Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis
Tiesību akti

Izdevums
latviešu valodā

ISSN 1977-0715

L 275

54. sējums
2011. gada 20. oktobris

Saturs

II

Neleģislatīvi akti

REGULAS

Cena: EUR 3

LV

★

Komisijas Regula (ES) Nr. 1043/2011 (2011. gada 19. oktobris), ar ko nosaka pagaidu antidem
pinga maksājumu Indijas un Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes skābeņskābes importam . . . . . .

1

★

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1044/2011 (2011. gada 19. oktobris) par nosaukuma
ierakstīšanu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Kabanosy (GTĪ)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

★

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1045/2011 (2011. gada 19. oktobris) par darbīgās vielas
asulāma neapstiprināšanu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK)
Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, un grozījumiem Komisijas Lēmumā
2008/934/EK (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1046/2011 (2011. gada 19. oktobris), ar ko nosaka standarta
importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1047/2011 (2011. gada 19. oktobris) par ķiploku importa licenču
izdošanu apakšperiodā no 2011. gada 1. decembra līdz 2012. gada 29. februārim. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

(Turpinājums nākamajā lappusē)
(1) Dokuments attiecas uz EEZ
Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu
laika posmu.
Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Saturs (turpinājums)
LĒMUMI
2011/695/ES:
★

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Lēmums (2011. gada 13. oktobris) par uzklausīšanas amatper
sonas amatu un darba uzdevumiem noteiktu konkurences lietu izskatīšanā (1) . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

IETEIKUMI
2011/696/ES:
★

LV

Komisijas Ieteikums (2011. gada 18. oktobris) par nanomateriālu definīciju (1) . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Dokuments attiecas uz EEZ

38

LV

20.10.2011.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 275/1

II
(Neleģislatīvi akti)

REGULAS
KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1043/2011
(2011. gada 19. oktobris),
ar ko nosaka pagaidu antidempinga maksājumu Indijas un Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes
skābeņskābes importam
importētājus un lietotājus, kā arī zināmās iesaistītās
apvienības. Ieinteresētajām personām paziņojumā par
procedūras sākšanu norādītajā termiņā bija dota iespēja
rakstiski paziņot savu viedokli un lūgt, lai tās tiktu
uzklausītas. Tika uzklausītas visas ieinteresētās personas,
kas to lūdza un minēja konkrētus iemeslus, kāpēc tās
būtu jāuzklausa.

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK)
Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga
cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (“pama
tregula”) (1), un jo īpaši tās 7. pantu,
(4)

Ņemot vērā attiecīgo valstu ražotāju eksportētāju acīmre
dzami lielo skaitu, paziņojumā par procedūras sākšanu
dempinga un zaudējumu noteikšanai saskaņā ar pamat
regulas 17. pantu bija paredzēta atlase. Lai Komisija
varētu izlemt, vai ir nepieciešama pārbaude izlases
veidā, un vajadzības gadījumā veikt atlasi, visi attiecīgo
valstu ražotāji eksportētāji tika aicināti pieteikties Komi
sijā un, kā norādīts paziņojumā par procedūras sākšanu,
sniegt pamatinformāciju par savu darbību saistībā ar
attiecīgo ražojumu laikposmā no 2010. gada 1. janvāra
līdz 2010. gada 31. decembrim. Uz lūgumu piedalīties
atlasē atsaucās četri Indijas uzņēmumi, no kuriem viens
neiesniedza datus par pārdošanas apjomiem Savienībā, un
trīs uzņēmumu grupas no ĶTR. Ņemot vērā to, ka sadar
boties piekrita tikai neliels skaits uzņēmumu un uzņē
mumu grupu, tika nolemts, ka Indijas un ĶTR uzņē
mumu izlasi veidot nav nepieciešams, un visas iesaistītās
personas tika informētas, ka atlase nenotiks.

(5)

Viena uzņēmumu grupa no ĶTR jau sākumā atteicās no
turpmākas sadarbības izmeklēšanā. Turklāt viens Indijas
uzņēmums liedza Komisijai pieeju savai ražotnei
pārbaudes apmeklējuma veikšanai. Tādējādi tika uzskatīts,
ka minētais uzņēmums saskaņā ar pamatregulas
18. panta 1. punktu nevēlas sadarboties, un tas tika
informēts par šādas rīcības iespējamām sekām.

(6)

Lai ĶTR ražotāji eksportētāji, kuri to vēlas, varētu iesniegt
pieprasījumu par tirgus ekonomikas režīma (“TER”) vai
atsevišķa režīma (“AR”) piemērošanu, Komisija termiņā,
kas bija noteikts paziņojumā par procedūras sākšanu,
nosūtīja pieprasījuma veidlapas sadarbībā iesaistītajiem
Ķīnas ražotājiem eksportētājiem un ĶTR iestādēm.

pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,
tā kā:
1. PROCEDŪRA
1.1. Procedūras sākšana
(1)

Eiropas Komisija (“Komisija”) 2011. gada 26. janvārī,
publicējot paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēst
nesī (2) (“paziņojums par procedūras sākšanu”), informēja
par antidempinga procedūras sākšanu attiecībā uz Indijas
un Ķīnas Tautas Republikas (“ĶTR”) (“attiecīgās valstis”)
izcelsmes skābeņskābes importu Savienībā.

(2)

Antidempinga procedūru sāka pēc tam, kad Eiropas
Ķīmijas rūpniecības padome (“CEFIC”) 2010. gada
13. decembrī iesniedza sūdzību Oxaquim S.A. (“sūdzības
iesniedzējs”) vārdā, kas saražo nozīmīgu daļu – šajā gadī
jumā vairāk nekā 25 % – no Savienības kopējās skābeņ
skābes produkcijas. Sūdzībā bija iekļauti pirmšķietami
pierādījumi tam, ka dempings pastāv un rada būtiskus
zaudējumus, kas tika atzīti par pietiekamiem, lai attais
notu procedūras sākšanu.
1.2. Procedūrā iesaistītās personas

(3)

Komisija par procedūras sākšanu oficiāli informēja
sūdzības iesniedzēju, citus zināmos Savienības ražotājus,
attiecīgo valstu ražotājus eksportētājus un pārstāvjus,

(1) OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.
(2) OV C 24, 26.1.2011., 8. lpp.
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Viena Ķīnas uzņēmumu grupa lūdza piemērot TER atbil
stoši pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktam
vai AR, ja tā neatbilstu TER nosacījumiem; otra uzņēmu
grupa pieteicās tikai uz AR.

attiecās uz periodu no 2007. gada 1. janvāra līdz izmek
lēšanas perioda beigām (“attiecīgais periods”).

Visām zināmajām iesaistītajām personām tika nosūtītas
anketas. Atbildes tika saņemtas no trijiem Indijas uzņē
mumiem un divām ĶTR uzņēmumu grupām, kā arī no
sūdzības iesniedzēja. Otrs Savienības ražotājs nesadar
bojās. Atbildes uz anketas jautājumiem tika saņemtas
arī no trijiem lietotājiem un astoņiem importētājiem;
visi lietotāji un četri importētāji tika apmeklēti.

2. ATTIECĪGAIS RAŽOJUMS UN LĪDZĪGAIS RAŽOJUMS
2.1. Attiecīgais ražojums
(10)

Attiecīgais ražojums ir Indijas un ĶTR izcelsmes skābeņ
skābe, kas var būt dihidrāta (CUS numurs 0028635-1 un
CAS numurs 6153-56-6) vai bezūdens formā (CUS
numurs 0021238-4 un CAS numurs 144-62-7), ūdens
šķīdumā vai neizšķīdināta un ko pašlaik klasificē ar KN
kodu ex 2917 11 00. Pastāv divi skābeņskābes veidi:
nerafinēta skābeņskābe un rafinēta skābeņskābe. Rafinētu
skābeņskābi, ko ražo ĶTR, bet ne Indijā, ražo, izmantojot
nerafinētas skābeņskābes attīrīšanas procesu, kura mērķis
ir atbrīvoties no dzelzs, hlorīdiem, metāla daļiņām un
citiem piemaisījumiem.

(11)

Skābeņskābei ir plašs pielietojums, piemēram, to izmanto
kā reducētāju un balinātāju, lieto farmaceitiskajā sintēzē
un ķīmisko vielu ražošanā.

Komisija pieprasīja un pārbaudīja visu informāciju, kuru
tā uzskatīja par nepieciešamu, lai provizoriski konstatētu
dempingu, tā radītos zaudējumus un Savienības intereses,
un veica pārbaudes apmeklējumus šādos uzņēmumos:
a) Savienības ražotāji:
— Oxaquim S.A. (Spānija);
b) lietotāji:
— OMG Kokkola (Somija),
— P.A.G. Srl (Itālija),
— trešais lietotājs vēlējās palikt anonīms;
c) importētāji:

2.2. Līdzīgais ražojums
(12)

Izmeklēšanā atklājās, ka skābeņskābei, ko Savienībā ražo
un pārdod Savienības ražošanas nozare, skābeņskābei, ko
ražo un pārdod Indijas un ĶTR vietējā tirgū, un skābeņ
skābei, ko importē Savienībā no Indijas un ĶTR, būtībā ir
vienas un tās pašas fiziskās un ķīmiskās pamatīpašības un
viens un tas pats galalietojums.

(13)

Tāpēc šos ražojumus provizoriski uzskata par līdzīgiem
pamatregulas 1. panta 4. punkta nozīmē.

— Brenntag BV (Nīderlande),
— Brenntag Sp.z.o.o. (Polija),
— Norkem Limited (Apvienotā Karaliste),
— Geratech Marketing (Beļģija);
d) ražotāji eksportētāji Indijā:
— Punjab Chemicals and Crop Protection Limited,

3. DEMPINGS

— Star Oxochem Pvt. Ltd;

3.1. Indija

e) ražotāji eksportētāji ĶTR:
— Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shan
dong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd,
un Qingdao Fengyuan Unite International Trade Co.,
Ltd. (“Shandong Fengyuan grupa”),
— Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd; Shanxi
Reliance Chemicals Co., Ltd un Tianjin Chengyi Inter
national Trading Co., Ltd. (“Shanxi Reliance grupa”).
1.3. Izmeklēšanas periods
(9)

Izmeklēšana attiecībā uz dempingu un zaudējumiem
attiecas uz periodu no 2010. gada 1. janvāra līdz
2010. gada 31. decembrim (“izmeklēšanas periods” jeb
“IP”). Zaudējumu novērtēšanai būtisko tendenču pārbaude

3.1.1. Ievadpiezīme
(14)

Pārbaudes vizītes laikā Indijā viens uzņēmums nespēja
iesniegt pieprasīto informāciju noteiktajā laikā un
formātā. Līdz ar to Komisija nevarēja pārbaudīt informā
ciju, ko šis uzņēmums bija sniedzis, atbildot uz antidem
pinga anketas jautājumiem. Minētais uzņēmums tika
rakstiski informēts, ka to varētu neuzskatīt par personu,
kura nesadarbojas, un ka atzinumu varētu sagatavot,
pamatojoties uz pieejamiem faktiem. Reaģējot uz šo pazi
ņojumu, minētais uzņēmums lūdza ņemt vērā atbildību
mīkstinošus apstākļus, kas tāpat nebija pietiekami, lai
mainītu izdarīto secinājumu. Tādējādi attiecībā uz minēto
uzņēmumu tika piemērots 18. pants un atzinums saga
tavots, pamatojoties uz pieejamiem faktiem. Līdz ar to
tiek uzskatīts, ka izmeklēšanā ar Komisiju sadarbojies
tikai viens ražotājs eksportētājs no Indijas.
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tājam noteica, salīdzinot vidējo svērto normālo vērtību
un vidējo svērto eksporta cenu.

3.1.2. Normālā vērtība
(15)

Saskaņā ar pamatregulas 2. panta 2. punktu Komisija no
sākuma pārbaudīja, vai līdzīgā ražojuma pārdošanas
apjoms neatkarīgiem pircējiem iekšzemes tirgū ir repre
zentatīvs. Tā kā šis pārdošanas apjoms veidoja vairāk
nekā 5 % no attiecīgās preces pārdošanas apjoma Savie
nībā, tika secināts, ka kopējais līdzīgā ražojuma pārdo
šanas apjoms ir reprezentatīvs.

(16)

Pēc tam Komisija pārbaudīja, vai ražotāja eksportētāja
pārdošanas apjomu iekšzemes tirgū var uzskatīt par
tādu, kas nodrošināts parastā tirdzniecības režīmā
saskaņā ar pamatregulas 2. panta 4. punktu. Tas tika
darīts, nosakot līdzīgā ražojuma rentablā pārdošanas
apjoma īpatsvaru neatkarīgiem pircējiem iekšzemes tirgū.

(17)

Ja rentablais pārdošanas apjoms veido vismaz 80 % no
kopējā pārdošanas apjoma, normālo vērtību aprēķina,
pamatojoties uz kopējo pārdošanas apjomu, tostarp
nerentablo. Savukārt, ja rentablais pārdošanas apjoms ir
mazāks par 80 %, taču lielāks par 20 % no kopējā pārdo
šanas apjoma un ja vidējās svērtās pilnās izmaksas ir
lielākas par vidējo svērto cenu, normālo vērtību aprēķina,
pamatojoties tikai uz rentablo pārdošanas apjomu. Pārdo
šanas apjomu uzskata par rentablu, ja vienības cena sakrīt
ar ražošanas izmaksām vai pārsniedz tās.

(18)

Saskaņā ar datiem, ko Komisija ieguva, veicot analīzi par
pārdošanas apjomu iekšzemes tirgū, rentabls bija 41 %
no attiecīgā ražojuma kopējā pārdošanas apjoma un
vidējās svērtās pilnās izmaksas pārsniedza vidējo svērto
cenu. Līdz ar to normālo vērtību aprēķina kā rentablā
pārdošanas apjoma vidējo svērto cenu.
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(23)

Pamatojoties uz to, Punjab Chemicals and Crop Protection
Limited (PCCPL) provizoriskā dempinga starpība, kas
izteikta kā procentuālā daļa no CIF cenas līdz Savienības
robežai pirms nodokļu nomaksas, ir 22,8 %.

(24)

Lai aprēķinātu valsts mēroga dempinga starpību, kas
piemērojama visiem pārējiem Indijas ražotājiem ekspor
tētājiem, tika noteikts sadarbības līmenis, salīdzinot
sadarbībā iesaistīto ražotāju eksportētāju paziņoto
eksporta apjomu uz Savienību ar Eurostat datiem. Tā kā
sadarbība no Indijas puses bija zema, proti, 38 %, pārē
jiem Indijas eksportētājiem piemērojamo valsts mēroga
dempinga starpību būtu lietderīgi noteikt, pamatojoties
uz sadarbībā iesaistītā ražotāja darījumu, ko dempings
skāris visvairāk.

(25)

Pamatojoties uz šo, valsts mēroga dempinga līmeni
provizoriski noteica 43,6 % apmērā no CIF cenas līdz
Savienības robežai pirms nodokļu nomaksas.
3.2. Ķīnas Tautas Republika
3.2.1. Tirgus ekonomikas režīms (TER) / atsevišķs režīms
(AR)

(26)

Saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta
b) apakšpunktu ĶTR izcelsmes ražojumu importa
normālo vērtību saskaņā ar minētā panta 1.–6. punktu
nosaka attiecībā uz tiem ražotājiem, par kuriem tika
konstatēts, ka tie atbilst pamatregulas 2. panta 7. punkta
c) apakšpunktā izklāstītajiem kritērijiem. Īsumā un vienīgi
ērtības labad turpmāk sniegts šo kritēriju kopsavilkums:

3.1.3. Eksporta cena
(19)

— ar uzņēmējdarbību saistīti lēmumi tiek pieņemti,
reaģējot uz tirgus situāciju, valstij ievērojami neiejau
coties, un izmaksas atspoguļo tirgus vērtības,

Ražotājs eksportētājs Indijā attiecīgo ražojumu eksportēja
tieši neatkarīgiem pircējiem Savienībā. Tāpēc eksporta
cenas atbilstīgi pamatregulas 2. panta 8. punktam nosaka,
pamatojoties uz cenām, ko minētie neatkarīgie pircēji ir
faktiski samaksājuši vai kas ir maksājamas par attiecīgo
ražojumu, kad to eksportē uz Savienību.

