,9730
7,5778
7,3985
16 735,40
4,6947
61,763
74,8299
37,944
4,2162
23,0215
79,9040
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V
(Atzinumi)

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS
ĪSTENOŠANU

EIROPAS KOMISIJA
Paziņojums par to antidempinga pasākumu termiņbeigu pārskatīšanas sākšanu, kuri piemērojami
Ķīnas Tautas Republikas un Taizemes izcelsmes kaļamā čuguna vītņotu cauruļu savienotājelementu
importam
(2018/C 162/03)
Pēc tam, kad tika publicēts paziņojums par spēkā esošo Ķīnas Tautas Republikas un Taizemes (“attiecīgās valstis”) izcel
smes kaļamā čuguna vītņotu cauruļu savienotājelementu importam noteikto antidempinga pasākumu gaidāmajām ter
miņa beigām (1), atbilstīgi 11. panta 2. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulā (ES)
2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (2)
(“pamatregula”), Eiropas Komisija (“Komisija”) saņēma pārskatīšanas pieprasījumu.
1.

Pārskatīšanas pieprasījums

Pieprasījumu 2018. gada 13. februārī iesniedza četri ES ražotāji (ATUSA - Berg Montana Fittings A.D, Georg Fischer Fit
tings GmbH, Odlewnia Zéliwa S.A. and Livarna Titan d.o.o.), kopā saukti par “pieprasījuma iesniedzējiem”, kuri pārstāv
vairāk nekā 95 % no Savienības kaļamā čuguna vītņotu cauruļu savienotājelementu ražošanas kopapjoma.
2.

Pārskatāmais ražojums

Ražojums, uz kuru attiecas šī pārskatīšana, ir kaļamā čuguna vītņotu cauruļu savienotājelementi (izņemot kompresijas
savienotājelementu galvenās sastāvdaļas, kurām izmanto ISO DIN 13 metriskās vītnes, un kaļamas dzelzs vītņotu cirku
lāro savienojumu kārbas bez vāka) (“pārskatāmais ražojums”), ko patlaban klasificē ar KN kodu ex 7307 19 10 (Taric
kods 7307 19 10 10).
3.

Spēkā esošie pasākumi

Pašlaik ir spēkā galīgais antidempinga maksājums, kas noteikts ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 430/2013 (3).
4.

Pārskatīšanas pamatojums

Pieprasījuma pamatā ir apgalvojums, ka pēc pasākumu termiņa beigām dempings un kaitējums Savienības ražošanas
nozarei visticamāk turpināsies vai atkārtosies.
4.1.

Apgalvojums par dempinga turpināšanās vai atkārtošanās iespējamību

4.1.1. Ķīnas Tautas Republika
Pieprasījuma iesniedzēji apgalvoja, ka nav atbilstīgi izmantot iekšzemes cenas un izmaksas Ķīnas Tautas Republikā
(“ĶTR”), ņemot vērā to, ka pastāv būtiski izkropļojumi 2. panta 6.a punkta b) apakšpunkta nozīmē.
(1) OV C 268, 12.8.2017., 4. lpp.
(2) OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.
(3) Padomes 2013. gada 13. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 430/2013, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē
pagaidu maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas un Taizemes izcelsmes kaļamā čuguna vītņotu cauruļu savienotājelementu
importam (OV L 129, 14.5.2013., 1. lpp.).
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Lai pamatotu apgalvojumus par būtiskiem izkropļojumiem, pieprasījuma iesniedzēji atsaucās uz Komisijas dienestu
2017. gada 20. decembra darba dokumentu Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the purposes of
the trade defence investigations (1), kurā aprakstīti konkrētie apstākļi attiecīgajās valstīs un jo īpaši tirgus izkropļojumi melnā
un krāsainā metāla, gāzes un elektroenerģijas nozarēs.

Tā rezultātā, ņemot vērā pamatregulas 2. panta 6.a punktu, apgalvojums par dempinga turpināšanos vai atkārtošanos ir
balstīts uz salīdzinājumu starp salikto normālo vērtību, pamatojoties uz ražošanas un pārdošanas izmaksām, kuras
atspoguļo neizkropļotas cenas vai robežlielumus atbilstošā reprezentatīvā valstī, un Ķīnas Tautas Republikas pārskatāmā
ražojuma eksporta cenu (EXW līmenī), to pārdodot eksportam uz Savienību. Šādi aprēķinātās dempinga starpības attie
cīgajām valstīm ir ievērojamas.

Ņemot vērā pieejamo informāciju, Komisija uzskata, ka saskaņā ar pamatregulas 5. panta 9. punktu ir pietiekama infor
mācija, kas pierāda, ka sakarā ar būtiskiem izkropļojumiem, kas ietekmē cenas un izmaksas, nav atbilstīgi izmantot
iekšzemes cenas un izmaksas attiecīgajā valstī, tādējādi attaisnojot izmeklēšanas sākšanu saskaņā ar pamatregulas
2. panta 6.a punktu.

4.1.2. Taizeme
Apgalvojums par dempinga turpināšanās vai atkārtošanās iespējamību attiecībā uz Taizemi balstīts uz pārskatāmā ražo
juma iekšzemes cenas salīdzinājumu ar eksporta cenu (EXW līmenī) laikā, kad pārskatāmo ražojumu pārdod eksportam
uz Savienību.

4.2.

Apgalvojums par kaitējuma turpināšanās vai atkārtošanās iespējamību

Pieprasījuma iesniedzēji apgalvo, ka no attiecīgajām valstīm importētā pārskatāmā ražojuma cena cita starpā ir negatīvi
ietekmējusi cenas, kuras piemēro Savienības ražotāji, kā rezultātā būtiski un nelabvēlīgi ietekmējot Savienības ražošanas
nozares vispārējo darbību un finansiālo situāciju.

Pieprasījuma iesniedzēji apgalvo, ka kaitējums atkārtosies. Šajā ziņā pieprasījuma iesniedzēji ir snieguši pierādījumus
tam, ka tad, ja pasākumi tiktu izbeigti, pārskatāmā ražojuma importa līmenis no attiecīgajām valstīm uz Savienību visti
camāk palielināsies, ņemot vērā ražotāju ražotnēs attiecīgajās valstīs esošo neizmantoto jaudu, Savienības tirgus pievilcī
gumu apjoma un cenu ziņā un tirdzniecības aizsardzības pasākumu pastāvēšanu citās trešās valstīs.

Visbeidzot, pieprasījuma iesniedzēji apgalvo, ka kaitējuma novēršana galvenokārt bijusi saistīta ar pasākumu piemēro
šanu, pat ja importa apjoms absolūtā izteiksmē un tirgus daļas ziņā ir saglabājies ievērojamā līmenī, un ka tad, ja pasā
kumus vairs nepiemērotu, atkārtojoties importam par dempinga cenām ievērojamos daudzumos no attiecīgajām valstīm,
varētu atkārtoties kaitējums Savienības ražošanas nozarei.

5.

Procedūra

Pēc apspriešanās ar komiteju, kas izveidota ar pamatregulas 15. panta 1. punktu, konstatējusi, ka ir pietiekami pierādī
jumi, kas pamato termiņbeigu pārskatīšanas sākšanu, Komisija ar šo sāk pārskatīšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta
2. punktu.

Termiņbeigu pārskatīšanā tiks noteikts, vai, beidzoties pasākumu termiņam, varētu turpināties vai atkārtoties ar attiecīgo
valstu izcelsmes pārskatāmo ražojumu saistītais dempings un Savienības ražošanas nozarei nodarītais kaitējums.

5.1.

Pārskatīšanas izmeklēšanas periods un attiecīgais periods

Dempinga turpināšanās vai atkārtošanās izmeklēšana aptvers laikposmu no 2017. gada 1. aprīļa līdz 2018. gada
31. martam (“pārskatīšanas izmeklēšanas periods”). Tendences, kas ir svarīgas, lai novērtētu kaitējuma turpināšanās vai
atkārtošanās iespējamību, tiks pētītas laikposmam no 2014. gada 1. janvāra līdz izmeklēšanas perioda beigām (“attiecī
gais periods”).
(1) SWD (2017) 483 final/2 pieejams: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.
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Komisija termiņbeigu pārskatīšanā pārbauda eksportu, kas pārskatīšanas izmeklēšanas periodā veikts uz Savienību un
neatkarīgi no eksporta uz Savienību apsver, vai to uzņēmumu situācija, kuri ražo un pārdod pārskatāmo ražojumu attie
cīgajā valstī, ir tāda, ka eksporta par dempinga cenām uz Savienību turpināšanās vai atkārtošanās ir iespējama, ja pasā
kumi zaudētu spēku.
Tāpēc visi pārskatāmā ražojuma ražotāji attiecīgajā valstī, neatkarīgi no tā, vai tie pārskatīšanas izmeklēšanas periodā
eksportējuši (1) pārskatāmo ražojumu uz Savienību, ir aicināti piedalīties Komisijas veiktajā izmeklēšanā.
5.2.1. Izmeklēšana attiecībā uz ražotājiem attiecīgajās valstīs
Ņemot vērā, ka šajā termiņbeigu pārskatīšanā varētu būt iesaistīts liels skaits attiecīgo valstu ražotāju, un lai izmeklēšanu
pabeigtu tiesību aktos noteiktajā termiņā, Komisija var ierobežot izmeklējamo ražotāju skaitu, no pietiekama skaita ražo
tāju veidojot izlasi (šo procesu sauc arī par “atlasi”). Atlasi veic saskaņā ar pamatregulas 17. pantu.
Lai Komisija varētu lemt, vai ir vajadzīga atlase, un vajadzības gadījumā veidot izlasi, visi ražotāji vai pārstāvji, kas dar
bojas to vārdā, ieskaitot tos, kas nesadarbojās izmeklēšanā, kuras rezultātā tika noteikti pasākumi, uz kuriem attiecas šī
pārskatīšana, ar šo tiek aicināti pieteikties Komisijā. Ja vien nav norādīts citādi, minētajām personām tas jāizdara
15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, sniedzot Komisijai šā paziņojuma
I pielikumā noteikto informāciju par saviem uzņēmumiem.
Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu ražotāju eksportētāju atlasei, tā sazināsies arī ar attiecīgo val
stu iestādēm un var sazināties ar visām zināmajām ražotāju apvienībām.
Visām ieinteresētajām personām, kuras vēlas sniegt izlases izveidei svarīgu informāciju, izņemot iepriekš pieprasīto infor
māciju, tas jāizdara 21 dienas laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norā
dīts citādi.
Ja būs vajadzīga izlase, tad ražotāji tiks atlasīti, ņemot vērā lielāko reprezentatīvo ražošanas, pārdošanas vai eksporta
apjomu, ko paredzētajā termiņā iespējams izmeklēt. Visiem zināmajiem ražotājiem, attiecīgo valstu iestādēm un ražotāju
apvienībām vajadzības gadījumā ar attiecīgo valstu iestāžu starpniecību Komisija paziņos, kuri uzņēmumi ir atlasīti.
Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai attiecībā uz ražotājiem, tā nosūtīs anketas izlasē
iekļautajiem ražotājiem, visām zināmajām ražotāju apvienībām un attiecīgo valstu iestādēm.
Visiem izlasē iekļautajiem eksportētājiem 37 dienu laikā no dienas, kad paziņots par iekļaušanu izlasē, ja vien nav norā
dīts citādi, būs jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem.
Neskarot iespējamu pamatregulas 18. panta piemērošanu, uzņēmumi, kuri piekrituši iespējamai iekļaušanai izlasē, taču
tajā nav iekļauti, tiks uzskatīti par uzņēmumiem, kas sadarbojās (“izlasē neiekļautie ražotāji, kas sadarbojās”).
5.2.2. Papildu procedūra attiecībā uz ĶTR, kas ir pakļauta būtiskiem izkropļojumiem
Saskaņā ar 2. panta 6.a punkta e) apakšpunktu Komisija tūlīt pēc izmeklēšanas sākšanas ar norādi dokumentos, kuri
pieejami ieinteresētajām personām, informēs izmeklēšanā iesaistītās personas par attiecīgajiem avotiem, ko tā plāno
izmantot normālās vērtības noteikšanai ĶTR saskaņā ar pamatregulas 2. panta 6.a punktu. Norāde ietvers visus avotus,
tostarp attiecīgā gadījumā atbilstošas reprezentatīvās trešās valsts izvēli. Izmeklēšanā iesaistītajām personām atvēl 10
dienas piezīmju sniegšanai no dienas, kurā šī norāde ir pievienota dokumentiem. Saskaņā ar Komisijai pieejamo infor
māciju attiecībā uz ĶTR iespējamā reprezentatīvā trešā valsts ir Taizeme. Lai galu galā izvēlētos atbilstošo reprezentatīvo
trešo valsti, Komisija pārbaudīs, vai tajā ekonomiskās attīstības līmenis ir līdzīgs eksportētājvalsts līmenim, vai tajā tiek
ražots un pārdots pārskatāmais ražojums un vai attiecīgie dati ir viegli pieejami. Ja ir vairāk par vienu šādu valsti, priekš
roku attiecīgā gadījumā dos valstīm ar atbilstoša līmeņa sociālo un vides aizsardzību.
(1) Ražotājs ir attiecīgās valsts uzņēmums, kas ražo pārskatāmo ražojumu, ieskaitot visus saistītos uzņēmumus, kuri piedalās pārskatāmā
ražojuma ražošanā, pārdošanā iekšzemes tirgū vai eksportēšanā.
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Attiecībā uz attiecīgiem avotiem, Komisija aicina visus ražotājus ĶTR 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī sniegt informāciju, kas prasīta šā paziņojuma III pielikumā.
Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai attiecībā uz apgalvotiem būtiskiem izkropļoju
miem 2. panta 6.a punkta b) apakšpunkta nozīmē, Komisija arī nosūtīs anketu attiecīgās valsts valdībai.
Visas ieinteresētās personas ar šo ir aicinātas, ievērojot šā paziņojuma noteikumus, darīt zināmu savu viedokli, iesniegt
informāciju un sniegt pierādījumus, kas to pamato, attiecībā uz pamatregulas 2. panta 6.a punkta b) apakšpunkta
piemērošanu.
Ja vien nav norādīts citādi, minētajai informācijai un pierādījumiem, kas to pamato, jānonāk Komisijā 37 dienu laikā no
šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
5.2.3. Izmeklēšana attiecībā uz nesaistītiem importētājiem (1) (2)
Šajā izmeklēšanā tiek aicināti piedalīties pārskatāmā ražojuma nesaistītie importētāji no attiecīgajām valstīm Savienībā,
ieskaitot tos, kuri nesadarbojās izmeklēšanā, kuras rezultātā tika noteikti spēkā esošie pasākumi.
Ņemot vērā, ka šajā termiņbeigu pārskatīšanā varētu būt iesaistīts liels skaits nesaistītu importētāju, un lai izmeklēšanu
pabeigtu tiesību aktos noteiktajā termiņā, Komisija var ierobežot izmeklējamo nesaistīto importētāju skaitu, no pietie
kama skaita nesaistīto importētāju veidojot izlasi (šo procesu sauc arī par “atlasi”). Atlasi veic saskaņā ar pamatregulas
17. pantu.
Lai Komisija varētu lemt, vai ir vajadzīga atlase, un vajadzības gadījumā veidot izlasi, visi nesaistītie importētāji vai pār
stāvji, kuri darbojas to vārdā, ieskaitot tos, kas nesadarbojās izmeklēšanās, kuru rezultātā tika noteikti šajā procedūrā
pārskatāmie pasākumi, ar šo tiek aicināti pieteikties Komisijā. Ja vien nav norādīts citādi, minētajām personām tas jāiz
dara 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, sniedzot Komisijai šā paziņo
juma II pielikumā noteikto informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem.
Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu nesaistītu importētāju atlasei, tā var arī sazināties ar visām
zināmajām importētāju apvienībām.
Visām ieinteresētajām personām, kuras vēlas sniegt izlases izveidei svarīgu informāciju, izņemot iepriekš pieprasīto infor
māciju, tas jāizdara 21 dienas laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norā
dīts citādi.
Ja ir vajadzīga izlase, tad importētājus var atlasīt, ņemot vērā Savienībā pārdoto attiecīgās valsts izcelsmes pārskatāmo
ražojumu lielāko reprezentatīvo apjomu, ko paredzētajā termiņā iespējams pienācīgi izmeklēt. Visiem zināmajiem nesais
tītajiem importētājiem un importētāju apvienībām Komisija paziņos, kuri uzņēmumi ir iekļauti izlasē.
Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas izlasē iekļautajiem nesaistīta
jiem importētājiem. Šīm personām jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem 37 dienu laikā no dienas, kad paziņots
par iekļaušanu izlasē, ja vien nav norādīts citādi.
(1) Izlasē var iekļaut tikai tādus importētājus, kas nav saistīti ar ražotājiem attiecīgajās valstīs. Importētājiem, kas ar ražotājiem attiecīgajās
valstīs ir saistīti, jāaizpilda minētajiem ražotājiem attiecīgajās valstīs paredzētās anketas I pielikums. Saskaņā ar 127. pantu Komisijas
2015. gada 24. novembra Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu
konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, divas
personas uzskata par saistītām, ja: a) viena persona ir otras personas uzņēmuma amatpersona vai direktors; b) tās ir juridiski atzīti
uzņēmējdarbības partneri; c) tās ir darba devējs un darba ņēmējs; d) kādai trešajai personai tieši vai netieši pieder, tā pārvalda vai tur
5 % vai vairāk no abu personu balsstiesīgajām apgrozībā esošajām akcijām vai daļām; e) viena no personām tieši vai netieši kontrolē
otru; f) abas personas tieši vai netieši kontrolē kāda trešā persona; g) kopā abas personas tieši vai netieši kontrolē trešo personu; vai
h) tās ir vienas ģimenes locekļi (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.). Par vienas ģimenes locekļiem uzskata tikai tādas personas, kuru
starpā pastāv šādas attiecības: i) vīrs un sieva, ii) tēvs vai māte un bērns, iii) brālis un māsa vai pusbrālis un pusmāsa, iv) vectēvs vai
vecāmāte un bērna bērns, v) tēva vai mātes brālis vai māsa un brāļa vai māsas bērns, vi) vīra vai sievas tēvs vai māte un znots vai
vedekla, vii) svainis un svaine. Saskaņā ar 5. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido
Savienības Muitas kodeksu, “persona” ir fiziska persona, juridiska persona un jebkura personu apvienība, kam nav juridiskas personas
statusa, bet kas saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem ir tiesīga veikt juridiskas darbības (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).
(2) Nesaistīto importētāju sniegto informāciju var izmantot arī saistībā ar citiem šīs izmeklēšanas aspektiem, ne tikai dempinga
konstatēšanu.
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Lai noteiktu, vai kaitējums Savienības ražošanas nozarei varētu turpināties vai atkārtoties, Komisijas veiktajā izmeklēšanā
ir aicināti piedalīties Savienības ražotāji, kas ražo pārskatāmo ražojumu.