— uzņēmumiem ir viens skaidrs grāmatvedības pamat
dokumentu kopums, kam veic neatkarīgu revīziju
saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standar
tiem un ko piemēro visiem mērķiem,

3.1.4. Salīdzinājums
(20)

(21)

Normālo vērtību un eksporta cenu salīdzina, izmantojot
ražotāja cenas. Lai nodrošinātu taisnīgu normālās vērtības
un eksporta cenas salīdzinājumu, saskaņā ar pamatregulas
2. panta 10. punktu tika veiktas korekcijas, pievēršot
uzmanību atšķirībām, kuras ietekmē cenu salīdzināmību.

— nav būtisku izkropļojumu, kas pārņemti no agrākās
ekonomikas sistēmas, kas nav tirgus ekonomika,
— likumi par maksātnespēju un īpašumu garantē stabi
litāti un juridisko noteiktību, kā arī

Līdz ar to tika koriģētas transporta izmaksas, kā arī
izmaksas par apdrošināšanu, apstrādi un iesaiņošanu,
kredīta izmaksas un komisijas maksa.

— valūtas konvertēšanu veic atbilstīgi tirgus kursam.
(27)

3.1.5. Dempinga starpība
(22)

Saskaņā ar pamatregulas 2. panta 11. un 12. punktu
dempinga starpību sadarbībā iesaistītajam Indijas ražo

Viena uzņēmumu grupa no ĶTR lūdza piemērot TER un
iesniedza TER pieprasījuma veidlapas par trijiem uzņēmu
miem, kas iesaistīti attiecīgā ražojuma ražošanā un tirdz
niecībā. Komisija pēc tam pārbaudīja sniegto informāciju,
apmeklējot attiecīgos uzņēmumus.
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TER izmeklēšanā noskaidrojās, ka viens uzņēmums neat
bilda 1.–3. kritērija prasībām. Pirmkārt, tas nevarēja
pierādīt, ka tā izmaksas atspoguļo tirgus vērtības, jo attie
cībā uz šo uzņēmumu bija notikusi būtiska valsts finan
siāla iejaukšanās, kas ietekmēja uzņēmuma izmaksu
struktūru, piemēram, nodokļu atvieglojumi un bezpro
centu aizdevumi. Otrkārt, TER izmeklēšanā uzņēmuma
grāmatvedības uzskaitēs atklājās vairāki būtiski trūkumi
un kļūdas, kā arī noskaidrojās, ka tajā nav veikta revīzija
saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem
(IAS). Treškārt, attiecībā uz uzņēmuma zemes izmanto
šanas tiesībām tika konstatēti izkropļojumi, kas pārņemti
no agrākās sistēmas, kurā nebija tirgus ekonomikas.
Konkrētāk, uzņēmums bija ieguvis apliecību par zemes
izmantošanas tiesībām, neizpildot līguma nosacījumus un
nesamaksājot pilnu summu.

(29)

Otrs grupas uzņēmums nevarēja pierādīt, ka ir izpildījis
2. kritērija nosacījumus, jo tam nebija neatkarīgi revidētu
pārskatu.

(30)

Komisija atklāja TER izmeklēšanas rezultātus attiecīgajai
uzņēmumu grupai un sūdzības iesniedzējam un deva
tiem iespēju sniegt komentārus. Konstatējumi tika pazi
ņoti arī ĶTR iestādēm. Komisija komentārus nesaņēma.

(31)

Ņemot vērā iepriekš minēto, tika secināts, ka divi no
grupas uzņēmumiem TER kritērijus nav izpildījuši.
Saskaņā ar Savienības konsekvento praksi pārbaudīt, vai
saistītu uzņēmumu grupa kopumā atbilst TER nosacīju
miem, grupas lūgums piemērot TER tika noraidīts.

(32)

Kā minēts 6. apsvērumā, abas sadarbībā iesaistītās Ķīnas
uzņēmumu grupas lūdza piemērot AR. Tā kā tika konsta
tēts, ka abas grupas atbilst visiem pamatregulas 9. panta
5. punkta kritērijiem, tika pieņemts provizorisks lēmums
piešķirt tām AR.
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tirgus, kurš nav pieejams konkurencei un ražo skābeņ
skābi, izmantojot unikālu metodi, kas nav salīdzināma ar
ĶTR izmantoto. Turpretim Indijas ražotāji izmanto ražo
šanas metodi, kas ir salīdzināma ar ĶTR izmantoto, un
tās iekšējais tirgus ir pakļauts konkurencei.

3.2.3. Normālā vērtība
(35)

Ķīnas uzņēmumi ražo un eksportē uz Savienību divu
veidu skābeņskābi: nerafinēto skābeņskābi un rafinēto
skābeņskābi. Rafinēto skābeņskābi, ko neražo analogajā
valstī, ražo, izmantojot nerafinētas skābeņskābes attīrī
šanas procesu, kura mērķis ir atbrīvoties no dzelzs, hlorī
diem, metāla daļiņām un citiem piemaisījumiem. Saskaņā
ar aplēsēm papildu izmaksas, kas rodas, ražojot rafinētu
skābeņskābi, veido apmēram 12 % no nerafinētas skābeņ
skābes ražošanas izmaksām. Tāpēc Komisija uzskatīja, ka
būtu lietderīgi noteikt normālo vērtību abiem skābeņ
skābes veidiem.

(36)

Nerafinētai skābeņskābei normālā vērtība ir noteikta,
pamatojoties uz normālo vērtību, kas noteikta Indijai
saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta
a) apakšpunktu. Normālā vērtība tika noteikta, kā izklā
stīts 18. apsvērumā, pamatojoties tikai uz rentablo pārdo
šanas apjomu. Rafinētai skābeņskābei, kuru analogajā
valstī neražo, saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta
a) apakšpunktu normālo vērtību noteica, pamatojoties uz
nerafinētas skābeņskābes ražošanas izmaksām analogajā
valstī. Ražošanas izmaksas koriģē, palielinot tās par 12 %,
lai būtu ņemtas vērā ražošanas papildu izmaksas (sk.
35. apsvērumu), kā arī pārdošanas, vispārējās un admi
nistratīvās izmaksas (PVA) un peļņa.

(37)

PVA izmaksas un peļņu nosaka pēc analoģijas ar pamat
regulas 2. panta 6. punktu, pieskaitot PVA izmaksas un
peļņu no nerafinētas skābeņskābes pārdošanas iekšzemes
tirgū, ko veicis sadarbībā iesaistītais ražotājs eksportētājs
analogajā valstī.

3.2.2. Analogā valsts
(33)

(34)

Saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta
a) apakšpunktu ražotājiem eksportētājiem, kuriem nav
piešķirts TER, normālā vērtība jānosaka, izmantojot
cenas iekšzemes tirgū vai saliktā normālā vērtība kādā
analogā valstī.

Komisija paziņojumā par procedūras sākšanu norādīja, ka
plāno izmantot Indiju kā piemērotu analogo valsti, lai
noteiktu normālo vērtību, un ieinteresētās personas tika
aicinātas sniegt komentārus par šo izvēli. Komentāri
netika saņemti. Jebkurā gadījumā Komisija uzskata, ka
Indija ir piemērota analogā valsts, jo otrā ražotājā valstī,
kas atrodas ārpus Savienības (Japānā), pastāv monopol

3.2.4. Eksporta cena
(38)

Tā kā abām grupām tika piešķirts AR, eksporta cenu
noteica, pamatojoties uz cenām, ko pirmais neatkarīgais
pircējs Savienībā ir faktiski samaksājis vai kas ir maksā
jamas saskaņā ar pamatregulas 2. panta 8. punktu.

(39)

Abi ražotāji eksportētāji no ĶTR eksportēja skābeņskābi
uz Savienību ar saistīto tirgotāju starpniecību, tādējādi
radot uzcenojumu cenai, ko maksā ražotājiem. Šo uzce
nojumu ņem vērā, salīdzinot eksporta cenu ar noteikto
normālo vērtību (sk. 42. apsvērumu).

20.10.2011.
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3.2.5. Salīdzinājums
(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

Uzņēmums

Attiecībā uz nerafinētu skābeņskābi eksporta cenu ražo
tāja līmenī salīdzināja ar normālo vērtību, kas noteikta
analogajai valstij.

Rafinētas skābeņskābes eksporta cenu ražotāja līmenī
salīdzināja ar salikto normālo vērtību (sk. 36. apsvē
rumu).

Lai nodrošinātu taisnīgu normālās vērtības vai saliktās
normālās vērtības un eksporta cenas salīdzinājumu,
saskaņā ar pamatregulas 2. panta 10. punktu tika veiktas
atbilstošas korekcijas. Konkrētāk, saskaņā ar 2. panta
10. punkta i) apakšpunktu tika koriģētas komisijas
maksas, ko saņem saistītie tirgotāji.

Šajā sakarā jāpiemin Komisijas konstatējums, ka saistītos
tirgotājus, ar kuru starpniecību ražotāji eksportētāji no
ĶTR eksportēja skābeņskābi uz ES, nevar uzskatīt par
iekšējās pārdošanas nodaļām, jo tās tirgo arī skābeņskābi
un citus ķīmiskus produktus, kuri iegūti no nesaistītiem
piegādātājiem un paredzēti eksportam un/vai pārdošanai
vietējā tirgū. Tāpēc var secināt, ka šo tirgotāju funkcijas ir
līdzīgas kā starpniekiem, kuri darbojas uz komisijas
maksu pamata. Attiecīgi tirgotāju cenas uzcenojums
tika atrēķināts, lai nodrošinātu taisnīgu salīdzinājumu
starp eksporta cenu un normālo vērtību. Korekcijas tika
aprēķinātas, pamatojoties uz ES nesaistītā tirgotāja peļņu
un attiecīgā Ķīnas tirgotāja pārdošanas, vispārējām un
administratīvajām izmaksām.

3.2.6. Dempinga starpības

(45)

Provizoriskā dempinga
starpība

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

37,7 %

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6 %

Visiem pārējiem ražotājiem eksportētā
jiem, kuri nesadarbojās
(47)

Lai aprēķinātu valsts mēroga dempinga starpību, kas
piemērojama visiem pārējiem ĶTR ražotājiem eksportētā
jiem, tika noteikts sadarbības līmenis, salīdzinot sadarbībā
iesaistīto ražotāju eksportētāju paziņoto eksporta apjomu
uz Savienību ar Eurostat datiem.

(48)

Tā kā sadarbība no ĶTR puses bija zema, proti, apmēram
46 %, pārējiem ĶTR eksportētājiem piemērojamo valsts
mēroga dempinga starpību būtu lietderīgi noteikt, pama
tojoties uz sadarbībā iesaistīto eksportētāju darījumu, ko
dempings skāris visvairāk.

(49)

Pamatojoties uz šo, valsts mēroga dempinga līmeni
provizoriski noteica 52,2 % apmērā no CIF cenas līdz
Savienības robežai pirms nodokļu nomaksas.

4. ZAUDĒJUMI
4.1. Savienības produkcija un Savienības ražošanas
nozare
(50)

Eiropas Ķīmijas rūpniecības padome (CEFIC) iesniedza
sūdzību Oxaquim S.A. (turpmāk “sūdzības iesniedzējs”)
vārdā, kas ir Savienības ražotājs, kurš izmeklēšanas
periodā ražoja nozīmīgu daļu no Savienības skābeņskābes
produkcijas. Otrs Savienības ražotājs Clariant neiebilda
pret izmeklēšanas sākšanu, tomēr nolēma tajā nesadarbo
ties. Citu attiecīgā ražojuma ražotāju Savienībā šobrīd
nav. Pamatojoties uz šo, abi minētie ražotāji – Oxaquim
S.A. un Clariant – veido Savienības ražošanas nozari pa
matregulas 4. panta 1. punkta nozīmē, saražojot 100 %
no Savienības kopējās produkcijas. Turpmāk tie tiks
saukti par “Savienības ražošanas nozari”.

(51)

Lai noteiktu Savienības kopējo ražošanas apjomu, tika
izmantota visa pieejamā informācija par abiem minēta
jiem ražotājiem – Oxaquim S.A. un Clariant –, tostarp
sūdzībā izklāstītā informācija un dati, kas savākti no
sūdzības iesniedzēja pirms un pēc izmeklēšanas sākšanas.
Pamatojoties uz šo, tiek lēsts, ka Savienības kopējais
ražošanas
apjoms
attiecīgajā
periodā
bija
11 000–15 000 tonnu.

Turklāt turpmākas korekcijas attiecīgā gadījumā tika
veiktas attiecībā uz netiešajiem nodokļiem, kravas pārva
dājumu, apdrošināšanas, pārkraušanas un papildu
izmaksām, kā arī iepakošanas un kredīta izmaksām, ja
šīs izmaksas tika atzītas par pieņemamām un precīzām
un pamatotas ar pārbaudītiem pierādījumiem.

Sadarbībā
iesaistītajiem
eksportētājiem
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ražotājiem

Dempinga starpības atbilstīgi pamatregulas 2. panta 11.
un 12. punktam noteica, pamatojoties uz salīdzinājumu
starp katra ražojuma veida vidējo svērto normālo vērtību
un katra uzņēmuma noteikto attiecīgā ražojuma vidējo
svērto eksporta cenu Savienībā, kā noteikts iepriekš.

4.2. Attiecīgā Savienības tirgus noteikšana
(46)

Uz šā pamata pagaidu dempinga starpības, kas izteiktas
procentos no CIF cenas līdz Savienības robežai pirms
nodokļu nomaksas, ir šādas:

(52)

Tika konstatēts, ka viens no Savienības ražotājiem daļu
no saražotās skābeņskābes izmantoja kā starpproduktu
oksalātu (tetraoksalāta, acetosella un kālija bioksalāta)
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ražošanai. Šo skābeņskābi vienkārši pārsūtīja (bez rēķina)
viena uzņēmuma robežās. Šādām iekšējām vajadzībām
izmantotā skābeņskābe nenokļuva brīvajā tirgu un līdz
ar to netiek pakļauta tiešai konkurencei ar attiecīgā ražo
juma importu. Turpretim atklājās, ka ražojumi, kas pare
dzēti pārdošanai brīvā tirgū, tieši konkurē ar attiecīgā
ražojuma importu.

(53)

(54)

(55)

Lai nodrošinātu pēc iespējas pilnīgāku priekšstatu par
situāciju Savienības ražošanas nozarē, tika iegūti un anali
zēti dati par visām ar skābeņskābi saistītajām darbībām
un pēc tam noteikts, vai produkcija paredzēta iekšējām
vajadzībām vai brīvajam tirgum.

Tika konstatēts, ka tādus Savienības ražošanas nozares
ekonomiskos rādītājus kā pārdošanas apjoms un pārdo
šanas cenas Savienības tirgū, tirgus daļa, izaugsme,
eksporta apjoms, cenas, rentabilitāte, ienākumi no iegul
dījumiem un naudas plūsma var noteikt tad, ja analīzē un
izvērtējumā īpašu uzmanību velta situācijai, kas dominē
brīvajā tirgū.

(58)

5.1. Attiecīgā importa ietekmes kumulatīvais novēr
tējums
(59)

Komisija pārbaudīja, vai ĶTR un Indijas izcelsmes
skābeņskābes imports būtu jāvērtē kumulatīvi saskaņā
ar pamatregulas 3. panta 4. punktu.

(60)

Attiecībā uz ĶTR un Indijas izcelsmes produkcijas
importa ietekmi izmeklēšanā tika konstatēts, ka
dempinga starpība pārsniedz minimālo apjomu, kā
noteikts pamatregulas 9. panta 3. punktā, un abu attie
cīgo valstu importa par dempinga cenām apjoms nav
nenozīmīgs pamatregulas 5. panta 7. punkta nozīmē.

(61)

Attiecībā uz konkurences nosacījumiem starp importu no
ĶTR un Indijas par dempinga cenām, no vienas puses, un
starp importu no ĶTR un Indijas par dempinga cenām
un līdzīgo ražojumu, no otras puses, izmeklēšanā
atklājās, ka tie ir līdzīgi. Precīzāk, importētos ražojumus
pārdod pa tiem pašiem tirdzniecības kanāliem un tām
pašām pircēju kategorijām, tādējādi radot konkurenci
gan to starpā, gan ar skābeņskābi, kas ražota Savienībā.

(62)

Ievērojot iepriekš minēto, provizoriski tiek uzskatīts, ka
visi pamatregulas 3. panta 4. punktā noteiktie kritēriji ir
izpildīti un imports no ĶTR un Indijas būtu jāpārbauda
kumulatīvi.

Attiecībā uz citiem ekonomikas rādītājiem izmeklēšanā
tomēr atklājās, ka tos var pamatoti izvērtēt, tikai ņemot
vērā visu darbību kopumā. Produkcija (gan pašu vaja
dzībām, gan brīvajam tirgum paredzētā), jauda, jaudas
izmantojums, ieguldījumi, krājumi, nodarbinātība, ražī
gums, algas un spēja piesaistīt kapitālu patiešām ir atka
rīga no visas darbības kopumā neatkarīgi no tā, vai
produkciju izmanto iekšējām vajadzībām vai to pārdod
brīvajā tirgū.

Tā kā skābeņskābe ir daļa no KN koda, kurš attiecas arī
uz citiem ražojumiem, nebija iespējams noteikt importa
apjomu, pamatojoties uz Eurostat datiem. Attiecīgi patē
riņu noteica, pamatojoties uz sūdzības iesniedzēja snieg
tajiem datiem par importa apjomu, ko salīdzināja ar
pārbaudītiem datiem, kurus sniedza ražotāji eksportētāji
no attiecīgajām valstīm, kā arī ar Savienības ražošanas
nozares kopējo pārdošanas apjomu Savienības tirgū.

Kopējais patēriņš 2008. gadā strauji palielinājās par 24 %,
nākamajā gadā samazinājās par 50 % un IP laikā atkal
pieauga. Kopumā attiecīgajā periodā patēriņš ES tirgū
samazinājās par 5 %.

5. IMPORTS NO ATTIECĪGAJĀM VALSTĪM

4.3. Patēriņš Savienībā
(56)

20.10.2011.

5.2. Attiecīgo valstu imports par dempinga cenām
un tirgus daļa
(63)

Izmeklēšanā noskaidrojās, ka skābeņskābes imports no
ĶTR un Indijas bija attīstījies šādi:

2. tabula
(57)

Tā kā piegādātāju skaits nav liels un saskaņā ar pamat
regulas 19. pantu ir jāaizsargā konfidenciāla informācija
par darījumiem, patēriņa izmaiņas attiecīgajā periodā ir
indeksētas.

Imports no ĶTR un Indijas
Importa apjoms (tonnas)

ĶTR un Indija
(Indekss 2007 = 100)

1. tabula
Patēriņš Savienībā
Indekss 2007 = 100

Kopējais patēriņš

2007

2008

2009

IP

7 629

11 763

4 707

7 969

100

154

62

104

100

125

101

110

Tirgus daļa

2007

2008

2009

IP

(Indekss 2007 = 100)

100

124

61

95

Avots: informācija iegūta no sūdzības iesniedzēja un atbildēm uz anketas
jautājumiem.
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nozari novērtējumā bija ietverts visu to ekonomisko
faktoru un rādītāju novērtējums, kas saistīti ar Savienības
ražošanas nozares stāvokli laikposmā no 2007. gada līdz
IP beigām.

Importa apjoms no attiecīgajām valstīm attiecīgajā
periodā palielinājās par 4 %, savukārt kopējais patēriņš
ES tirgū šajā pašā laikposmā samazinājās par 5 % (sk.
1. tabulu). Kā redzams tabulā, būtiski pieauga arī tirgus
daļa: laikposmā no 2007. līdz 2008. gadam par 25 % un
attiecīgajā periodā par 10 %.
(70)

Makroekonomiskos rādītājus (ražošanas apjomu, jaudu,
jaudas izmantojumu, pārdošanas apjomu, tirgus daļu,
izaugsmi un dempinga starpības lielumu) izvērtēja Savie
nības ražošanas nozares līmenī, savukārt mikroekono
misko rādītāju (krājumus, pārdošanas cenas, rentabilitāti,
naudas plūsmu un ienākumu no ieguldījumiem, spēju
piesaistīt kapitālu un ieguldījumus, ražošanas izmaksas)
pamatā bija informācija, kas iegūta no pienācīgi pārbau
dītām anketām, kuras iesniedza vienīgais sadarbībā iesais
tītais Savienības ražotājs.

(71)

Ņemot vērā to, ka lielākā daļa datu zaudējumu analīzei ir
iegūti no viena avota, datus, kas attiecas uz Savienības
ražošanas nozari nācās indeksēt, lai atbilstīgi pamatge
rulas 19. pantam ievērotu konfidencialitāti.

5.3. Cenas importam par dempinga cenām un cenu
samazinājums
(65)

Vidējās cenas importam no attiecīgajām valstīm attīstījās
šādi:
3. tabula
Cena importam no ĶTR un Indijas
2007

2008

2009

IP

ĶTR un Indija

470

641

474

545

(Indekss 2007 = 100)

100

136

101

116

Importa cenas (EUR/t)

(66)

(67)

(68)

Importa cenas laikposmā no 2007. līdz 2008. gadam
palielinājās par 36 % un 2009. gadā pazeminājās atkal
līdz 2007. gada cenu līmenim. Izmeklēšanas periodā
cenas atkal paaugstinājās par gandrīz 15 %. Attiecīgajā
periodā cenas paaugstinājās par 16 %. Tomēr ir redzams,
ka laikposmā no 2008. gada līdz IP importa cenas sama
zinājās par 20 %, lai gan galveno ražošanā izmantojamo
resursu (oglekļa avotu un enerģijas) cenas šajā periodā
paaugstinājās.
Lai varētu analizēt cenas samazinājumu, Savienības ražo
šanas nozares vidējās svērtās pārdošanas cenas nesaistī
tiem pircējiem ES tirgū, kas koriģētas atbilstīgi ražotāja
cenām, t. i., neiekļaujot tajās kravas pārvadājumu
izmaksas Savienībā un atskaitot no tām atlaides un
rabatus, salīdzināja ar attiecīgajām sadarbībā iesaistīto
ĶTR un Indijas eksportētāju vidējām svērtajām cenām
pirmajam neatkarīgajam pircējam Savienības tirgū, t. i.,
cenām, no kurām atskaitītas atlaides un kuras vajadzības
gadījumā koriģētas līdz CIF cenām ar piegādi līdz Savie
nības robežai, veicot atbilstošas korekcijas attiecībā uz
muitošanas un pēcimportēšanas izmaksām.
Salīdzinājumā pierādījās, ka IP laikā Savienībā par
dempinga cenām pārdotais ĶTR un Indijas izcelsmes
attiecīgais ražojums par 16,9–34,6 % samazināja Savie
nības ražošanas nozares pārdošanas cenas. Šis samazinā
juma līmenis apvienojumā ar negatīvu cenu attīstību tirgū
izraisīja ievērojamu cenu pazemināšanos.
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6.2. Dati par Savienības ražošanas nozari (makroe
konomiskie rādītāji)
6.2.1. Ražošanas apjoms, ražošanas jauda un jaudas izman
tojums
4. tabula
Savienības kopējais ražošanas apjoms, ražošanas jauda un
jaudas izmantojums
(Indekss 2007 = 100)

2007

2008

2009

IP

Kopējais ražošanas apjoms

100

101

89

106

Kopējā ražošanas jauda

100

100

77

77

Kopējais ražošanas jaudas
izmantojums

100

101

116

138

(72)

Tabulā ir iekļauti dati par Savienības ražošanas nozares
ražošanas apjomu, ražošanas jaudu un jaudas izmanto
jumu un attiecībā uz 2007. un 2008. gadu ir iekļauti dati
par vēl vienu Savienības ražotāju, kurš 2008. gadā
pārtrauca ražot skābeņskābi.

(73)

Kā redzams tabulā, Savienības ražošanas nozares ražo
šanas apjoms 2007. un 2008. gadā bija samērā stabils,
taču 2009. gadā strauji samazinājās. IP laikā ražošanas
apjoms palielinājās. Kopumā ražošanas apjoms attiecīgajā
periodā palielinājās par 6 %.

(74)

Tā kā viens Savienības ražotājs 2008. gadā slēdza ražotni,
Savienības ražošanas nozares ražošanas jauda 2008. gadā
strauji samazinājās par 23 %.

6. EKONOMISKAIS STĀVOKLIS SAVIENĪBAS RAŽO
ŠANAS NOZARĒ

6.1. Ievadpiezīmes
(69)

Saskaņā ar pamatregulas 3. panta 5. punktu importa par
dempinga cenām ietekmes uz Savienības ražošanas
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Šo divu faktoru apvienojums (t. i., ražošanas apjoma
palielināšanās un ražošanas jaudas samazināšanās pēc
tam, kad trešais Savienības ražotājs 2008. gadā slēdza
ražotni) radīja būtisku jaudas izmantojuma palielināšanos
– attiecīgajā periodā tā pieauga par 38 %.

(81)

20.10.2011.

Darba algas attiecīgajā periodā samazinājās par 1 %. Pēc
tam, kad laikposmā no 2007. līdz 2008. gadam algas
bija palielinājušās par 21 %, līdz IP tās pakāpeniski sama
zinājās.

6.2.4. Faktiskās dempinga starpības lielums

6.2.2. Pārdošanas apjoms un tirgus daļa
(82)

5. tabula
Pārdošanas apjoms un tirgus daļa
(Indekss 2007 = 100)

2007

2008

2009

IP

Kopējais pārdošanas apjoms

100

97

61

86

Tirgus daļa (%)

100

79

99

91

Dempinga starpības ir norādītas iepriekš dempinga
sadaļā. Visas noteiktās starpības ievērojami pārsniedz
minimālo līmeni. Turklāt, ņemot vērā importa par
dempinga cenām apjomu un cenas, faktisko dempinga
starpību ietekmi nevar uzskatīt par nenozīmīgu.

6.3. Dati par sadarbībā iesaistīto Savienības ražotāju
(mikroekonomiskie rādītāji)
6.3.1. Vispārīga piezīme

(76)

Pārdošanas apjomā attiecībā uz 2007. un 2008. gadu ir
ietverts arī tā Savienības ražotāja pārdošanas apjoms, kas
2008. gadā pārtrauca ražošanu.

(77)

Tā kā Savienības patēriņš attiecīgajā periodā samazinājās
par 5 % (sk. 58. apsvērumu), Savienības ražošanas
nozares attiecīgā ražojuma pārdošanas apjoms neatkarī
gajiem pircējiem Savienības tirgū šajā pašā periodā sama
zinājās par 14 %, radot tirgus daļas samazināšanos par
9 %.

(78)

(83)

Mikroekonomiskos rādītājus (pārdošanas cenas un ražo
šanas izmaksas, krājumus, rentabilitāti, naudas plūsmu,
ienākumu no ieguldījumiem, spēju piesaistīt kapitālu un
ieguldījumus) analizēja tikai sūdzības iesniedzēja līmenī,
jo netika iegūti dati no otra ES ražotāja, kā izklāstīts
70. apsvērumā.

6.3.2. Sadarbībā iesaistītā Savienības ražotāja vidējās cenas
par vienību un ražošanas izmaksas

Izvērtējot tendences attiecīgajā periodā, var secināt, Savie
nības ražošanas nozares pārdošanas apjoma samazinā
jums par 14 % bija daudz izteiktāks nekā Savienības patē
riņa samazinājums par 5 %. Līdz ar to tajā pašā periodā
ievērojami (par 9 procentpunktiem) samazinājās arī
Savienības ražošanas nozares tirgus daļa.

7. tabula
Pārdošanas cenas
Indekss 2007 = 100

Vidējā pārdošanas cena par
vienību

6.2.3. Nodarbinātība, produktivitāte un algas

2007

2008

2009

IP

100

143

136

131

Avots: atbildes uz anketas jautājumiem.

6. tabula
Nodarbinātība, produktivitāte un algas
(84)
2007

2008

2009

IP

Kopējais darbinieku skaits

100

119

108

96

Kopējā produktivitāte
(vienība/darbinieks)

100

85

83

111

Kopējās gada algas

100

121

110

99

Vidējās darbaspēka
izmaksas uz vienu
darbinieku

100

119

118

104

(Indekss 2007 = 100)

(79)

(80)

Attiecīgajā periodā darbinieku skaits samazinājās par 4 %.
Jāpiemin, ka skābeņskābes ražošana nav darbietilpīgs
process.
Tā kā attiecīgajā periodā palielinājās ražošanas apjoms,
kopējā produktivitāte uz vienu darbinieku palielinājās
par 11 %, lai gan darbinieku skaits samazinājās.

Savienības ražošanas nozares ražotāja noteiktās vidējās
pārdošanas cenas nesaistītiem pircējiem Savienības tirgū
attiecīgajā periodā paaugstinājās par 31 %.

8. tabula
Ražošanas izmaksas
Indekss 2007 = 100

Vidējās ražošanas
izmaksas/t

2007

2008

2009

IP

100

103

102

98

Avots: atbildes uz anketas jautājumiem.

(85)

Izmeklēšanā atklājās, ka sadarbībā iesaistītā Savienības
ražotāja vidējās ražošanas izmaksas pēdējo gadu laikā ir
bijušas samērā stabilas, jo tas pastāvīgi uzlaboja ražošanas
procesu, kas bija iespējams, vienīgi veicot lielus ieguldī
jumus (sk. 9. un 11. tabulu).

20.10.2011.
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6.3.3. Krājumi
(86)

(90)

Tabulā apkopotie dati liecina, ka sūdzības iesniedzējs ir
palielinājis savus ieguldījumus attiecīgajā ražojumā, lai
gan rentabilitāte bija zema. Ieguldījumi lielākoties tika
veikti, lai efektivitātes uzlabošanas nolūkā varētu ieviest
jaunus ražošanas rīkus un sākt izmantot jaunus ražošanas
procesus. Ieguldījumu palielinājums liecina, ka ražošanas
nozare nav saskārusies ar grūtībām, piesaistot kapitālu,
tādējādi apliecinot ražošanas nozares dzīvotspēju.

(91)

Attiecīgajā periodā ieguldījumi palielinājās par 177 %.

(92)

Palielinot ieguldījumus ar mērķi pilnveidot ražošanas
procesu, ražošanas nozare, kas ir kapitālietilpīga,
joprojām apliecināja spēju palielināt kapitālu, tomēr šo
spēju mazina pārdošanas apjoma samazināšanās un
pieaugošas grūtības radīt naudas plūsmu.

Ņemot vērā attiecīgā ražojuma īpatnības, krājumi netiek
veidoti. Attiecīgais ražojums ātri izžūst un sakalst, tāpēc
ražotāju saražotās preces paredzētas tikai tūlītējai pārva
dāšanai.

6.3.4. Rentabilitāte, naudas plūsma, ienākums no ieguldīju
miem un spēja piesaistīt kapitālu un ieguldījumus
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9. tabula
Rentabilitāte
Indekss 2007 = – 100

Rentabilitāte (ES)

2007

2008

2009

IP

– 100

4

–2

3

Avots: atbildes uz anketas jautājumiem.

(87)

12. tabula
Ienākums no ieguldījumiem

Līdzīgā ražojuma rentabilitāti noteica, sūdzības iesnie
dzēja līdzīgā ražojuma pārdošanā gūto tīro peļņu pirms
nodokļu nomaksas izsakot procentos no attiecīgā pārdo
šanas apgrozījuma.

Indekss 2007 = – 100

2007

2008

2009

IP

Ienākums no ieguldījumiem

– 100

13

– 14

– 51

Avots: atbildes uz anketas jautājumiem.

(88)

Pēc 2007. gadā piedzīvotajiem lielajiem zaudējumiem
sūdzības iesniedzējs 2008. gadā guva nelielu peļņu,
taču 2009. gadā atkal piedzīvoja zaudējumus. Sūdzības
iesniedzējs guva nelielu peļņu IP, samazinot atsevišķus
ražošanas izmaksu elementus, kā redzams 8. tabulā.

10. tabula

(93)

Lai arī ieguldījumi ir palielinājušies, ienākums no ieguldī
jumiem attiecīgajā ražojumā neatbilda gaidītajam. Lai gan
2008. gadā bija vērojami uzlabojumi, ienākums no iegul
dījumiem attiecīgajā periodā palika negatīvs.

(94)

Tāpēc ražošanas nozares izaugsme ir ierobežota un acīm
redzami nesamērīga ar pēdējo gadu laikā veiktajiem iegul
dījumiem.

Naudas plūsma
Indekss 2007 = –100

Naudas plūsma

2007

2008

2009

IP

–100

3 054

1 994

868

Avots: atbildes uz anketas jautājumiem.

(89)

7. SECINĀJUMS PAR ZAUDĒJUMIEM
(95)

Izmeklēšanā noskaidrojās, ka daži zaudējumu rādītāji
pierāda pozitīvu tendenci – ražošanas apjoms palielinājies
par 6 %, jaudas izmantojums palielinājies par 38 %, iegul
dījumi palielinājušies par 177 %, tādējādi ļaujot uzņē
mumam gūt kaut nelielu peļņu (no būtiskiem zaudēju
miem 2007. gadā līdz nelielai peļņai IP). Tomēr, kā bija
redzams iepriekš, vairāki rādītāji attiecībā uz ekonomisko
situāciju Savienības ražošanas nozarē attiecīgajā periodā
būtiski pasliktinājās.