5.3.1. Izmeklēšana attiecībā uz Savienības ražotājiem
Ņemot vērā, ka šajā termiņbeigu pārskatīšanā ir iesaistīts liels skaits Savienības ražotāju, un lai izmeklēšanu pabeigtu
tiesību aktos noteiktajā termiņā, Komisija ir nolēmusi ierobežot izmeklējamo Savienības ražotāju skaitu, veidojot izlasi
(šo procesu sauc arī par “atlasi”). Atlase notiek saskaņā ar pamatregulas 17. pantu.

Komisija ir izveidojusi provizorisku Savienības ražotāju izlasi. Sīkāka informācija atrodama dokumentos, kuri pieejami
ieinteresētajām personām. Ar šo ieinteresētās personas tiek aicinātas iepazīties ar dokumentiem (tādēļ tām jāsazinās ar
Komisiju – kontaktinformācija norādīta 5.7. punktā). Citiem Savienības ražotājiem (vai pārstāvjiem, kas darbojas to
vārdā), ieskaitot Savienības ražotājus, kas nesadarbojās izmeklēšanās, kuru rezultātā tika noteikti spēkā esošie pasākumi,
ja viņi uzskata, ka būtu iekļaujami izlasē, ir jāsazinās ar Komisiju 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Visām ieinteresētajām personām, kuras vēlas sniegt citu izlases izveidei svarīgu informāciju, tas jāizdara 21 dienas laikā
no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi.

Visiem zināmajiem Savienības ražotājiem un/vai ražotāju apvienībām Komisija paziņos, kuri uzņēmumi ir iekļauti izlasē.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas izlasē iekļautajiem Savienības
ražotājiem un Eiropas ražotāju apvienībai. Šīm personām jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem 37 dienu laikā no
dienas, kad paziņots par iekļaušanu izlasē, ja vien nav norādīts citādi.