(96)

Pēc tam, kad viens Savienības ražotājs slēdza ražotni,
pārdošanas apjoms samazinājās par 14 %. Darbinieku
skaitu nācās samazināt par 4 %, un ražošanas jauda paze
minājās par 23 %. Lai gan patēriņš samazinājās tikai par
5 %, tirgus daļa samazinājās par gandrīz 9 %. Tādējādi
rentabilitāte bija zema, negatīvi ietekmējot ienākumus
no ieguldījumiem un naudas plūsmu, īpaši laikposmā
no 2008. gada līdz IP. Rentabilitātes līmenis attiecīgajā
laikposmā paaugstinājās, tomēr tas saglabājās ļoti zems IP
laikā un nav pietiekams, lai uzturētu ražošanu vidēji ilgā
termiņā.

Tendence, kas bija raksturīga naudas plūsmai, proti, ražo
šanas nozares spēja pašfinansēt savu darbību, lielā mērā
atspoguļo rentabilitātes dinamiku. Līdz ar to naudas
plūsma 2007. gadā bija negatīva, un, lai arī 2008. gadā
bija redzami uzlabojumi, laikposmā no 2008. gada līdz
IP tā atkal samazinājās, tādējādi pasliktinot sadarbībā
iesaistītā Savienības ražotāja finansiālo situāciju.

11. tabula
Ieguldījumi
Indekss 2007 = 100

Ieguldījumi kopā

2007

2008

2009

IP

100

111

185

277

Avots: atbildes uz anketas jautājumiem.
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Lai gan kopējais ražošanas apjoms pieauga, Savienības
ražošanas nozare zaudēja ievērojamu tirgus daļu. Vien
laikus imports par dempinga cenām no attiecīgajām
valstīm ievērojami pieauga.

20.10.2011.

cenas pieaugošajām izejvielu un elektroenerģijas
izmaksām. Tas izraisīja tirgus daļas zaudējumu un ilgstoši
zemo rentabilitāti Savienības ražošanas nozarē.

(104) Ņemot vērā iepriekš minēto, tika provizoriski secināts, ka
(98)

Ņemot vērā iepriekš minēto, provizoriski tiek secināts, ka
Savienības ražošanas nozarei IP laikā tika nodarīti būtiski
zaudējumi pamatregulas 3. panta 5. punkta nozīmē.

8. CĒLOŅSAKARĪBA
8.1. Ievads
(99)

Saskaņā ar pamatregulas 3. panta 6. un 7. punktu tika
pārbaudīts, vai Savienības ražošanas nozarei nodarītos
būtiskos zaudējumus ir izraisījis imports par dempinga
cenām no attiecīgajām valstīm. Turklāt papildus importa
dempingam tika pārbaudīti arī citi zināmie faktori, kuri
varētu radīt zaudējumus Savienības ražošanas nozarei, lai
nodrošinātu, ka šo faktoru radītie zaudējumi nav saistīti
ar importu par dempinga cenām.

8.2. Importa par dempinga cenām radītā ietekme
(100) Savienības

skābeņskābes patēriņš attiecīgajā periodā
samazinājās par 5 %, lai gan imports par dempinga
cenām no attiecīgajām valstīm šajā periodā palielinājās
par vairāk nekā 4 %. Imports par dempinga cenām
visstraujāk palielinājās laikposmā no 2007. līdz
2008. gadam, kad tas pieauga par 54 %. Imports no
attiecīgajām valstīm laikposmā no 2007. līdz
2008. gadam palielināja šo valstu tirgus daļu par 25 %,
kas sakrita ar Savienības ražošanas nozares tirgus daļas
samazināšanos par 21 % šajā pašā periodā.

(101) Lai gan attiecīgajā periodā importa vidējās cenas pieauga

par 16 %, importa cenas IP bija vidēji par 21,9 %
zemākas nekā cenas, ko bija noteicis sadarbībā iesaistītais
Savienības ražotājs, tādējādi izdarot cenu spiedienu uz
Savienības ražošanas nozari un liedzot sadarbībā iesaistī
tajam Savienības ražotājam iespēju paaugstināt cenas līdz
rentablākam līmenim.

lētā importa par dempinga cenām pieplūdumam no attie
cīgajām valstīm bija ievērojama negatīva ietekme uz
Savienības ražošanas nozares ekonomisko stāvokli.

8.3. Citu faktoru ietekme
(105) Citi faktori, kas tika pārbaudīti saistībā ar cēloņsakarību,

ir pieprasījuma attīstība Savienības tirgū, izejvielu cenas,
Savienības ražošanas nozares eksporta darbība, attiecīgā
ražojuma imports no citām valstīm, skābeņskābes izman
tojums iekšējām vajadzībām ražošanas nozarē un ekono
mikas krīze.

8.3.1. Pieprasījuma attīstība Savienības tirgū
(106) Kā redzams 1. tabulā, Savienības skābeņskābes patēriņš

2008. gadā palielinājās par 24 %, taču nākamajā gadā
samazinājās par 39 % un IP laikā atkal palielinājās.
Kopumā attiecīgajā periodā patēriņš ES tirgū samazinājās
par 5 %. Savienības ražošanas nozare šajā pašā periodā
zaudēja tirgus daļu.

(107) Lai gan izmeklēšanā noskaidrojās, ka importu no attiecī

gajām valstīm arī ietekmēja pieprasījuma samazinājums
Savienības tirgū 2009. gadā, tomēr jāatzīmē, ka ekspor
tētājiem no attiecīgajām valstīm attiecīgajā periodā
izdevās palielināt pārdošanas apjomu un tirgus daļu,
izdarot cenu spiedienu uz tirgu ar importu par dempinga
cenām.

(108) Tāpēc provizoriski uzskata, ka Savienības ražošanas

nozares ekonomiskā stāvokļa pasliktināšanos ir izraisījis
nevis pieprasījuma kritums, bet gan importa par
dempinga cenām pieplūdums no attiecīgajām valstīm
un attiecīgo valstu eksportētāju izraisītais cenu samazinā
jums. Pat ja pieprasījuma samazināšanās veicināja zaudē
jumus, tā nevarēja izmainīt cēloņsakarību starp radītajiem
būtiskajiem zaudējumiem un importa par dempinga
cenām palielināšanos.

(102) Jāatgādina, ka Savienības ražošanas nozarē bija vērojams

būtisks pārdošanas apjoma samazinājums (– 14 %).
Tomēr šis samazinājums bija daudz izteiktāks nekā
pieprasījuma krišanās, un tā dēļ tirgus daļa samazinājās
par 9 %. Tajā pašā laikā attiecīgo valstu tirgus daļa
pieauga par 10 %. Tas norāda, ka Savienības ražošanas
nozares tirgus daļu lielā mērā ir pārņēmis imports par
dempinga cenām no attiecīgajām valstīm.

(103) Tāpēc uzskata, ka ilgstošais spiediens, ko Savienības tirgū

izraisīja lētais imports par dempinga cenām no attiecī
gajām valstīm, neļāva Savienībai pielāgot pārdošanas

8.3.2. Galvenās izejvielas cenas
(109) Kā norādīts 8. tabulā, vidējās ražošanas izmaksas bija

samērā stabilas, lai arī galvenās izejvielas (cukura)
izmaksas strauji pieauga. Izmeklēšanā noskaidrojās, ka
attiecībā uz sadarbībā iesaistītā Savienības ražotāja ražo
šanas izmaksām nebija novērojama tāda pati tendence kā
attiecībā uz izmaiņām cenās, par kādām bija nopērkama
viena no galvenajām izejvielām skābeņskābes ražošanai.
Cukura vidējo cenu pieaugums attiecīgajā periodā bija
straujš (par 50 %), taču tā ietekmi mazināja sadarbībā
iesaistītā Savienības ražotāja ieguldījumi ražošanas

20.10.2011.
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procesa uzlabošanai. Tāpēc kopumā neto ietekme bija
ražošanas izmaksu samazinājums par 12 %. Tomēr, kā
redzams 7. tabulā, vienības pārdošanas cena attiecīgajā
periodā pieauga par 31 %. Tika konstatēts, ka eksportētāji
attiecīgajās valstīs saskārās ar tādiem pašiem ekonomi
skiem nosacījumiem attiecībā uz izejvielu cenu
izmaiņām, jo attiecībā uz vienības importa cenām bija
novērojama tāda pati tendence kā uz sadarbībā iesaistītā
Savienības ražotāja vienības pārdošanas cenām, tikai
zemākā līmenī.

(110) Ja nebūtu zaudējumus radošā dempinga, varētu sagaidīt,

ka cenas tiktu regulāri pielāgotas, atspoguļojot izmaiņas
dažādos ražošanas izmaksu elementos. Tomēr tas neno
tika. Sadarbībā iesaistītais Savienības ražotājs nevarēja
sasniegt stabilo peļņas normu, kas nepieciešama šim
kapitālietilpīgajam ražotājam, un tā naudas plūsma arī
samazinājās.

(111) Līdz ar to var provizoriski uzskatīt, ka tāds imports par

dempinga cenām no attiecīgajām valstīm, kas samazināja
sadarbībā iesaistītā Savienības ražotāja cenas, samazināja
arī cenas Savienības tirgū un neļāva sadarbībā iesaistī
tajam Savienības ražotājam palielināt pārdošanas cenas,
lai segtu savas izmaksas vai lai sasniegtu pieņemamu
rentabilitāti.
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personām veidoja nozīmīgu daļu (apmēram 30 %) no tā
kopējā pārdošanas apjoma. Attiecīgajā periodā sadarbībā
iesaistītā Savienības ražotāja eksporta apjoms palielinājās
par 52 %, savukārt eksportētās vienības cena ievērojami
pazeminājās pretstatā sadarbībā iesaistītā Savienības ražo
tāja pārdošanas cenai Savienībā, kura būtiski pieauga.
Izmeklēšanā atklājās, ka eksportam bija būtiska nozīme,
lai saglabātu jaudas izmantojumu augstā līmenī nolūkā
segt pastāvīgās izmaksas un ieguldījumus iekārtās. Lai gan
eksportētos ražojumus pārdeva par zemākām cenām
nekā ražojumus Savienības tirgū, šīs zemās cenas radīja
konkurence ar skābeņskābi, ko eksportētāji no attiecī
gajām valstīm pārdeva par zemām cenām eksporta tirgos.
Izmeklēšanā noskaidrojās, ka šis eksports nodrošināja
iespēju sadarbībā iesaistītajam Savienības ražotājam
mazināt ES tirgum radītos zaudējumus, tomēr tas neiz
jauc cēloņsakarību starp importu par dempinga cenām
no attiecīgajām valstīm un Savienības ražošanas nozarei
radītos zaudējumus.

8.3.4. Imports no citām trešām valstīm
(115) Tā kā no citām valstīm, izņemot attiecīgās valstis,

importa nebija, šis elements ES tirgu neietekmēja.

8.3.5. Izmantošana iekšējām vajadzībām
(112) Tā kā izejvielu cenas iespaidoja arī attiecīgo valstu

eksportētājus, tika provizoriski secināts, ka izejvielu
cenu paaugstinājums nevarēja ietekmēt būtiskos zaudē
jumus, kas attiecīgajā periodā tika nodarīti Savienības
ražošanas nozarei.

8.3.3. Savienības ražošanas nozares eksporta rādītāji

(116) Kā minēts 52.–55. apsvērumā, izmantojums iekšējām

vajadzībām ietver pārvedumus viena Savienības ražotāja
iekšienē, lai skābeņskābi pārstrādātu oksalātos. No oksa
lātu pārdošanas gūtā peļņa ir ievērojama, tāpēc ražotājs
varēja turpināt nodarboties ar uzņēmējdarbību, pat ja
skābeņskābes ražošana bija nesusi zaudējumus. Tāpēc
šis elements neveicināja būtiskos zaudējumus, kas tika
nodarīti Savienības ražošanas nozarei.

13. tabula

8.3.6. Ekonomikas krīze

Eksporta apjoms un vienības cenas
Indekss 2007 = 100

2007

2008

2009

IP

Eksports (t)

100

80

140

152

Vidējā eksporta cena

100

104

103

91

Avots: atbildes uz anketas jautājumiem.

(117) Ekonomikas krīzes dēļ 2009. gadā Savienības skābeņ

skābes patēriņš salīdzinājumā ar 2008. gadu samazinājās
uz pusi, izraisot Savienības ražošanas nozares pārdošanas
apjoma samazinājumu (– 40 %) un vērtības pazeminā
šanos (– 45 %). Tomēr, šajā periodā pazeminot cenas
par apmēram 5 %, ražošanas nozare varēja iegūt tirgus
daļu (11 %), tādējādi mazinot krīzes negatīvo ietekmi.
Ražošanas nozare 2009. gadā darbojās gandrīz bez
zaudējumiem.

(113) Papildus importam par dempinga cenām kā vēl vienu

zināmu faktoru, kas varēja radīt zaudējumus Savienības
ražošanas nozarei, pārbaudīja eksporta rādītājus, lai
pārliecinātos, ka šādu citu faktoru iespējamos radītos
zaudējumus nesaista ar importu par dempinga cenām.

(114) Analīzē tika konstatēts, ka sadarbībā iesaistītā Savienības

ražotāja

eksporta

pārdošanas

apjoms

nesaistītām

(118) Lai gan ekonomikas krīze 2008.–2009. gadā varēja būt

viens no iemesliem, kāpēc Savienības ražošanas nozares
darbības rādītāji bija tik zemi, kopumā tās ietekme nebija
tik liela, lai izjauktu cēloņsakarību starp importu par
dempinga cenām un Savienības ražošanas nozarei radītos
zaudējumus.
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8.4. Secinājums par cēloņsakarību
(119) Iepriekš minētā analīze uzskatāmi pierāda, ka attiecīgo

valstu pārdošanas apjoms un tirgus daļa attiecīgajā
periodā palielinājās. Turklāt tika konstatēts, ka šo
importu veica par dempinga cenām, kas IP bija ievēro
jami zemākas (gandrīz par 22 %) par cenām, kuras Savie
nības ražošanas nozare bija noteikusi attiecīgajam ražo
jumam Savienības tirgū.

(120) Neraugoties uz to, ka pieprasījums Savienības tirgū attie

cīgajā periodā kopumā pazeminājās, attiecīgo valstu lētā
importa par dempinga cenām apjoms un tirgus daļa
pieauga. Importa tirgus daļas pieaugums sakrita ar nega
tīvajām izmaiņām Savienības ražošanas nozares tirgus
daļā šajā pašā periodā. Tajā pašā laikā Savienības ražo
šanas nozares ekonomiskā un finansiālā stāvokļa galvenie
rādītāji attīstījās negatīvi, kā izklāstīts iepriekš.

20.10.2011.

(125) Viens no diviem Savienības ražotājiem neiebilda pret iz

meklēšanas sākšanu, taču nesniedza papildu informāciju
un nesadarbojās izmeklēšanā.

(126) Savienības ražošanas nozarei ir nodarīti būtiski zaudē

jumi, ko izraisījis imports par dempinga cenām no attie
cīgajām valstīm. Tiek atgādināts, ka būtiskākie zaudējumu
rādītāji attiecīgajā periodā attīstījās negatīvi. Nopietni bija
skarti īpaši tādi ar Savienības ražošanas nozares finanšu
darbību saistīti zaudējumu rādītāji kā rentabilitāte, naudas
plūsma un ienākums no ieguldījumiem. Tiek uzskatīts, ka
tad, ja pasākumi netiks noteikti, skābeņskābes nozares
atgūšanās nebūs tik ievērojama, lai Savienības ražošanas
nozares finansiālā situācija būtiski uzlabotos; tā var
turpināt pasliktināties.

(127) Sagaidāms, ka, nosakot pasākumus, tiks atjaunoti efek

(121) Pieprasījuma samazināšanās Savienības tirgū 2009. gadā

negatīvi ietekmēja Savienības ražošanas nozares darbību.
Tomēr kopumā nevarētu uzskatīt, ka šo un citu faktoru
ietekme bija tik liela, lai izjauktu cēloņsakarību starp
importu par dempinga cenām un Savienības ražošanas
nozarei radītos zaudējumus.

tīvas un godīgas konkurences apstākļi Savienības tirgū,
ļaujot Savienības ražošanas nozarei pielāgot skābeņskābes
cenas tā, lai tās atspoguļotu ražošanas izmaksas. Sagai
dāms, ka šo pasākumu noteikšana varētu nodrošināt
Savienības ražošanas nozarei iespēju vismaz daļēji atgūt
attiecīgajā periodā zaudēto tirgus daļu, labvēlīgi ietek
mējot tās ekonomisko situāciju un rentabilitāti nākotnē.