5.4.

Savienības interešu novērtēšanas procedūra

Ja tiks konstatēts, ka dempings un kaitējums varētu turpināties vai atkārtoties, tad saskaņā ar pamatregulas 21. pantu
tiks pieņemts lēmums par to, vai antidempinga pasākumu saglabāšana nebūtu pretrunā Savienības interesēm. Savienības
ražotāji, importētāji un apvienības, kas tos pārstāv, lietotāji un apvienības, kas tos pārstāv, un organizācijas, kas pārstāv
patērētājus, tiek aicinātas pieteikties 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja
vien nav norādīts citādi. Lai piedalītos izmeklēšanā, organizācijām, kas pārstāv patērētājus, šajā pašā termiņā jāparāda, ka
starp to darbībām un pārskatāmo ražojumu pastāv objektīva saikne.

Personas, kas piesakās 15 dienu termiņā, 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēst
nesī, ja vien nav norādīts citādi, var sniegt Komisijai informāciju par Savienības interesēm. Šo informāciju var sniegt brīvā
formā vai aizpildot Komisijas sagatavoto anketu. Visa informācija, kas iesniegta saskaņā ar pamatregulas 21. pantu, tiks
ņemta vērā tikai tad, ja iesniegšanas brīdī būs pamatota ar faktiem.

5.5.

Cita rakstiski sniedzama informācija

Visas ieinteresētās personas ar šo ir aicinātas, ievērojot šā paziņojuma noteikumus, darīt zināmu savu viedokli, iesniegt
informāciju un sniegt pierādījumus, kas to pamato.

Ja vien nav norādīts citādi, minētajai informācijai un pierādījumiem, kas to pamato, jānonāk Komisijā 37 dienu laikā no
šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5.6.

Uzklausīšanas iespēja, ko nodrošina Komisijas izmeklēšanas dienesti

Visas ieinteresētās personas var pieprasīt, lai tās uzklausītu Komisijas izmeklēšanas dienesti. Uzklausīšanas pieprasījums
jāiesniedz rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli. Pieprasījums uzklausīt par jautājumiem, kas skar izmeklēšanas
sākumposmu, jāiesniedz 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Vēlāk
uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz konkrētā termiņā, ko Komisija norādījusi, sazinoties ar attiecīgajām personām.
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Norādes rakstisku dokumentu iesniegšanai, atbilžu uz anketas jautājumiem un sarakstes nosūtīšanai

Uz informāciju, kas tirdzniecības aizsardzības izmeklēšanu vajadzībām iesniegta Komisijai, neattiecas autortiesības. Iein
teresētajām personām, pirms tās iesniedz Komisijai informāciju un/vai datus, uz kuriem attiecas trešās personas autortie
sības, no autortiesību īpašnieka ir jāprasa īpaša atļauja, kas ļauj a) Komisijai šīs tirdzniecības aizsardzības procedūras
vajadzībām izmantot informāciju un datus un b) sniegt informāciju un/vai datus šīs izmeklēšanas ieinteresētajām perso
nām tādā veidā, kas tām ļauj izmantot tiesības uz aizstāvību.
Visi rakstiski iesniegtie dokumenti, tostarp šajā paziņojumā prasītā informācija, kā arī ieinteresēto personu atbildes uz
anketas jautājumiem un sarakste, kurai lūgts saglabāt konfidencialitāti, ir ar norādi Limited. Personas, kas šīs izmeklēša
nas gaitā iesniedz informāciju, ir aicinātas pamatot savu lūgumu saglabāt konfidencialitāti.
Ieinteresētajām personām, kuras sniedz informāciju ar norādi Limited, saskaņā ar pamatregulas 19. panta 2. punktu jāsa
gatavo tās nekonfidenciāls kopsavilkums ar norādi For inspection by interested parties. Šiem kopsavilkumiem jābūt tik
detalizētiem, lai no tiem varētu pienācīgi saprast konfidenciāli iesniegtās informācijas būtību. Ja persona, kas iesniedz
konfidenciālu informāciju, nenorāda pamatotu iemeslu, kāpēc tā lūdz saglabāt konfidencialitāti, vai nesagatavo tās
nekonfidenciālu kopsavilkumu un neiesniedz to noteiktajā formātā un kvalitātē, Komisija šādu informāciju var neņemt
vērā, ja vien no uzticamiem avotiem nevar pietiekami pierādīt, ka informācija ir pareiza.
Ieinteresētās personas tiek aicinātas visu informāciju un pieteikumus, tostarp skenētas pilnvaras un izziņas, iesniegt pa
e-pastu, savukārt liela apjoma atbildes – CD-ROM vai DVD, ko iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu ar ierakstītu
vēstuli. Ja ieinteresētās personas atbild pa e-pastu, tās piekrīt noteikumiem, kas piemērojami dokumentu elektroniskai
iesniegšanai saskaņā ar noteikumiem dokumentā “SARAKSTE AR EIROPAS KOMISIJU TIRDZNIECĪBAS AIZSARDZĪBAS
LIETĀS”, kas publicēts Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/
tradoc_148003.pdf. Ieinteresētajām personām ir jānorāda savs nosaukums/vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un
derīga e-pasta adrese un ir jānodrošina, ka norādītā e-pasta adrese ir funkcionējoša, oficiāla darba e-pasta adrese un ka
e-pasts ik dienu tiek pārbaudīts. Kad būs iesniegta kontaktinformācija, Komisija sazināsies ar ieinteresētajām personām
tikai pa e-pastu, ja vien tās nebūs nepārprotami paudušas prasību visus dokumentus no Komisijas saņemt ar citiem
saziņas līdzekļiem vai ja nosūtāmā dokumenta veida dēļ tas jāsūta ar ierakstītu vēstuli. Iepriekšminētajās instrukcijās par
saziņu ar ieinteresētajām personām ieinteresētās personas var iepazīties ar papildu noteikumiem un informāciju par
saraksti ar Komisiju, tostarp principiem, kas piemērojami pa e-pastu sūtāmai informācijai.
Komisijas adrese sarakstei:
European Commission
Directorate-General for Trade
Directorate H
Office: CHAR 04/039
1049 Brussels/Brussel
BELGIUM/BELGIË
E-pasta adreses:
par dempinga aspektiem:
TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,
TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu,
par kaitējuma aspektiem:
TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu
6.

Nesadarbošanās

Ja ieinteresētā persona liedz piekļuvi nepieciešamajai informācijai vai nesniedz to noteiktajā termiņā, vai ievērojami kavē
izmeklēšanu, tad saskaņā ar pamatregulas 18. pantu apstiprinošus vai noraidošus konstatējumus var sagatavot, pamato
joties uz pieejamajiem faktiem.
Ja tiek konstatēts, ka ieinteresētā persona ir sniegusi nepatiesu vai maldinošu informāciju, šo informāciju var neņemt
vērā un izmantot pieejamos faktus.
Ja ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tāpēc konstatējumi saskaņā ar pamatregulas 18. pantu
ir pamatoti ar pieejamajiem faktiem, rezultāts šai personai var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.
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Ja atbilde netiek sniegta elektroniskā veidā, to neuzskata par nesadarbošanos, ja ieinteresētā persona pierāda, ka atbildes
sniegšana prasītajā veidā sagādātu nesamērīgu papildu apgrūtinājumu vai nesamērīgus papildu izdevumus. Ieinteresētajai
personai nekavējoties jāsazinās ar Komisiju.
7.