(128) Tāpēc tika secināts, ka pagaidu antidempinga pasākumu
(122) Pamatojoties uz iepriekš minēto analīzi, kurā visu zināmo

faktoru ietekme uz Savienības ražošanas nozares stāvokli
ir pienācīgi izšķirta un nodalīta no zaudējumus radošās
ietekmes, ko izraisa imports par dempinga cenām, provi
zoriski tiek secināts, ka imports par dempinga cenām no
attiecīgām valstīm Savienības ražošanas nozarei ir radījis
būtiskus zaudējumus pamatregulas 3. panta 6. punkta
nozīmē.

9. SAVIENĪBAS INTERESES
9.1. Ievadpiezīme

piemērošana ĶTR un Indijas izcelsmes skābeņskābes
importam būtu Savienības ražošanas nozares interesēs.

9.3. Importētāju intereses
(129) Atbildes uz anketas jautājumiem tika saņemtas no asto

ņiem nesaistītiem importētājiem. Trīs no minētajiem
importētājiem importēja tikai nelielus attiecīgā ražojuma
apjomus un varēja pārnest cenu pieaugumu uz saviem
klientiem. Daži no importētājiem norādīja, ka antidem
pinga maksājumu noteikšanas gadījumā viņi varētu
izvērtēt iespēju izņemt minēto ražojumu no sava produk
cijas klāsta.

(123) Saskaņā ar pamatregulas 21. pantu tika pārbaudīts, vai,

neraugoties uz provizorisko secinājumu par zaudējumus
radošo dempingu, pastāv pārliecinoši iemesli, lai secinātu,
ka šajā konkrētajajā gadījumā antidempinga pagaidu
pasākumu pieņemšana nav Savienības interesēs. Anali
zējot Savienības intereses, tika ņemtas vērā dažādās inte
reses, tostarp Savienības ražošanas nozares, attiecīgā
ražojuma importētāju un lietotāju intereses.

9.2. Savienības ražošanas nozares intereses
(124) Savienības ražošanas nozari veido divi ražotāji, kuriem ir

rūpnīcas dažādās Savienības dalībvalstīs un kuri tieši
nodarbina 30–50 cilvēkus, kas ir iesaistīti līdzīgā ražo
juma ražošanā un tirdzniecībā.

(130) Ceturtais importētājs apgalvoja, ka tā klienti varētu

izmantot režīmu “ievešana pārstrādei” attiecībā uz visiem
saviem galaproduktiem, kuru ražošanas procesā izmanto
skābeņskābi un kuri atkārtoti eksportēti ārpus ES. Līdz ar
to antidempinga pasākumi šo importētāju būtiski neie
tekmētu.

(131) Pamatojoties uz iepriekš minēto, tiek provizoriski seci

nāts, ka noteiktie pasākumi kopumā importētājus būtiski
neietekmētu. Kopumā skābeņskābes peļņas norma impor
tētājiem ir samērā augsta, un tie cer, ka cenu pieaugumu
būs iespējams pārnest uz pircējiem.

20.10.2011.
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9.4. Lietotāju intereses
(132) Sadarbībā iesaistītie lietotāji veidoja 22 % no Savienības

skābeņskābes patēriņa IP. Izmeklēšanā noskaidrojās, ka,
veicot ES interešu pārbaudi attiecībā uz lietotājiem, ir
lietderīgi nodalīt nerafinētu skābeņskābi un rafinētu
skābeņskābi. Sadarbībā iesaistītā Savienības ražošanas
nozares daļa ražo nerafinētu skābeņskābi, savukārt cits
ES ražotājs, kurš nesadarbojās, ražo rafinētu skābeņskābi,
ko izmanto galvenokārt farmācijas un pārtikas nozarē, kā
arī smalka metāla pulvera ieguvē.
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Tomēr peļņa šajā nozarē var būt ievērojama. Tā kā šajā
nozarē ir ierasts slēgt ikgadējus līgumus, īstermiņā cenu
pieaugumu pārnest nebūs vienkārši. Tomēr, ņemot vērā,
ka zemākā piedāvātā maksājuma likme ir 14,6 % un ka
tiek gūta liela peļņa, īstermiņā cenu paaugstinājumu
varētu absorbēt.

(138) Viens no lietotājiem apgalvoja, ka saražotās rafinētās

(133) Nerafinētas skābeņskābes lietotāji uzskatīja, ka pasākumu

skābeņskābes apjoms nav pietiekams, lai apmierinātu
pieprasījumu. Šajā saistībā tika konstatēts, ka Savienībā
gadā saražotais rafinētās skābeņskābes apjoms ir par
1 000–2 000 tonnām mazāks nekā patēriņš. Ņemot
vērā tādu galaproduktu eksporta apjomu, kuru ražošanas
procesā izmanto rafinētu skābeņskābi, lietotāji, kas to
vēlas, jebkurā gadījumā varētu darboties saskaņā ar
režīmu “ievešana pārstrādei”.

(134) Lietotāji, kas ražo tīrīšanas un balināšanas līdzekļus,

9.5. Secinājums par Savienības interesēm

noteikšana izraisītu cenu pieaugumu sadarbībā iesaistītajā
Savienības ražošanas nozares daļā, ko pārstāv vienīgais
ES piegādātājs. Tomēr lietotāji pieminēja arī to, ka nebūtu
vēlams būt pilnībā atkarīgiem no ārvalstu importa.

skābeņskābi kā izejvielu izmanto nedaudz, un tie
dempinga maksājumu izraisīto cenu pieaugumu varētu
pārnest uz klientiem vai, kur tas ir iespējams, varētu
mainīt savu ražojumu formulas, lai aizstātu skābeņskābi
ar citiem ražojumiem.

(135) Lietotājiem, kuri ražo spodrināšanas līdzekļus, skābeņ

skābe ir izejviela, kas veido lielāko daļu izmaksu, un to
nevar aizstāt ar citu ražojumu. Minētie lietotāji cenu
pieaugumu, visticamāk, nevarētu pilnībā pārnest uz klien
tiem, jo pastāv konkurence ar ražotājiem ārpus ES.
Tomēr tie 95 % savas produkcijas eksportē ārpus ES un
varētu pieprasīt atlīdzināt veiktos maksājumus saskaņā ar
sistēmu “ievešana pārstrādei”.

(139) Ņemot vērā iepriekš minēto, tika provizoriski secināts, ka

kopumā, pamatojoties uz pieejamo informāciju par Savie
nības interesēm, nav pārliecinošu iemeslu, lai ĶTR un
Indijas izcelsmes skābeņskābes importam nenoteiktu
pagaidu pasākumus.

10. PAGAIDU ANTIDEMPINGA PASĀKUMI
10.1. Zaudējumu novēršanas līmenis
(140) Ņemot vērā secinājumus, kuri izdarīti attiecībā uz

dempingu, zaudējumiem, cēloņsakarību un Savienības
interesēm, jānosaka pagaidu antidempinga pasākumi, lai
novērstu turpmākus zaudējumus, ko imports par
dempinga cenām rada Savienības ražošanas nozarei.

(136) Lietotājiem, kas izmanto skābeņskābi citām vajadzībām,

piemēram, atkārtoti pārstrādājot metāllūžņus, izmaksas
par skābeņskābi veido ievērojamu daļu no kopējām ražo
šanas izmaksām par galaproduktu, kurā izmanto skābeņ
skābi. Galaprodukta tirgus ir ļoti nepastāvīgs. Skābeņ
skābi ražošanas procesā nevar aizstāt ar citu ražojumu.
Lielākais Savienības metāllūžņu pārstrādātājs skābeņskābi
šobrīd iepērk no Savienības ražotājiem. Ja tiks noteikti
antidempinga maksājumi, ražošanas nozare varēs izlemt,
vai (un par cik) ir jāpaaugstina cenas, lai gūtu labumu no
maksājumu noteikšanas. Tāpēc pasākumu noteikšanas
ietekme uz šo lietotāju nav skaidra. Tomēr, ņemot vērā
to, ka šā lietotāja peļņa no galaprodukta pārdošanas
šobrīd ir zema, jebkuram cenas palielinājumam būs nega
tīva ietekme, ja uzņēmums šo cenas pieaugumu nespēs
pārnest.

(137) Rafinētu skābeņskābi cita starpā izmanto

atsevišķu
metālu pulvera ražošanā. Izmaksas par skābeņskābi
veido ievērojamu daļu no kopējām ražošanas izmaksām.
Šajā procesā skābeņskābi nevar aizstāt ar citu ražojumu.

(141) Nosakot šo pasākumu līmeni, tika ņemta vērā konstatētā

dempinga starpība un maksājuma summa, kas nepiecie
šama Savienības ražošanas nozarei nodarīto zaudējumu
novēršanai.

(142) Aprēķinot maksājuma summu, kas nepieciešama zaudē

jumus radošā dempinga ietekmes novēršanai, uzskatīja,
ka pasākumiem jābūt tādiem, lai Savienības ražošanas
nozare varētu segt ražošanas izmaksas un gūt tādu
peļņu pirms nodokļu nomaksas, kādu šāda veida ražo
šanas nozarei šajā nozarē ir pamatoti iespējams gūt,
pārdodot līdzīgo ražojumu Savienībā normālos konku
rences apstākļos, t. i., ja nav importa par dempinga
cenām. Tiek uzskatīts, ka peļņa, ko varētu gūt apstākļos,
kad nepastāv imports par dempinga cenām, ir 8 % no
apgrozījuma un ka šo peļņas normu var uzskatīt par
atbilstošu minimālo normu, ko varētu sasniegt Savienības
ražošanas nozarē, ja nebūtu zaudējumus radošā
dempinga.
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izmeklēšanas gaitā konstatēto stāvokli attiecībā uz šiem
uzņēmumiem. Šīs maksājuma likmes (pretstatā valsts
mēroga maksājumam, kas piemērojams “visiem pārējiem
uzņēmumiem”) tādējādi jāpiemēro vienīgi tādu ĶTR un
Indijas izcelsmes ražojumu importam, kurus ražo minētie
uzņēmumi – konkrētās minētās juridiskās personas.
Attiecībā uz importētiem ražojumiem, kurus ražojis
kāds cits uzņēmums, kas nav īpaši minēts šīs regulas
rezolutīvajā daļā, tostarp ražošanas vienības, kuras ir sais
tītas ar īpaši minētajiem uzņēmumiem, šīs likmes nevar
izmantot; uz tiem attiecina “visiem pārējiem uzņēmu
miem” piemērojamo maksājuma likmi.

(143) Pamatojoties uz šiem apsvērumiem, tika aprēķināta

līdzīgā ražojuma cena, kas nerada zaudējumus Savienības
ražošanas nozarei. Cena, kas nerada zaudējumus, tika
iegūta, ražošanas izmaksām pieskaitot iepriekš minēto
peļņas normu 8 % apmērā.

(144) Tad tika noteikts nepieciešamais cenas palielinājums,

katra ražojuma veida vidējo svērto importa cenu, kas
noteikta sadarbībā iesaistītajiem ĶTR un Indijas ražotā
jiem eksportētājiem un kas koriģēta, ņemot vērā importa
izmaksas un muitas nodokļus, salīdzinot ar Savienības
ražošanas nozares cenu, kas nerada zaudējumus un kas
noteikta ražojumu veidiem, kurus Savienības ražošanas
nozare pārdeva Savienības tirgū IP laikā. Starpību, kas
tika iegūta šajā salīdzinājumā, izteica kā procentuālo
daļu no salīdzināto ražojumu veidu vidējās CIF importa
vērtības.

(147) Visas prasības piemērot uzņēmumam atsevišķas antidem

pinga maksājuma likmes (piemēram, pēc izmaiņām uzņē
muma nosaukumā vai jaunu ražošanas vai tirdzniecības
uzņēmumu darbības sākšanas) jānosūta Komisijai (1),
sniedzot visu attiecīgo informāciju, jo īpaši informāciju
par jebkurām tādām izmaiņām uzņēmuma darbībā attie
cībā uz ražošanu, pārdošanas apjomu iekšzemes tirgū un
eksportu, kas saistītas, piemēram, ar šo nosaukuma
maiņu vai šīm izmaiņām ražošanas vai tirdzniecības
uzņēmumos. Attiecīgā gadījumā regulā tiks izdarīti attie
cīgi grozījumi, atjauninot to uzņēmumu sarakstu, kuriem
piemēro atsevišķas maksājuma likmes.

10.2. Pagaidu pasākumi
(145) Ņemot vērā iepriekš minēto, tiek uzskatīts, ka saskaņā ar

pamatregulas 7. panta 2. punktu antidempinga pagaidu
pasākumi ĶTR un Indijas izcelsmes importam jānosaka
kā mazākais no diviem – dempinga starpība vai kaitē
juma novēršanas līmenis saskaņā ar mazākā maksājuma
noteikumu.

(146) Individuālās

uzņēmumu antidempinga maksājuma
likmes, kas paredzētas šajā regulā, noteica, pamatojoties
uz šīs izmeklēšanas konstatējumiem. Tāpēc tās atspoguļo

20.10.2011.

(148) Lai nodrošinātu pareizu antidempinga maksājuma piemē

rošanu, atlikusī maksājuma likme jāpiemēro ne tikai
ražotājiem eksportētājiem, kuri nesadarbojās, bet arī ražo
tājiem, kuri IP neveica eksportu uz Savienību.

(149) Konstatētās dempinga un zaudējumu starpības ir šādas:

Valsts

Indija

ĶTR

Uzņēmums

Dempinga starpība Zaudējumu starpība
(%)

(%)

Punjab Chemicals and Crop Protection Limited (PCCPL)

22,8

40,8

Visi pārējie uzņēmumi

43,6

50,7

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

37,7

54,5

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6

22,1

Visi pārējie uzņēmumi

52,2

66,3

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
(150) Jebkurš ĶTR skābeņskābes ražotājs eksportētājs, kurš vēl nav pieteicies, uzskatot, ka tas neatbilst ne

TER, ne AR kritērijiem, bet kurš uzskata, ka tam būtu jāpiemēro atsevišķa maksājuma likme, tiek
aicināts pieteikties Eiropas Komisijā desmit dienu laikā pēc šīs regulas publicēšanas Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī (2).

(1) European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Belgium.
(2) Šādos gadījumos Komisija apkopos informāciju, ņemot vērā apsvērumus, kas izklāstīti Pasaules Tirdzniecības organi
zācijas apelācijas iestādes sagatavotajā ziņojumā par DS 397 (EC-Fasteners), īpaši tā 371.–384. punktā. (sk. www.wto.
org). Tomēr tas, ka Komisija apkopo šo informāciju, neierobežo to, kādas sekas Eiropas Savienība sasaistīs ar šo
lēmumu, veicot izmeklēšanu.
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(151) Pienācīgas pārvaldības labad jānosaka termiņš, kurā ieinteresētās personas, kas paziņojumā par proce

dūras sākšanu noteiktajā termiņā ir pieteikušās, var rakstveidā paust savu viedokli un lūgt uzklausī
šanu.

(152) Šajā regulā izdarītie konstatējumi attiecībā uz antidempinga maksājumu noteikšanu ir provizoriski, un

tos var pārskatīt, lai izdarītu galīgus konstatējumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
1.
Ar šo tiek noteikts pagaidu antidempinga maksājums tādas Ķīnas Tautas Republikas un Indijas
izcelsmes skābeņskābes importam, kas var būt dihidrāta (CUS numurs 0028635-1 un CAS numurs
6153-56-6) vai bezūdens formā (CUS numurs 0021238-4 un CAS numurs 144-62-7), ūdens šķīdumā
vai neizšķīdināta un ko pašlaik klasificē ar KN kodu ex 2917 11 00 (Taric kods 2917 11 00 91).
2.
Piemērojamā pagaidu antidempinga maksājuma likme, ko piemēro neto cenai, kurā ietverta piegāde
līdz Savienības robežai, pirms nodokļu nomaksas attiecībā uz 1. punktā minēto ražojumu, ko ražo turpmāk
minētie uzņēmumi, ir šāda:
Valsts

Indija

ĶTR

Pagaidu maksājums

Uzņēmums

(%)

Taric papildu kods

Punjab Chemicals and Crop Protection Limited

22,8

B230

Visi pārējie uzņēmumi

43,6

B999

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

37,7

B231

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6

B232

Visi pārējie uzņēmumi

52,2

B999

3.
Par 1. punktā norādītā ražojuma laišanu brīvā apgrozībā
Savienībā maksā drošības naudu, kas ir vienāda ar pagaidu
maksājuma summu.

4.
Ja nav noteikts citādi, piemēro spēkā esošos noteikumus
par muitas nodokļiem.

2. pants
1.
Neskarot Regulas (EK) Nr. 1225/2009 20. pantu, ieintere
sētās personas viena mēneša laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās
dienas var pieprasīt, lai tām darītu zināmus būtiskos faktus un

apsvērumus, uz kuru pamata pieņemta šī regula, kā arī tās var
rakstveidā paziņot savu viedokli un lūgt mutvārdu uzklausīšanu
Komisijā.
2.
Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1225/2009 21. panta
4. punktam attiecīgās personas viena mēneša laikā no šīs regulas
spēkā stāšanās dienas var sniegt komentārus par šīs regulas
piemērošanu.
3. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Šīs regulas 1. pantu piemēro sešus mēnešus.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2011. gada 19. oktobrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1044/2011
(2011. gada 19. oktobris)
par nosaukuma ierakstīšanu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Kabanosy (GTĪ))
specifikācijā noteiktajām īpašībām (gaļas īpašības, garša
un unikālā forma) Kabanosy nepārprotami atšķiras no
citiem līdzīgiem produktiem, kas iekļauti tajā pašā kate
gorijā, un tāpēc atbilst minētās regulas 2. panta 1. punkta
a) apakšpunktā definētajām specifiskajām iezīmēm. Speci
fikācijā produkts Kabanosy ir raksturots kā garas, tievas un
sausas desiņas ar savērptu galu, ar vienmērīgi krokotu
virsu un pārliektas uz pusēm, kas jāuzskata par
produktam piemītošu fizikālu īpašību un nevis par
produkta noformējumu. Visbeidzot, produkta Kabanosy
iekļaušana valsts standartā nekavē nosaukuma reģistrā
ciju, jo tā veikta, lai definētu produkta specifiskumu, un
tāpēc uz to attiecas minētās regulas 2. panta 2. punkta
trešajā daļā paredzētā atkāpe.

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK)
Nr. 509/2006 par lauksaimniecības produktiem un pārtikas
produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām (1) un jo
īpaši tās 9. panta 5. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 509/2006 8. panta 2. punktu
2007. gada 22. janvārī saņemtais Polijas pieteikums reģis
trēt nosaukumu Kabanosy tika publicēts Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī (2).

(2)

Čehija, Vācija un Austrija saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 509/2006 9. panta 1. punktu ir cēlušas iebildumus
pret šo reģistrēšanu. Pamatojoties uz minētās regulas
9. panta 3. punkta pirmās daļas a) punktu, šie iebildumi
tika atzīti par pieņemamiem.

(3)

Komisija 2010. gada 26. janvāra vēstulēs aicināja attie
cīgās dalībvalstis rīkot attiecīgas apspriedes.

(4)

Lai gan noteiktajā termiņā tika panākta vienošanās starp
Austriju un Poliju un starp Čehiju un Poliju, vienošanās
starp Vāciju un Poliju netika panākta. Tāpēc Komisijai
jāpieņem
lēmums
saskaņā
ar
Regulas
(EK)
Nr. 509/2006 18. panta 2. punktā minēto procedūru.

(5)

Paziņojumi par iebildumiem bija saistīti ar Regulas (EK)
Nr. 509/2006 2. un 4. pantā paredzēto nosacījumu neie
vērošanu.

(6)

Attiecībā uz paziņoto Kabanosy neatbilstību Regulas (EK)
Nr. 509/2006 2. pantā definētajām specifiskajām
iezīmēm acīmredzamas kļūdas netika konstatētas. Pēc

(1) OV L 93, 31.3.2006., 1. lpp.
(2) OV C 156, 9.9.2009., 27. lpp.

(7)

Arī attiecībā uz iebildumiem saistībā ar neatbilstību
Regulas (EK) Nr. 509/2006 4. pantā izklāstītajiem nosa
cījumiem acīmredzamas kļūdas netika konstatētas.
Nosaukums Kabanosy neattiecas tikai uz vispārīga
rakstura prasībām, ko izmanto produktu kopumam, un
tas nav maldinošs. Tāpēc to neskar minētās regulas
4. panta 3. punkta otrā daļa. Īpašās iezīmes nav saistītas
ar produkta izcelsmi vai ģeogrāfisko izcelsmi. Produkta
specifikācijā noteikts kvalitātes kritērijs cūku populācijai,
kas ietekmē gatavā produkta kvalitāti un līdz ar to Kaba
nosy specifiskās iezīmes. Kabanosy tradicionālo iezīmju
galvenie elementi ietver tradicionālo izejvielu un tradicio
nālās ražošanas metodes izmantošanu, tāpēc šie elementi
atbilst minētās regulas 4. panta 1. punktam.

(8)

Attiecībā uz nosaukuma dažādu lingvistisko vai ortogrā
fisko versiju pastāvēšanu tiek pieprasīta vienīgi Kabanosy
reģistrācija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 509/2006
6. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

(9)

Turklāt minētās regulas 13. panta 2. punktā paredzētā
aizsardzība nav pieprasīta. Tomēr, veicot reģistrāciju bez
nosaukuma rezervēšanas, ir iespējams turpināt izmantot
reģistrētu nosaukumu tādu produktu marķējumā, kas
neatbilst reģistrētajai specifikācijai, bez norādes “Garan
tēta tradicionālā īpatnība”, saīsinājuma “GTĪ” vai saistītā
ES logotipa. Reģistrējot Kabanosy, joprojām būtu iespē
jams ražot un tirgot Kabanosy līdzīgus produktus ar
nosaukumu Kabanosy, taču bez atsauces uz ES reģistrā
ciju. Tāpēc Kabanosy reģistrācija par garantētu tradicio
nālo īpatnību nekādā veidā neierobežo citu ražotāju
tiesības saviem produktiem izmantot līdzīgu vai pat iden
tisku nosaukumu.
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Lai nodrošinātu taisnīgu un tradicionālu izmantojumu un
novērstu sajaukšanas iespēju, Kabanosy etiķetē to valstu
valodās, kurās produktu tirgo, būtu jāietver norāde, ka
produkts ražots saskaņā ar Polijas tradicionālajiem paņē
mieniem.
Ņemot vērā iepriekš minēto, nosaukums Kabanosy būtu
jāieraksta Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā un
būtu attiecīgi jāatjaunina produkta specifikācija.

L 275/17

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Ar šo šīs regulas I pielikumā minēto nosaukumu ieraksta Garan
tēto tradicionālo īpatnību reģistrā.
2. pants
Produkta specifikācijas konsolidēta redakcija ir iekļauta šīs
regulas II pielikumā.
3. pants

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Garantēto
tradicionālo īpatnību pastāvīgās komitejas atzinumu,

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 19. oktobrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

I PIELIKUMS
EK līguma I pielikumā uzskaitītie produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:
1.2. grupa. Gaļas produkti (termiski apstrādāti, sālīti, kūpināti u. c.)
POLIJA
Kabanosy (GTĪ)

LV
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II PIELIKUMS
PIETEIKUMS GTĪ REĢISTRĀCIJAI
PADOMES REGULA (EK) Nr. 509/2006
KABANOSY
EK Nr.: PL-TSG-0007-0050-22.01.2007
1.

Pieteikuma iesniedzējas grupas nosaukums un adrese
Nosaukums: Związek “Polskie Mięso”
Adrese:
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warsaw
Tālr.:
Fakss:
E-pasts:

2.

+48 228302657
+48 228301648
info@polskie-mieso.pl

Dalībvalsts vai trešā valsts
Polija

3.

Produkta specifikācija

3.1. Reģistrējamais(-ie) nosaukums(-i) (Regulas (EK) Nr. 1216/2007 2. pants)
Kabanosy
Etiķetē iekļauj norādi “Ražots saskaņā ar Polijas tradicionālajiem paņēmieniem”, kas iztulkota tās valsts valodā, kurā
produktu tirgo.
3.2. Vai nosaukums:

 ir specifisks pats par sevi
izsaka lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta specifiskās iezīmes
Nosaukums Kabanosy izsaka produkta specifiskās iezīmes. Ar vārdu kaban jeb, lietojot diminutīvā, kabanek XIX
gadsimta Polijā un Lietuvā apzīmēja ekstensīvi audzētu cūku, kuru tolaik nobaroja galvenokārt ar kartupeļiem,
savukārt no tās iegūto gaļu bija ierasts saukt par kabanina. Vārds kabanos ir atvasināts no vārda, ko izmanto iepriekš
raksturotās cūkas apzīmēšanai.
3.3. Vai ir lūgta nosaukuma rezervēšana atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 509/2006 13. panta 2. punktam

 Reģistrācija ar nosaukuma rezervēšanu
Reģistrācija bez nosaukuma rezervēšanas
3.4. Produkta veids
1.2. grupa. Gaļas produkti (termiski apstrādāti, sālīti, kūpināti u. c.)
3.5. Tā lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts, uz kuru attiecas nosaukums atbilstīgi 3.1. punktam (Regulas (EK)
Nr. 1216/2007 3. panta 1. punkts)
Kabanosy ir garas, tievas un sausas desiņas ar savērptu galu un vienmērīgi krokotu virsu. Desiņas ir pārliektas uz
pusēm, un liekuma iekšpusē saglabājies pakaramā stieņa nospiedums.
Kabanosy desiņu virsas krāsa ir tumši sarkana ar ķiršu nokrāsu. Desiņu slīpi pārgriežot, redzami tumšsarkani gaļas
gabaliņi, kā arī gaišas krēmkrāsas speķa gabaliņi.
Aptaustot desa ir gluda, sausa un ar vienmērīgi krokotu virsu.
Kabanosy piemīt skaidri izteikta ceptas un sālītas cūkgaļas garša, kā arī viegla ķimeņu, piparu un dūmu smarža.
Ķīmiskais sastāvs:
— olbaltumvielas – ne mazāk par 15,0 %,
— ūdens – ne vairāk par 60,0 %,

20.10.2011.