Uzklausīšanas amatpersona

Ieinteresētās personas var lūgt tirdzniecības procedūru uzklausīšanas amatpersonas iesaistīšanos. Uzklausīšanas amatper
sona darbojas kā vidutājs starp ieinteresētajām personām un Komisijas izmeklēšanas dienestiem. Uzklausīšanas amatper
sona izskata pieprasījumus par piekļuvi lietai, strīdus par dokumentu konfidencialitāti, pieprasījumus pagarināt termiņu
un trešo personu uzklausīšanas pieprasījumus. Uzklausīšanas amatpersona var rīkot uzklausīšanu atsevišķai ieinteresēta
jai personai un darboties kā vidutājs, lai pilnībā tiktu īstenotas ieinteresētās personas tiesības uz aizstāvību.
Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli. Pieprasījums uzklausīt par jautāju
miem, kas skar izmeklēšanas sākumposmu, jāiesniedz 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī.
Papildu informācija un kontaktinformācija pieejama uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ģenerāldi
rektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
8.

Izmeklēšanas grafiks

Izmeklēšana saskaņā ar pamatregulas 11. panta 5. punktu tiks pabeigta 15 mēnešu laikā no šā paziņojuma publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
9.

Iespēja pieprasīt pārskatīšanu, kas notiktu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu

Šī termiņbeigu pārskatīšana ir sākta saskaņā ar pamatregulas 11. panta 2. punktu, tāpēc tās konstatējumu dēļ spēkā
esošie pasākumi netiks grozīti, bet atbilstoši pamatregulas 11. panta 6. punktam tie tiks atcelti vai saglabāti.
Ja kāda ieinteresētā persona uzskata, ka ir pamats pārskatīt pasākumus tā, lai būtu iespējams grozīt pasākumus, attiecīgā
persona var pieprasīt pārskatīšanu, kas notiktu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu.
Personas, kuras vēlas pieprasīt šādu pārskatīšanu, kas tiktu veikta neatkarīgi no šajā paziņojumā minētās termiņbeigu
pārskatīšanas, var sazināties ar Komisiju, izmantojot iepriekš norādīto adresi.
10.

Personas datu apstrāde

Šajā izmeklēšanā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra
Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struk
tūrās un par šādu datu brīvu apriti (1).

(1) OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.
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PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

EIROPAS KOMISIJA
Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju
(Lieta M.8865 – AIG/Validus)
Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 162/04)
1. Komisija 2018. gada 30. aprīlī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK)
Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.
Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:
— American International Group (“AIG”) (Savienotās Valstis),
— Validus Holdings Limited (“Validus”) (Bermudu Salas).
AIG Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār Validus.
Koncentrācija tiek īstenota, iegādājoties daļas.
2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

— AIG: globāla apdrošināšanas sabiedrība, kas komercklientiem un privātpersonām sniedz plaša sortimenta apdrošinā
šanas un citus finanšu pakalpojumus,
— Validus: globāls uzņēmums, kas darbojas apdrošināšanas, pārapdrošināšanas, specializētās apdrošināšanas un investī
ciju konsultāciju jomā.
3. Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības
joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.
Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes
Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai
procedūrai.
4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:
M.8865 – AIG/Validus
Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, faksu vai pastu. Lūdzam izmantot turpmāk norādīto kontaktinformāciju.
E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fakss +32 22964301
Pasta adrese:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).
(2) OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.
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Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju
(Lieta M.8913 – HPS/MDP/Capita)
Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 162/05)
1. Komisija 2018. gada 30. aprīlī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK)
Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.
Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:
— HPS Investment Partners, LLC (“HPS”) (Savienotās Valstis),
— Madison Dearborn Partners, LLC (“MDP”) (Savienotās Valstis),
— Capita Specialist Insurance Solutions Limited (“CSIS”) (Apvienotā Karaliste).
HPS un MDP Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu
CSIS.
Koncentrācija tiek īstenota, iegādājoties daļas.
2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

— HPS ir Amerikas Savienotajās Valstīs reģistrēta ieguldījumu sabiedrība, kas koncentrējas uz tādu uzņēmumu iegādi
un stratēģisku finansējumu vai rekapitalizāciju, kuriem ir vajadzīga finansiālā palīdzība,
— MDP ir Amerikas Savienotajās Valstīs reģistrēta privātkapitāla ieguldījumu sabiedrība,
— CSIS ir neliels apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu sniedzējs Apvienotajā Karalistē.
3. Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības
joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.
Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes
Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši procedūrai, kas paredzēta šajā
paziņojumā.
4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:
M.8913 – HPS/MDP/Capita
Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzam izmantot šādu kontaktinformāciju:
E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fakss +32 22964301
Pasta adrese:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).
(2) OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.
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Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju
(Lieta M.8792 – T-Mobile NL / Tele2 NL)
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 162/06)
1. Komisija 2018. gada 2. maijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK)
Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.
Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:
— T-Mobile Netherlands Holding B.V. (“TMNL”, Nīderlande), ko kontrolē uzņēmums Deutsche Telekom AG (Vācija), un
— Tele2 Netherlands Holding N.V. (“Tele2 NL”, Nīderlande).
TMNL Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār Tele2 NL.
Koncentrācija tiek īstenota, iegādājoties daļas.
2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

— TMNL ar tam pilnībā piederošo meitasuzņēmumu T-Mobile Netherlands B.V. un T-Mobile Thuis B.V. (TMT) starpnie
cību sniedz Nīderlandē telekomunikāciju pakalpojumus privātajiem klientiem un komercklientiem. Uzņēmumam
TMNL pieder mobilo sakaru tīkls ar valsts mēroga pārklājumu, kurā tas piedāvā 2G, 3G, 4G un šaurjoslas IoT
mobilo sakaru pakalpojumus. TMT uz vairumtirdzniecības piekļuves pakalpojumu pamata sniedz patērētājiem fik
sēto sakaru pakalpojumus, tostarp interneta, TV un fiksētās telefonijas pakalpojumus. Cits uzņēmuma TMNL meita
suzņēmums piedāvā privātajiem klientiem aizdevumus tālruņu iegādei,
— Tele2 NL ir telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs, kas Nīderlandē darbojas vienīgi kā 4G mobilo sakaru tīkla ope
rators, piedāvājot balss, datu un īsziņu pakalpojumus, kā arī fiksētā platjoslas tīkla pakalpojumus. Tele2 NL piedāvā
pakalpojumus uzņēmumiem un privātajiem klientiem, un – ierobežotā apmērā – citiem telekomunikāciju pakalpo
jumu sniedzējiem. Tele2 NL meitasuzņēmumi arī pārvalda mazumtirdzniecības veikalu tīklu Nīderlandē un piedāvā
privātajiem klientiem aizdevumus tālruņu iegādei.
3. Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības
joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.
4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:
M.8792 – T-Mobile NL / Tele2 NL
Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzam izmantot šādu kontaktinformāciju:
E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fakss +32 22964301
Pasta adrese:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).
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CITI TIESĪBU AKTI

EIROPAS KOMISIJA
Pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes
shēmām
(2018/C 162/07)
Šī publikācija dod tiesības izteikt iebildumus pret pieteikumu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES)
Nr. 1151/2012 (1) 51. pantam.
VIENOTS DOKUMENTS

“SCRUMBIE DE DUNĂRE AFUMATĂ”
ES Nr.: PGI-RO-02234 – 26.10.2016.
ACVN ( ) AĢIN ( X )
1.