20.10.2011.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— tauki – ne vairāk par 35,0 %,
— sāls – ne vairāk par 3,5 %,
— NaNO2 veidā izteikta trīsvērtīgā un piecvērtīgā slāpekļa savienojumi – ne vairāk par 0,0125 %.
Šāds produkta ķīmiskais sastāvs ir tā tradicionālās kvalitātes garantija. Gatavā produkta iznākums nedrīkst pārsniegt
68 % no izmantotās gaļas kā izejvielas daudzuma.
3.6. Tā lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta ražošanas metodes apraksts, uz kuru attiecas nosaukums atbilstīgi 3.1.
punktam (Komisijas Regulas (EK) Nr. 1216/2007 3. panta 2. punkts)
Sastāvdaļas
Gaļa (100 kilogramiem izejvielu):
— I kategorijas cūkgaļa, kurā tauku saturs nepārsniedz 15 %, – 30 kg,
— IIA kategorijas cūkgaļa, kurā tauku saturs nepārsniedz 20 %, – 40 kg,
— IIB kategorijas cūkgaļa, kurā tauku saturs nepārsniedz 40 %, – 30 kg.
Garšvielu piedevas (uz 100 kg gaļas):
— dabīgie pipari – 0,15 kg,
— muskatrieksts – 0,05 kg,
— ķimenes – 0,07 kg,
— cukurs – 0,20 kg.
Citas piedevas:
— sālījums, ko veido vārāmā sāls (NaCl) un nātrija nitrīta (NaNO2) maisījums, – aptuveni 2 kg.
To cūku barošana, no kurām iegūto gaļu izmanto Kabanosy ražošanai
Cūkas nobaro speķa un gaļas iegūšanai. Nobarošanas mērķis ir sasniegt līdz 120 kg dzīvsvara un iegūt cūkgaļu, kurā
cauraugušā speķa daudzums pārsniedz 3 %.
— Nobarošanai izraugās lēnaudzīgu šķirņu cūkas, no kurām, tās pareizi nobarojot, var iegūt vēlamo cauraugušā
speķa daudzumu. Nobarošanai izmantojamo šķirņu cūkām nav RN- gēna, bet gēna RYR 1T biežums cūku
populācijā sasniedz 20 %.
— Nobarošana jāveic trijos posmos: I posmā nobaro, līdz sasniedz aptuveni 60 kg dzīvsvara, II posmā – līdz
aptuveni 90 kg un III posmā – līdz 120 kg.
— Nobarojot dzīvniekus līdz 90 kg dzīvsvara sasniegšanai, tiem izbaro divu veidu barības maisījumu. Barības
maisījumos (devās) ietilpst:
— enerģētiskie komponenti: labības graudi – kvieši, mieži, rudzi, auzas, tritikāle vai kukurūza; kukurūzas
graudu, kā arī kailgraudu šķirņu auzu daudzums barības maisījumos var būt līdz 30 %,
— olbaltumvielu komponenti: lupīnas sēklas, lauka pupas, zirņi, sojas granulas, rapšu granulas, rapšu rauši,
lopbarības raugs vai žāvēta zaļā lopbarība.
— Barības maisījumos (devās) dzīvniekiem ar dzīvsvaru no 90 līdz 120 kg ietilpst:
— enerģētiskie komponenti: kviešu, miežu, rudzu un tritikāles graudi. Barības maisījumos (devās) nedrīkst būt
kukurūzas graudu un kailgraudu šķirņu auzu,
— olbaltumvielu komponenti: tauriņziežu dzimtas augu sēklas (lupīna, lauku pupas, zirņi), sojas granulas, rapšu
rauši vai rapšu granulas, kā arī žāvēta zaļā lopbarība.
— Visu nobarošanas laiku barības maisījumos un devās nedrīkst ietilpt augu eļļas un dzīvnieku izcelsmes
lopbarība – piena pulveris, žāvētas sūkalas, zivju milti.
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— No barības maisījumu saņemtās metaboliskās enerģijas daudzums visos nobarošanas posmos ir 12 līdz 13 MJ
[megadžouli] uz kilogramu barības maisījuma. I nobarošanas posmā izmantojamo barības maisījumu olbaltum
vielu saturs ir aptuveni 16–18 % no barības maisījuma daudzuma, II posmā – 15–16 %, bet III posmā – aptuveni
14 % no barības maisījuma daudzuma.
— Barokļiem izēdināmās devas var veidot vai nu vienīgi no bagātināta barības maisījuma, vai arī no tā un no rupjās
lopbarības – kartupeļiem un zaļbarības.
Kabanosy ražošanas posmi
1. posms
Visu no gaļas iegūto izejvielu sakapāšana, iegūstot vienāda lieluma gaļas gabalus (līdz aptuveni 5 cm diametrā).
2. posms
Sālīšana saskaņā ar tradīciju (pēc sausās metodes) aptuveni 48 stundas, izmantojot sagatavoto sāls maisījumu.
3. posms
I kategorijas gaļas sakapāšana aptuveni 10 mm lielos gabaliņos, IIA un IIB kategorijas gaļas sakapāšana aptuveni
8 mm lielos gabaliņos.
4. posms
Visu gaļas izejvielu samaisīšana, pievienojot garšvielas: dabīgos piparus, muskatriekstu, ķimenes un cukuru.
5. posms
Iepildīšana tievos jēra zarnu apvalkos ar vidējo diametru no 20 līdz 22 mm un to savērpšana vienā galā, veidojot
aptuveni 25 cm garas desiņas.
6. posms
Divu stundu ilga atpūtināšana temperatūrā, kas nepārsniedz 30 °C. Virsas sākotnēja nosusināšana; sastāvdaļu “izvie
tošanās” desiņu iekšienē.
7. posms
Virsas nosusināšana un tradicionālā kūpināšana siltos dūmos (aptuveni 150 minūtes), pēc tam cepšana cepeškrāsnī,
līdz temperatūra desiņu iekšienē sasniedz 70 °C.
8. posms
Turēšana izslēgtā dūmotavā aptuveni stundu, pēc tam vēsināšana gaisa plūsmā un atdzesēšana līdz temperatūrai, kas
zemāka par 10 °C.
9. posms
Žāvēšana 14 līdz 18 °C temperatūrā un 80 % mitrā gaisā 3 līdz 5 diennaktis ilgi, līdz iegūst vēlamo iznākumu
(nepārsniedzot 68 %).
3.7. Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta specifiskums (Komisijas Regulas (EK) Nr. 1216/2007 3. panta 3. punkts)
Kabanosy specifiskums atkarīgs no šādām konkrētām šā produkta īpašībām:
— gaļas maigums, sulīgums un īpatnības,
— īpašā garša un smarža,
— desiņas raksturīgā viendabīgā forma.
Gaļas maigums, sulīgums un īpatnības
Galvenā Kabanosy sastāvdaļa, kas ietekmē tās specifiku, ir cūkgaļa, kuru iegūst no lēnaudzīgu šķirņu cūkām, kas
nobarotas līdz aptuveni 120 kg dzīvsvara un kam piemīt 3.6. punktā aprakstītās ģenētiskās īpašības. Ievērojot šīs
prasības, iegūst cūkgaļu, kurā cauraugušā speķa daudzums pārsniedz 3 %, tādējādi panākot, ka produktam ir vēlamās
garšas un tehnoloģiskās īpašības, kas vajadzīgas Kabanosy desas produkcijas ražošanai. Šādas izejvielas izmantošana
un tradicionālās izgatavošanas metodes, jo īpaši attiecīgo ražošanas posmu – smalcināšanas, sālīšanas un kūpināšanas
– ievērošana, piešķir Kabanosy desai sevišķi maigu un sulīgu garšu. Kabanosy raksturīga īpašība ir arī savdabīgais
krakšķis, desiņu pārlaužot uz pusēm. Šāds efekts izskaidrojams ar gaļas maigumu un Kabanosy desiņu atbilstīgo
pagatavošanu, jo īpaši žāvēšanu un dūmošanu.
Īpašā garša un smarža
Kabanosy atšķiras no citiem desu izstrādājumiem ar savu garšu un aromātu. Šīs īpašības nosaka desas ražošanas
procesā rūpīgi atlasītas un attiecīgās proporcijās izmantotas garšvielas: dabīgie pipari, muskatrieksti, ķimenes, cukurs,
kā arī pareizs kūpināšanas process, kas papildina produkta garšas īpašības, tās pastiprinot.
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Desiņas raksturīgā viendabīgā forma
Kabanosy ir specifiska galvenokārt tāpēc, ka tai ir neatkārtojama forma. Kabanosy ir garas, tievas un sausas desiņas ar
savērptu galu un vienmērīgi krokotu virsu.
3.8. Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta tradicionālais raksturs (Regulas (EK) Nr. 1216/2007 3. panta 4. punkts)
Tradicionālā ražošanas un uzglabāšanas metode
Kabanosy – tievas žāvētas un kūpinātas cūkgaļas desiņas jēra zarnu apvalkā – patērēja uzturā visā Polijā jau XX
gadsimta divdesmitajos un trīsdesmitajos gados. Tās ar vienu un to pašu nosaukumu, bet ar dažādām reģionālām
atšķirībām gatavoja nelielās desu izstrādājumu ražotnēs, kas apgādāja vietējo tirgu. Atšķirīgs tajās pirmām kārtām bija
garšvielu sastāvs, bet atšķirīga bija arī desiņu kvalitāte. Tā laika pavārgrāmatas un ēdināšanai veltītās literatūras
izdevumi, piemēram, autores Marijas Karčevskas (Maria Karczewska) 1937. gadā Varšavā izdotā grāmata “Wyrób wędlin
i innych przetworów mięsnych sposobem domowym” (“Žāvētu gaļas izstrādājumu un citu gaļas produktu gatavošana mājas
apstākļos”), popularizēja ēdienu receptes un unificēto Kabanosy gatavošanas tehnoloģiju; tas labvēlīgi ietekmēja šīs
desiņas tēla stiprināšanu un uzlaboja tās kvalitāti. Desiņas laba īpašība bija tās garša un ilgais uzglabāšanas laiks, ko
nodrošināja ar tādiem konservēšanas paņēmieniem kā dūmošana un žāvēšana.
Pēc 1945. gada vēlme attīstīt šā produkta kvalitāti izpaudās standarta izveidē. 1948. gadā ar sagādes, rūpniecības un
tirdzniecības ministru 1948. gada 15. septembra rīkojumu, ko publicēja tā laika Tiesību aktu krājuma (Dziennik
Ustaw) 44. numura 334. pozīcijā, Kabanosy desiņas oficiāli atļāva pārdot tirdzniecības tīklā; vēlāk produkta ražošanas
tehnoloģiju pielāgoja atbilstīgi 1954. gada 30. decembrī izveidotajam standartam RN-54/MPMIM1-Mięs-56, bet
1964. gadā, pamatojoties uz vēsturisko ražošanas tradīciju, izstrādāja vienotu šīs desiņas pagatavošanas recepti,
īstenojot Varšavā publicēto centralizētās gaļas rūpniecības standartu “Iekšējās kārtības noteikumi Nr. 21 – Kabanosy
– Recepte”.
Polijas Tautas Republikas laikā (1945–1989) Kabanosy kļuva ļoti iecienīta. Tās pirka visi. Desiņas cēla izsmalcinātā
svētku galdā, tās lieliski noderēja gan ceļa pārtikai, gan dāvināšanai, gan arī kā uzkoda pie degvīna glāzes. Tās
kļuvušas arī par Polijas eksporta preci līdztekus šķiņķim un bekonam.
Tradicionālā izejviela – cūkgaļa
Kabanosy pagatavo no īpaši nobarotu cūku gaļas, kuras kādreiz sauca par kaban. Termins minēts poļu tautas
rakstnieka Ādama Mickēviča (Adam Mickiewicz) 1834. gadā sarakstītajā eposā “Pan Tadeusz” (“Pans Tadeušs”). Sākot
nēji ar šo vārdu apzīmēja mežacūkas, cūkas un arī zirgus, bet XIX gadsimtā, kā par to liecina 1863. gadā Varšavā
izdotās Vispārējās enciklopēdijas 13. sējums, tas jau kļuva par vispārlietojamu vārdu jaunu, labi nobarotu un treknu
cūku apzīmēšanai. Cūkas īpaši nobaroja, lai iegūtu maigu un izsmalcinātu gaļu ar lielu caurauguša speķa īpatsvaru,
kas piešķīra produktam īpaši stipro garšu, sulīgumu un maigumu. Tikpat populārs un vispārlietojams kļuva arī kaban
atvasinājums kabanina, kurš saskaņā ar 1861. gadā Viļņā izdotajā “Poļu valodas vārdnīcā” (“Słownik języka polskiego”)
ievietoto definīciju parasti nozīmē cūkas gaļa.
Gaļai, kas iegūta no cūkām, kuras audzē Kabanosy ražošanai, jābūt tādai, kurā ir vismaz 3 % caurauguša speķa, ko
sauc par “marmorējumu” un kas piešķir produktam vēlamo maigumu un sulīgumu, kā arī lielisko garšu. Tādas gaļas
izmantošana izšķirīgi ietekmē galaprodukta kvalitāti un tā raksturīgās īpatnības un atbilst tradicionālo ražošanas
metožu prasībām.
3.9. Prasību minimums un procedūras specifisko iezīmju pārbaudei (Regulas (EK) Nr. 1216/2007 4. pants)
Ņemot vērā Kabanosy specifiskumu, kontroles gaitā rūpīgi jāpārbauda turpmāk uzskaitītie rādītāji.
1. Produkta ražošanai izmantojamo izejvielu (cūkgaļas, garšvielu) kvalitāte, tostarp:
— gaļas tehnoloģiskā piemērotība,
— nobarošanas veids,
— sālīšanas ilgums,
— Kabanosy ražošanai izmantotās garšvielas un proporcijas, kādās tās izlieto.
2. Kabanosy kūpināšanas process
Kontrolē pārbauda:
— vai tiek ievērota temperatūra, kāda vajadzīga, kūpinot ar siltiem dūmiem pēc tradicionālā paņēmiena,

L 275/21

LV

L 275/22

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— vai tiek ievērots apstrādes ilgums un temperatūra, kāda noteikta, dūmojot saskaņā ar aukstās kūpināšanas
paņēmienu,
— vai tiek izmantotas dižskābarža koksnes skaidas.
3. Gatavā produkta kvalitāte:
— olbaltumvielu saturs,
— ūdens saturs,
— tauku saturs,
— nātrija hlorīda saturs,
— trīsvērtīgā un piecvērtīgā slāpekļa savienojumu saturs,
— garša un smarža.
4. Produkta forma
Kontroļu biežums
Iepriekš uzskaitītie ražošanas posmi jāpārbauda reizi divos mēnešos. Ja visi ražošanas posmi noritējuši pareizi,
pārbaužu biežumu var samazināt līdz divām reizēm gadā.
Ja kādā no posmiem konstatē neatbilstību prasībām, tas jākontrolē biežāk (reizi divos mēnešos). Pārējos ražošanas
posmus var pārbaudīt reizi pusgadā.
4.

Iestādes vai institūcijas, kuras pārbauda atbilstību produkta specifikācijai

4.1. Nosaukums un adrese
Nosaukums: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Adrese:
ul. Wspólna 30, 00-930 Warsaw, POLAND
Tālr.:
Fakss:
E-pasts:
Publiska

+48 226232901
+48 226232099
—



Privāta

4.2. Iestādes vai institūcijas konkrētie uzdevumi
Iepriekš minētās pārbaudes struktūras uzdevums ir uzraudzīt visu specifikācijā noteikto prasību ievērošanu.

20.10.2011.
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1045/2011
(2011. gada 19. oktobris)
par darbīgās vielas asulāma neapstiprināšanu, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK)
Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, un grozījumiem Komisijas Lēmumā
2008/934/EK
(Dokuments attiecas uz EEZ)

programmā,
kura
minēta
Padomes
Direktīvas
91/414/EEK 8. panta 2. punktā, un Regulu (EK)
Nr. 2229/2004, ar ko nosaka turpmākus sīki izstrādātus
noteikumus, kā īstenot ceturto posmu darba programmā,
kura minēta Padomes Direktīvas 91/414/EEK 8. panta
2. punktā (6), iesniedzējs divu mēnešu laikā no Regulas
(EK) Nr. 1095/2007 spēkā stāšanās dienas atsauca
atbalstu attiecīgās darbīgās vielas iekļaušanai Direktīvas
91/414/EEK I pielikumā. Līdz ar to attiecībā uz asulāma
neiekļaušanu minētajā pielikumā tika pieņemts Komisijas
2008. gada 5. decembra Lēmums 2008/934/EK par dažu
darbīgo vielu neiekļaušanu Padomes Direktīvas
91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības
līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētās vielas (7).

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada
21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības
līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas
79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 13. panta
2. punktu un 78. panta 2. punktu,

tā kā:

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 80. panta
1. punkta c) apakšpunktu attiecībā uz apstiprinājuma
procedūru un nosacījumiem Padomes Direktīvu
91/414/EEK (2) piemēro darbīgajām vielām, par kurām
iesniegtie pieteikumi ir pilnīgi saskaņā ar 16. pantu
Komisijas 2008. gada 17. janvāra Regulā (EK)
Nr. 33/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus
Padomes Direktīvas 91/414/EEK piemērošanai attiecībā
uz parasto un paātrināto procedūru to darbīgo vielu
novērtēšanai, kas veidoja darba programmas daļu, kura
minēta šīs direktīvas 8. panta 2. punktā, bet nav iekļautas
I pielikumā (3). Asulāms ir darbīgā viela, par kuru iesnieg
tais pieteikums saskaņā ar minēto regulu ir pilnīgs.

(1)

(2)

Komisijas Regulās (EK) Nr. 451/2000 (4) un (EK)
Nr. 1490/2002 (5) paredzēti sīki izstrādāti noteikumi
par to, kā īstenot Direktīvas 91/414/EEK 8. panta
2. punktā minētās darba programmas otro un trešo
posmu, un sniegti to darbīgo vielu saraksti, kuras jāno
vērtē attiecībā uz to iespējamo iekļaušanu Direktīvas
91/414/EEK I pielikumā. Asulāms ir šajos sarakstos.

(3)

Saskaņā ar 3. panta 2. punktu Komisijas 2007. gada
20. septembra Regulā (EK) Nr. 1095/2007, ar ko groza
Regulu (EK) Nr. 1490/2002, ar kuru nosaka sīki izstrā
dātus noteikumus, kā īstenot trešo posmu darba

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

OV
OV
OV
OV
OV

L
L
L
L
L

309, 24.11.2009., 1. lpp.
230, 19.8.1991., 1. lpp.
15, 18.1.2008., 5. lpp.
55, 29.2.2000., 25. lpp.
224, 21.8.2002., 23. lpp.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu
sākotnējais ziņotājs (turpmāk “pieteikuma iesniedzējs”)
iesniedza jaunu pieteikumu, kurā lūdza piemērot paātri
nāto procedūru, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 33/2008
14.–19. pantā.

(5)

Pieteikumu iesniedza Apvienotajai Karalistei, kura ar
Regulu (EK) Nr. 1490/2002 bija izraudzīta par ziņotāju
dalībvalsti. Tika ievērots paātrinātās procedūras termiņš.
Darbīgās vielas specifikācija un atļautie lietošanas veidi ir
tādi paši kā tie, uz kuriem attiecas Lēmums
2008/934/EK. Minētais pieteikums atbilst arī visām
pārējām Regulas (EK) Nr. 33/2008 15. pantā noteiktajām
pamatprasībām un procedūras prasībām.

(6)

Apvienotā Karaliste izvērtēja pieteikuma iesniedzēja
iesniegtos papildu datus un sagatavoja papildu ziņojumu.
Tā 2009. gada 6. novembrī minēto ziņojumu nosūtīja
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (turpmāk “Iestāde”)
un Komisijai. Iestāde par papildu ziņojumu informēja
pārējās dalībvalstis un pieteikuma iesniedzēju, lai tie
varētu izteikt piezīmes, un saņemtās piezīmes nosūtīja
Komisijai. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 33/2008
20. panta 1. punktu un pēc Komisijas pieprasījuma
Iestāde 2010. gada 23. septembrī iesniedza Komisijai
secinājumu par asulāma riska novērtējumu (8). Dalībval
stis un Komisija izskatīja novērtējuma ziņojuma projektu,
papildu ziņojumu un Iestādes secinājumu Pārtikas aprites
un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un
2011. gada 14. jūlijā tas tika pabeigts kā Komisijas
pārskata ziņojums par asulāmu.

(6) OV L 246, 21.9.2007., 19. lpp.
(7) OV L 333, 11.12.2008., 11. lpp.
(8) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), Conclusion on the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance asulam. EFSA
Journal 2010; 8(12):1822 (71. lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2010.1822.
Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.
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Šīs darbīgās vielas novērtēšanas gaitā radās bažas. Par
iemeslu šīm bažām bija galvenokārt šādi aspekti. Nebija
iespējams veikt uzticamu novērtējumu par vielas ietekmi
uz patērētājiem, jo trūka datu par matabolīta sulfanila
mīda klātbūtni un toksiskumu, kā arī par citu tādu iespē
jami nozīmīgu metabolītu klātbūtni, kas nav analizēti
zināmajās atlieku pārbaudēs un apstrādes pētījumos.
Nebija pieejami arī dati par piemaisījumu toksikoloģisko
ietekmi darbīgās vielas tehniskajā specifikācijā. Turklāt
tika konstatēta augsta riska pakāpe attiecībā uz putniem.
Komisija aicināja pieteikuma iesniedzēju sniegt piezīmes
par Iestādes secinājumiem. Tāpat Komisija saskaņā ar
Regulas (EK) Nr. 33/2008 21. panta 1. punktu aicināja
pieteikuma iesniedzēju sniegt piezīmes par pārskata ziņo
juma projektu. Pieteikuma iesniedzējs iesniedza piezīmes,
un tās tika rūpīgi izskatītas.
Tomēr, neraugoties uz pieteikuma iesniedzēja izvirzīta
jiem argumentiem, 7. apsvērumā minētās bažas nevarēja
novērst. Līdz ar to nav pierādīts, ka ieteiktajos lietošanas
apstākļos augu aizsardzības līdzekļi, kuru sastāvā ir
asulāms, kopumā atbilst Direktīvas 91/414/EEK
5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajām
prasībām.

20.10.2011.

(14)

Tāpēc ir lietderīgi attiecīgi grozīt Lēmumu 2008/934/EK.