Nosaukums vai nosaukumi
“Scrumbie de Dunăre afumată”

2.

Dalībvalsts vai trešā valsts
Rumānija

3.

Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts

3.1. Produkta veids
1.7. grupa. Svaigas zivis, gliemji un vēžveidīgie un to izstrādājumi
3.2. Apraksts par produktu, uz kuru attiecas 1. punktā minētais nosaukums
“Scrumbie de Dunăre afumată” ir kūpināta Pontijas aloza, kuru zvejo Donavas deltā. Tā pieder pie siļķu (Clupeidae)
dzimtas alozu (Alosa pontica Eichwald) sugas Alosa pontica var. danubii pasugas. Zivs sver vismaz 250 gramus un ne
vairāk kā 400 gramus, tās garums ir no 25 cm līdz 30 cm. To apstrādā veselu, iesālot un kūpinot aukstos dūmos,
ar senu metodi, kura ir raksturīga noteiktajam ģeogrāfiskajam apgabalam. Kūpinātai zivij ir metāliski zeltaina krāsa,
kas rodas kūpināšanas procesā, kura laikā dūmi vienmērīgi iedarbojas uz visu zivs virsu, tā ir sulīga ar viegli sāļu
un kūpinātu garšu un eļļainu konsistenci.
Fizikālās un ķīmiskās īpašības
Tauki kopā: vismaz 11 %.
Organoleptiskās īpašības
Izskats:

ārēji izskatās pēc kūpinātas zivs. Tā ir vesela, bez zvīņām un bez ķidām, ar tīru un sausu
ādu, bez sāls paliekām. Zivs ir gluda, bez ādas plīsumiem.

Virsas krāsa:

zeltaina, ar vienmērīgu, metālisku spīdumu.

Krāsa pēc pārgriešanas: balta – dzeltenīga – sārta.
Garša un aromāts:

bagātīga, viegli sālītas, kūpinātas zivs garša. Apstrādes veida dēļ vispirms tā garšo saldi, pēc
tam jūtama viegla sālījuma un skābenuma garša.

Konsistence:

blīva, elastīga, krēmīga.

Mīkstums:

sulīgs.

(1) OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.
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3.3. Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem) un izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem)
I ze jv ie la s
Pontijas aloza ir savvaļas zivs, kura dzīvo Melnajā jūrā un migrē uz Donavu nārstot. Migrējot turpu un atpakaļ, zivs
neko neēd. Šīs sugas zivis nevar audzēt akvakultūras platībās, un zivi var zvejot tikai Donavas migrācijas laikā.
Pontijas aloza sasniedz briedumu 2–3 gadu vecumā, kad to var ēst un kad tās garums ir 25–30 cm. Produktu
“Scrumbie de Dunăre afumată” var pagatavot tikai no Pontijas alozas (Alosa pontica var. danubii).
Alozu, kuru izmanto “Scrumbie de Dunăre afumată” pagatavošanai, zvejo ar tradicionālo metodi tikai Donavā – no
tās grīvām (20 m izobata) līdz meandram, kuru sauc par Cotul Pisicii (apmēram 75 jūras jūdzes). Izpētot Pontijas
alozas, kuras tika noķertas aiz šīs robežas, tika atklāts, ka alozām bija ne tikai samazināts tauku saturs, kurš ir ļoti
nozīmīgs garšai, bet arī zivīs bija milzīgs parazītu daudzums. Uzreiz pēc noķeršanas alozas ievieto aukstumā –
tvertnēs ar ledus pārslām.
3.4. Konkrēti ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā
Visi posmi “Scrumbie de Dunăre afumată” ražošanas procesā noris noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā. Produkta
“Scrumbie de Dunăre afumată” ražošanas process veidots no šādiem īpašiem posmiem: noķeršana, izejvielu, sastāv
daļu un apstrādes rīku saņemšana; sasaldēšana un uzglabāšana (sākotnējā apstrāde), atkausēšana, zvīņu notīrīšana,
izķidāšana, asins notecināšana, sālīšana, atsāļošana, zivju notecināšana, kūpināšana (žāvēšana, kūpināšana, atdzesē
šana un nogatavināšana).
3.5. Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta griešanas, rīvēšanas, iepakošanas u. c. īpašie noteikumi
—
3.6. Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta marķēšanas īpašie noteikumi
—
4.

Ģeogrāfiskā apgabala īsa definīcija
Apgabals sastāv no diviem administratīviem reģioniem:
pirmais no tiem ir Donavas deltas biosfēras rezervāts, kurš sākas no Cotul Pisicii meandra (Grindu, Tulčas (Tulcea)
žudecs) līdz 20 m Donavas grīvas izobatai, kas ietver tikai trīs Donavas attekas un attiecīgo Donavas posmu.
Otrais reģions ir Frekecejas (Frecăţei) pašvaldība (Katalojas (Cataloi) ciems), un tas ir pirmā reģiona turpinājums.
Abi administratīvie reģioni ir blakus viens otram Tulcea žudecā.

5.

Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu
Produkta “Scrumbie de Dunăre afumată” īpašības ir saistītas ar ražošanas ģeogrāfisko apgabalu gan apgabalam rak
sturīgās izmantotās metodes, gan reputācijas dēļ.
Donavas deltas klimats atšķiras no klimata pārējā Rumānijā: tas ir mērens, kontinentāls, sauss klimats, kuru
ietekmē Vidusjūra un Melnā jūra, kā arī atrašanās vieta (45° ziemeļu platuma paralēle), zemais augstums virs jūras
līmeņa (0–12 m), lielais ūdens un purva veģetācijas apgabals, dabīgie dambji un zemesstrēles, un plašā izeja uz
Melnās jūras baseinu.
Pontijas aloza, kura sastopama Donavā, dzīvo Melnās jūras rietumu daļā un vairāk uzturas piekrastē. Alozas uzka
vējas Donavas grīvās, lai pielāgotos saldūdenim un lai sagaidītu, kad upē būs tām piemērota ūdens temperatūra.
Zivis sāk nākt Donavā aptuveni no marta sākuma, taču ir jutīgas pret aukstumu, un dodas atpakaļ jūrā, ja aukstais
laiks saglabājas vairākas dienas.
Barojoties Donavas grīvās, to krāsa parasti kļūst nedaudz tumšāka un palielinās muguras spura. Zivis ēd upē pie
ejamo barību, pieņemas svarā un ievērojami palielina tauku saturu (Alozas ir sava izmēra taukiem bagātākās zivis
pasaulē), kas gatavajam produktam piešķir tā unikālo garšu.
Pieaugušas zivs barību veido 70–75 % zivju no Melnās jūras (Engraulis, Clupeonella, Sprattus) un Donavas grīvām
(dažādas siļķu sugas) un pārējo procentuālo daļu veido vēžveidīgie (Crangon, Upogebia, Idotheia), un citi organismi
atkarībā no to daudzuma un pieejamības.
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Zivju konservēšanas metodes Donavas deltas apgabalā, tās sālot un kūpinot aukstos dūmos, ir iespējams izmantot,
jo vietējie iedzīvotāji prasmes un pieredzi ir nodevuši no vienas paaudzes nākamajai, kā to 1916. gadā aprakstījis
Grigors Antipa (Grigore Antipa).
Norādījumos aukstās kūpināšanas procedūrai, kurus 1942. gadā izveidoja Rumānijas Zivsaimniecības pētnieciskais
institūts (Institutul de Cercetări Piscicole al României), Donavā zvejotā Pontijas aloza ir minēta kā piemērs un kā īpaši
piemērota šim procesam.
Sālīšanu veic, ar rokām pārkaisot akmeņsāli, lai zivs to daļēji uzsūktu. Sālīšana notiek telpās, kurās temperatūra ir
apmēram +40 °C, procesam ilgstot ne vairāk par piecām dienām.
“Scrumbie de Dunăre” tiek sālīta traukos dažādos daudzumos atkarībā no attiecīgajā dienā nozvejotā apjoma; zivju
dažādās partijas kopā nejauc. Trauka dibenu pārklāj ar plānu sāls slāni, tam virsū vienu pie otras liek zivis ar
muguras spuru uz leju un galvām vienā virzienā. Zivju starpās ieber sāli un izveido jaunu, plānu sāls slāni. Pēc tam
turpina pārmaiņus likt zivju un sāls slāņus, līdz trauks ir pilns. Virspusē izveido biezu sāls slāni. Nākamajā dienā
izveidojušos sālsūdeni papildina ar svaigu sālsūdeni un uz zivju un sāls kārtojuma novieto slogotu režģi, lai zivis
būtu pilnībā iegremdētas sālsūdenī.
Pēc sālīšanas procesa beigām zivis izņem no trauka un notecina.
Zivīm veic organoleptisko pārbaudi, un, ja jūtama viegla sāls garša, zivis ir gatavas kūpināšanai.
Ja nepieciešams, pārsālīto “Scrumbie de Dunăre” uz 3–16 stundām ievieto lielā daudzumā ūdens ar ledu. Šajā laikā
ūdeni regulāri maina un zivīm veic organoleptisko pārbaudi.
Sālīšanu un atsāļošanu var veikt tikai vietējie iedzīvotāji, kuri pārzina šo tradicionālo procesu, par kuru zināšanas
nodod no paaudzes paaudzē. Atsāļošanu veic tikai tad, ja tā ir nepieciešama.
Pēc notecināšanas zivis caur acīm uzdur uz āķiem un uzkabina uz stieņiem. Zivis izvieto 15 cm attālumā vienu no
otras, lai starp tām varētu cirkulēt dūmi. Pirmo un nākamās rindas ievieto pamīšus, lai starp zivīm vienmēr būtu
atstarpe.
Lai arī kūpināšana ir izplatīts process, “Scrumbie de Dunăre afumată” ražošanai tradicionāli izmanto auksto kūpinā
šanu. Šis process ir raksturīgs ģeogrāfiskajam apgabalam, jo Pontijas aloza ir ļoti taukaina zivs un aukstā kūpinā
šana zivī saglabā lielu daudzumu tauku. Kūpināšana notiek vismaz 9 stundas maksimālajā temperatūrā 35 grādi
pēc Celsija, lai saglabātu zivs uzturvērtību un organoleptiskās īpašības.
Aukstās kūpināšanas process sastāv no četriem posmiem: žāvēšanas, kūpināšanas, atdzesēšanas un nogatavināšanas.
Žāvēšana notiek atvērtā nojumē vai žāvēšanas istabā, kurai 6–10 stundas cauri plūst gaiss (naktī, jo tad tas ir
vēsāks), līdz zivs āda izžūst un kļūst spīdīga.
Tiek pārbaudīts, vai zivis ir pietiekami izžuvušas (tās ir cietas un piespiežot no tām neiztek šķidrums – tas nozīmē,
ka zivis ir zaudējušas pietiekami daudz ūdens; astēm jābūt stingrām). Ja zivis atbilst šiem kritērijiem, tās sāk kūpi
nāt. Ja neatbilst, turpinās žāvēšanas process.
Kūpināšanai izmanto lapkoku zāģskaidas.
Stieņus ar zivīm ievieto kūpinātavā. Dūmus rada sausu lapkoku zāģskaidu gruzdēšana. Temperatūru pārbauda ar
termometru, un, kad tā pārsniedz +35 °C, to samazina. Kūpināšanas ilgums ir atkarīgs no apkārtējās vides tempera
tūras un mitruma, un tā var ilgt no 2 stundām līdz 48 stundām. Kūpināšana ir pabeigta, kad zivs āda ir zeltītā
krāsā un zivs ir ieguvusi nepieciešamās organoleptiskās īpašības.
Pēc kūpināšanas stieņus ar kūpinātajām zivīm izņem no kūpinātavas un ievieto ratiņos, lai atdzistu.
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Pēc tam zivis nogatavina, novietojot aukstumā un nodrošinot aukstā gaisa plūsmu, līdz ir sasniegta noteikta
“elastība”.
Šo posmu sekmīga izpilde ir atkarīga no “Scrumbie de Dunăre” organoleptisko īpašību pārzināšanas pēc katra
posma. Šīs īpašības nenosaka laboratorijā (piemēram, kūpināšanu pabeidz, kad zivs kļūst zeltīta), bet tās nosaka,
pateicoties zinātībai, kuru nodod no paaudzes paaudzē.
Noteiktā ģeogrāfiskā apgabala priekšrocība ir tā, ka kūpināšanai piemērotā zivs ir iegūstama šajā apgabalā. Lai kūpi
nāšana būtu veiksmīga, jāņem vērā daudzi mainīgie lielumi, kuri attiecas uz zivs fizikālajām un ķīmiskajām īpašī
bām, zvejas laiku, zvejošanas metodi un zvejas rīkiem.
Noteiktā ģeogrāfiskā apgabala zivju kūpinātāji var izmantot iepriekšējo paaudžu zināšanas, lai nemainīgi ražotu
augstas kvalitātes produktu, paļaujoties tikai uz tausti un apskati.
Pontijas alozu, kura ir noķerta Donavā ārpus noteiktā ģeogrāfiskā apgabala, nedrīkst izmantot, lai ražotu “Scrumbie
de Dunăre afumată”, jo zivs zaudē tauku masu, kad tā peld pret straumi. Pēc nārstošanas vairums zivju mirst no
spēku izsīkuma, bet izdzīvojušajām zivīm ir daudz sliktākas īpašības nekā tām, kuras ir noķertas noteiktajā
apgabalā.
Zvejošana ir galvenā un vecākā nodarbošanās Donavas deltas reģiona vietējiem iedzīvotājiem. Zivis ir svarīgs pārti
kas avots, un to pārstrāde ir papildu ienākumu avots, kurš cilvēkiem palīdz nopelnīt.
Tādējādi šī nodarbošanās ir dziļi iesakņojusies Donavas deltas kultūrā un tā ir reģionam raksturīga īpatnība, kuru
ilgi atceras daudzi tūristi no visas pasaules.
Zivs produkta “Scrumbie de Dunăre afumată” reputācija un tā ražošana tiek nodrošināta, jo tas ir sens reģiona
produkts, kuru pazīst visā Rumānijā. Šī produkta recepte radusies no ilgas pieredzes, kuru nodod no vienas paau
dzes nākamajai, un tā ir cieši saistīta ar noteikto ģeogrāfisko apgabalu.
Kvalitātes īpašības kopā ar seno produkta “Scrumbie de Dunăre afumată” reputāciju noteiktā ģeogrāfiskā apgabala
virtuvē nozīmē, ka šo tradicionālo īpatnību ir iecienījuši patērētāji un ka produkta reputācija ir cieši saistīta ar
apgabalu. Produkta reputācija ir veidojusies vairāk nekā 100 gadu garumā, kad šis produkts ražots un tirgots ģeo
grāfiskajā apgabalā.
Šajā ģeogrāfiskajā apgabalā ražoto zivi “Scrumbie de Dunăre afumată” ir aprakstījis zinātnieks Grigors Antipa, kurš
savā 1916. gada darbā Fishery and Fishing in Romania (“Zivsaimniecība un zvejniecība Rumānijā”) (Rumānijas Aka
dēmija, Publicațiunile Fondului Vasile Adamachi, XIII sējums Nr. XLVI) rakstīja: “(..) Pēdējo gadu laikā zivju konservēša
nas nozarē Rumānijā ir bijusi nepārtraukta izaugsme. Papildus tam, ka zivsaimniecību turētāji lielā apjomā ražo
sālītas zivis (visvienkāršākais un visbiežākais zivju konservēšanas veids Rumānijā), piedāvājot makreles mucās, sto
res un citas žāvētas un sālītas zivis, kūpinātas zeltainās kefales u. c., jau kādu laiku reģionā ir manāms, ka tuvu
tirdzniecības vietām veidojas zivju konservēšanas fabrikas un darbnīcas. No vienas puses, ir kūpinātavas, kurās ražo
kūpinātu mencu, “Scrumbie de Dunăre” un dažāda veida kūpinātas jūras zivis (..)”.
Tajā pašā ģeogrāfiskajā apgabalā 1919. gadā vēstulēs no Tulčas žudeca prefektūras par zivju apmaiņu pret grau
diem minēta “Scrumbie de Dunăre afumată” tirdzniecība, atsaucoties uz valdības 1919. gada 20. maija lēmumu
Nr. 740 un svaigu, sālītu, un kūpinātu zivju maksimālo cenu tabulu.
Norādījumos aukstās kūpināšanas procedūrai, kurus 1942. gadā sagatavoja Rumānijas Zivsaimniecības pētnieciskais
institūts, Donavā zvejotā Pontijas aloza ir minēta kā piemērs un kā īpaši piemērota šim procesam.
Nākamajos gados, Rumānijas sociālekonomiskās attīstības laikā, turpinājās “Scrumbie de Dunăre afumată” ražošana
un pārdošana ģeogrāfiskajā apgabalā, un tā tika pieminēta vairākos ražošanas dokumentos. Saskaņā ar attīstības
plānu kopsavilkuma tabulu, kuru izdeva Tulčas Zvejniecības industrializācijas un attīstības sabiedrība (IIDP) pro
duktu “Scrumbie de Dunăre afumată” 1958. gadā pārdeva visā Rumānijā. Ražošana turpinājās 1965. gadā, un tā
bija minēta IIDP ražošanas plāna 69. sarakstā, kas glabājas Tulčas Nacionālajā arhīvā. “Scrumbie de Dunăre afu
mată” ražošanas tradīcija turpinājās no 2011. gada, un to veica RO-Pescador apvienības biedri, kuri ir vienīgie ražo
tāji ģeogrāfiskajā apgabalā.
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Par “Scrumbie de Dunăre afumată” ir publicēti vairāki raksti, tostarp Angelikas Zontheimeres (Angelika Sontheimer)
raksts Regionale Produkte auch in Rumanien zunehmend beliebt – Geraucherter Hering aus dem Donaudelta (“Rumānijā
kļūst populāri reģionālie produkti – kūpināta siļķe no Donavas deltas”), kurš tika publicēts vācu žurnālā par lauku
un pilsētas vidi gar Reinu LZ Rheinland Nr. 34/2017 (Landwirtschaftliche Zeitschrift Rheinland) (saite:
https://www.lz-rheinland.de/), raksts Geraucherter Hering aus dem Donaudelta (“Kūpināta siļķe no Donavas deltas”)
tiešsaistes publikācijā BWagrar Nr. 43/2017 (Baden-Württemberg Agrar), kuru publicēja Bādenes-Virtembergas Zem
nieku asociācija (saite: https://www.bwagrar.de/) un Domikas Makri (Domnica Macri) rediģētais un mākslas fotogrāfa
Jonuta Makri (Ionut Macri) ilustrētais raksts Pe urmele scrumbiei de Dunăre (“Meklējot Donavas alozu”) žurnālā Natio
nal Geographic Traveler, 37. izd., 2017. g. vasara.
Zivju produkts Scrumbie de Dunăre afumată ir iecienīts specializētos valsts un starptautiskos gadatirgos, kur tas vairo
informētību par Donavas deltas biosfēras rezervātu. Šādu gadatirgu skaitā ir: Seafood Expo Global/Seafood Processing
Global (Brisele, Beļģija), Donaufest Ulm/Neu-Ulm (Vācija), Polfish – starptautiskais jūras produktu apstrādes un ražo
šanas gadatirgus (Gdaņska, Polija), INDAGRA (Bukareste), FAO Pasaules pārtikas diena (Bukareste, Parlamenta pils),
Lauku festivāls (Bukareste), Donavas deltas Zivju tirgus festivāls (Tulča), Donavas deltas Gastronomijas un etnokul
tūras festivāls (Tulča).
Atsauce uz specifikācijas publikāciju
(Šīs regulas 6. panta 1. punkta otrā daļa)
http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/documentatie-2016/Documentatie-caiet-de-sarcini-Scrumbie-afumata-deDunare-IGP.pdf
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