(15)

Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja
atzinumu nesniedza. Tika uzskatīts, ka ir nepieciešams
īstenošanas akts, un priekšsēdētājs iesniedza pārsūdzības
komitejai īstenošanas akta projektu turpmākai apsprie
šanai. Pārsūdzības komiteja atzinumu nesniedza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Darbīgās vielas neapstiprināšana
Darbīgo vielu asulāmu neapstiprina.
2. pants
Pārejas pasākumi
Dalībvalstis nodrošina, lai līdz 2011. gada 31. decembrim tiktu
atsauktas to augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kuru sastāvā ir
asulāms.
3. pants

(10)

(11)

Tāpēc asulāmu nevajadzētu apstiprināt saskaņā ar Regulas
(EK) Nr. 1107/2009 13. panta 2. punktu.
Attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuru sastāvā ir
asulāms un attiecībā uz kuriem dalībvalstis saskaņā ar
Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu nosaka jebkādu
pagarinājuma periodu, šim periodam būtu jābeidzas vēlā
kais 2012. gada 31. decembrī, kā noteikts Lēmuma
2008/934/EK 3. panta otrajā daļā.

Pagarinājuma periods
Jebkurš pagarinājuma periods, ko dalībvalstis piešķir saskaņā ar
Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu, ir iespējami īss un
beidzas ne vēlāk kā 2012. gada 31. decembrī.
4. pants
Grozījumi Lēmumā 2008/934/EK
Lēmuma 2008/934/EK pielikumā svītro ierakstu par “asulāmu”.

(12)

Šī regula neskar iespēju iesniegt citus pieteikumus attie
cībā uz asulāmu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009
7. pantu.

5. pants
Stāšanās spēkā un piemērošanas diena

(13)

Skaidrības labad Lēmuma 2008/934/EK pielikumā būtu
jāsvītro ieraksts par asulāmu.

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2011. gada 19. oktobrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1046/2011
(2011. gada 19. oktobris),
ar ko nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas
noteikšanai
tā kā:

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr.
1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu orga
nizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības
produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu
(ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus
Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz
augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2),
un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas
kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti
kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības
minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem
no trešām valstīm un laika periodiem,
IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Standarta importa vērtības, kas minētas Īstenošanas regulas (ES)
Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pieli
kumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2011. gada 20 oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 19. oktobrī
Komisijas
un tās priekšsēdētāja vārdā –
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

(1) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
(2) OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.
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PIELIKUMS
Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai
(EUR/100 kg)
KN kods

Trešās valsts kods

(1 )

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

EC
MA
MK
ZA
ZZ

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

0707 00 05

TR
ZZ

142,5
142,5

0709 90 70

EC
TR
ZZ

33,4
133,8
83,6

0805 50 10

AR
CL
TR
UY
ZA
ZZ

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

0806 10 10

BR
CL
MK
TR
ZA
ZZ

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

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

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

0808 20 50

AR
CN
TR
ZZ

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

(1) Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē
“citas izcelsmes vietas”.
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1047/2011
(2011. gada 19. oktobris)
par ķiploku importa licenču izdošanu apakšperiodā no 2011. gada 1. decembra līdz 2012. gada
29. februārim
dzumus, kuru izcelsme ir Ķīna un visas citas trešās valstis,
izņemot Ķīnu un Argentīnu.

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr.
1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu orga
nizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības
produktiem (Vienotā TKO regula) (1),
ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr.
1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības
produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ieve
šanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

(2)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 2.
punktu ir jānosaka, kādā apjomā var apmierināt pietei
kumus “A” licenču saņemšanai, kas nosūtīti Komisijai līdz
2011. gada 14. oktobrim, piemērojot Regulas (EK) Nr.
341/2007 12. pantu.

(4)

Lai nodrošinātu efektīvu importa licenču izdošanas
procedūras pārvaldību, šai regulai jāstājas spēkā tūlīt
pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

tā kā:
(1)

(3)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 341/2007 (3) atver tarifu
kvotas un nosaka to administrēšanu, kā arī ievieš importa
licenču un izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz
ķiplokiem un citiem lauksaimniecības produktiem,
kurus importē no trešām valstīm.
Produktu daudzumi, par kuriem tradicionālie importētāji
un jaunie importētāji atbilstoši Regulas (EK) Nr.
341/2007 10. panta 1. punktam ir iesnieguši pietei
kumus “A” licencēm 2011. gada oktobra pirmajās
septiņās dienās, pārsniedz to produktu pieejamos dau

1. pants
“A” importa licenču pieteikumus, kuri saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 341/2007 10. panta 1. punktu iesniegti 2011. gada oktobra
pirmajās septiņās dienās un nosūtīti Komisijai līdz 2011. gada
14. oktobrim, apmierina atbilstoši pieprasīto daudzumu procen
tuālajai daļai, kas norādīta šīs regulas pielikumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 19. oktobrī
Komisijas
un tās priekšsēdētāja vārdā –
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

(1) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
(2) OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.
(3) OV L 90, 30.3.2007., 12. lpp.
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PIELIKUMS

Izcelsme

Kārtas Nr.

Piešķīruma koeficients

— Tradicionālie importētāji

09.4104

84,959795 %

— Jaunie importētāji

09.4099

1,064155 %

— Tradicionālie importētāji

09.4105

43,180341 %

— Jaunie importētāji

09.4100

0,381865 %

— Tradicionālie importētāji

09.4106

100 %

— Jaunie importētāji

09.4102

1,910605 %

Argentīna

Ķīna

Citas trešās valstis

20.10.2011.
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LĒMUMI
EIROPAS KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA LĒMUMS
(2011. gada 13. oktobris)
par uzklausīšanas amatpersonas amatu un darba uzdevumiem noteiktu konkurences lietu izskatīšanā
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/695/ES)
139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (5),
kā arī atbilstoši Tiesas attiecīgajai judikatūrai. Attiecīgo
pušu tiesības tikt uzklausītām pirms ikviena individuāla
tām nelabvēlīga lēmuma pieņemšanas ir viena no Eiropas
Savienības tiesībās noteiktajām pamattiesībām, kā atzīts
Pamattiesību hartā, un jo īpaši tās 41. pantā (6).

EIROPAS KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

(3)

Lai nodrošinātu konkurences lietu izskatīšanā iesaistīto
attiecīgo pušu, citu iesaistīto pušu Regulas (EK) Nr.
802/2004 11. panta b) punkta nozīmē (“citas iesaistītās
puses”), sūdzības iesniedzēju Regulas (EK) Nr. 1/2003 7.
panta 2. punkta nozīmē (“sūdzības iesniedzēji”) un
personu, kas nav minētas Regulas (EK) Nr. 773/2004
5. un 11. pantā, un trešo personu Regulas (EK) Nr.
802/2004 11. panta nozīmē (“trešās personas”) proce
suālo tiesību efektīvu īstenošanu, atbildība par šo tiesību
ievērošanas garantēšanu būtu jāuztic konkurences jautā
jumos pieredzējušai neatkarīgai personai, kurai piemīt
godīgums, kas nepieciešams šādu lietu izskatīšanas objek
tivitātes, pārredzamības un efektivitātes sekmēšanai.

(4)

Komisija attiecīgi 1982. gadā izveidoja uzklausīšanas
amatpersonas amatu, pārskatot to ar Komisijas 1994.
gada 12. decembra Lēmumu 94/810/EOTK, EK par
uzklausīšanas amatpersonu darba uzdevumiem konku
rences lietu izskatīšanā Komisijā (7) un Komisijas 2001.
gada 23. maija Lēmumu 2001/462/EK, EOTK par
uzklausīšanas amatpersonu darba uzdevumiem dažos
tiesas procesos par konkurenci (8). Tagad ir nepieciešams
precizēt un turpināt stiprināt uzklausīšanas amatpersonas
lomu un pielāgot uzklausīšanas amatpersonas darba
uzdevumus, ņemot vērā Savienības konkurences tiesību
attīstību.

(5)

Pateicoties uzklausīšanas amatpersonas neatkarībai un
kompetencei konkurences lietu izskatīšanā, šis amats
kopumā ir ticis uztverts kā nozīmīgs ieguvums šādu
lietu izskatīšanai Komisijā. Lai nodrošinātu uzklausīšanas
amatpersonas pastāvīgu neatkarību no Konkurences

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu,

ņemot vērā Komisijas Reglamentu (1) un jo īpaši tā 22. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību
(turpmāk “Līgums”) noteikto konkurences tiesību piemē
rošanas sistēmu Komisija izmeklē lietas un pieņem tajās
administratīvus lēmumus, kurus var pārsūdzēt Eiropas
Savienības Tiesā (turpmāk “Tiesa”).

(2)

Komisijai konkurences lietas ir jāizskata godīgi, taisnīgi
un objektīvi un jānodrošina attiecīgo pušu procesuālo
tiesību ievērošana, kā noteikts Padomes 2002. gada
16. decembra Regulā (EK) Nr. 1/2003 par to konku
rences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81.
un 82. pantā (2), Padomes 2004. gada 20. janvāra Regulā
(EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncen
trāciju (EK Apvienošanās regula) (3), Komisijas 2004. gada
7. aprīļa Regulā (EK) Nr. 773/2004 par lietas izskatīšanu
saskaņā ar EK Līguma 81. un 82. pantu, ko vada Komi
sija (4), un Komisijas 2004. gada 7. aprīļa Regulā (EK) Nr.
802/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr.

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

OV
OV
OV
OV

L
L
L
L

308, 8.12.2000., 26. lpp.
1, 4.1.2003., 1. lpp.
24, 29.1.2004., 1. lpp.
123, 27.4.2004., 18. lpp.

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

OV
OV
OV
OV

L 133, 30.4.2004., 1. lpp.
C 303, 14.12.2007., 1. lpp.
L 330, 21.12.1994., 67. lpp.
L 162, 19.6.2001., 21. lpp.
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suālo statusu, proti, vai pret šiem uzņēmumiem un uzņē
mumu apvienībām notiek izmeklēšana, un, ja – jā, tad
kāds ir šīs izmeklēšanas priekšmets un mērķis. Izskatot
prasības, kuras iesniegtas saistībā ar tiesībām neliecināt
pret sevi, uzklausīšanas amatpersona var izvērtēt, vai
uzņēmums nav iesniedzis acīmredzami nepamatotas
prasības par aizsardzību vienīgi nolūkā novilcināt lietas
izskatīšanu.

ģenerāldirektorāta, administratīvā ziņā tā būtu jāpiesaista
Komisijas loceklim, kas ir konkrēti atbildīgs par konku
renci.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Uzklausīšanas amatpersona būtu jāieceļ amatā saskaņā ar
noteikumiem, kas paredzēti Civildienesta noteikumos un
Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas
kārtībā. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem var izskatīt
arī tādu personu kandidatūras, kas nav Komisijas ierēdņi.
Būtu jānodrošina pārredzamība attiecībā uz uzklausīšanas
amatpersonu iecelšanu amatā, amata pienākumu izbeig
šanu un pārcelšanu citā amatā.

Komisija var iecelt vienu vai vairākas uzklausīšanas amat
personas, nodrošinot tām atbalsta personālu. Ja uzklausī
šanas amatpersona konstatē interešu konfliktu savu
pienākumu izpildē, tai jāatstādina sevi no lietas izskatī
šanas. Ja uzklausīšanas amatpersona nespēj pildīt savus
pienākumus, tie būtu jāuzņemas citai uzklausīšanas amat
personai.

Uzklausīšanas amatpersonai būtu jārīkojas kā neatka
rīgam šķīrējtiesnesim, kas cenšas atrisināt sarežģījumus
saistībā ar attiecīgo pušu, citu iesaistīto pušu, sūdzības
iesniedzēju vai ieinteresēto trešo personu procesuālo
tiesību efektīvu īstenošanu gadījumos, kuros šādus sarež
ģījumus nav izdevies atrisināt, sazinoties ar Komisijas
dienestiem, kas atbild par konkurences lietas izskatīšanas
virzību un kuriem ir jāievēro šīs procesuālās tiesības.

Uzklausīšanas amatpersonas darba uzdevumi konku
rences lietu izskatīšanā būtu jānosaka tādā veidā, lai
garantētu procesuālo tiesību efektīvu īstenošanu visā
procesa laikā Komisijā saskaņā ar Līguma 101. un 102.
pantu un Regulu (EK) Nr. 139/2004, jo īpaši attiecībā uz
tiesībām tikt uzklausītam.

Lai stiprinātu šo lomu, uzklausīšanas amatpersonai būtu
jānosaka pienākums garantēt uzņēmumu un uzņēmumu
apvienību procesuālo tiesību efektīvu īstenošanu Komi
sijas izmeklēšanas pilnvaru kontekstā atbilstoši Regulas
(EK) Nr. 1/2003 V nodaļai, kā arī saskaņā ar Regulas
(EK) Nr. 139/2004 14. pantu, kas pilnvaro Komisiju
piemērot uzņēmumiem un uzņēmumu apvienībām
naudas sodus. Tāpat uzklausīšanas amatpersonai būtu
arī jānosaka konkrēti pienākumi izmeklēšanas posma
laikā saistībā ar prasībām ievērot advokāta un klienta
saziņas konfidencialitāti, tiesībām neliecināt pret sevi,
termiņiem, kādos ir jāsniedz atbildes uz lēmumiem par
informācijas pieprasīšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr.
1/2003 18. panta 3. punktu, kā arī attiecībā uz uzņē
mumu un uzņēmumu apvienību, attiecībā uz kurām
Komisija veic izmeklēšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr.
1/2003 V nodaļu, tiesībām tikt informētām par proce

20.10.2011.

(11)

Uzklausīšanas amatpersonai būtu jāspēj sekmēt apgalvo
jumu izskatīšanu saistībā ar to, ka uz dokumentu attiecas
advokāta un klienta saziņas konfidencialitāte. Šajā nolūkā,
ja šādu apgalvojumu uzturošais uzņēmums vai uzņē
mumu apvienība tam piekrīt, uzklausīšanas amatpersonai
var atļaut iepazīties ar attiecīgo dokumentu un sniegt
attiecīgu ieteikumu, atsaucoties uz piemērojamo Tiesas
judikatūru.

(12)

Uzklausīšanas amatpersonai būtu jānosaka pienākums
lemt par to, vai trešā persona var apliecināt pietiekamu
ieinteresētību, lai tiktu uzklausīta. Patērētāju asociācijas,
kas pieprasa uzklausīšanu, parasti būtu jāuzskata par
tādām, kas ir pietiekami ieinteresētas, ja lietas izskatīšana
skar produktus vai pakalpojumus, ko izmanto galapatē
rētāji, vai produktus vai pakalpojumus, kas tieši izmantoti
minētajos produktos vai pakalpojumos.

(13)

Uzklausīšanas amatpersonai būtu jāpieņem lēmums par
to, vai atļaut sūdzības iesniedzējiem un ieinteresētajām
trešām personām ierasties uz uzklausīšanu, ņemot vērā
ieguldījumu, kādu tās var sniegt būtisko lietas apstākļu
noskaidrošanā.

(14)

Attiecīgo pušu tiesības tikt uzklausītām pirms to inte
resēm nelabvēlīga galīgā lēmuma pieņemšanas garantē
pušu tiesības sniegt rakstisku atbildi uz Komisijas sākot
nējo nostāju, kas pausta iebildumu paziņojumā, kā arī
tiesības izteikties uzklausīšanas laikā, ja šīs puses to
lūdz. Lai efektīvi īstenotu šīs tiesības, pusēm, kurām ir
adresēts iebildumu paziņojums, ir tiesības iepazīties ar
Komisijas izmeklēšanas materiāliem.

(15)

Lai garantētu, ka puses, kurām ir adresēts iebildumu pazi
ņojums, spēj efektīvi īstenot savas aizstāvības tiesības,
uzklausīšanas amatpersonai būtu jānosaka pienākums
izšķirt šo pušu un Komisijas Konkurences ģenerāldirekto
rāta strīdus par iepazīšanos ar lietas materiāliem vai
komercnoslēpumu un citas konfidenciālas informācijas
aizsardzību. Izņēmuma gadījumos uzklausīšanas amatper
sona var apturēt tāda termiņa skaitīšanu, kurā iebildumu
paziņojuma saņēmējam jāsniedz atbilde uz paziņojumu,
līdz strīda par iepazīšanos ar materiāliem izšķiršanai, ja
adresāts nespētu atbildēt noteiktajā termiņā un pagarinā
jums konkrētajā brīdī nebūtu piemērots risinājums.

20.10.2011.

(16)

(17)

(18)
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Lai garantētu procesuālo tiesību efektīvu īstenošanu, vien
laikus ievērojot likumīgās konfidencialitātes intereses,
uzklausīšanas amatpersonai attiecīgos gadījumos būtu
jādod iespēja noteikt konkrētus pasākumus attiecībā uz
iepazīšanos ar Komisijas materiāliem. Jo īpaši uzklausī
šanas amatpersonai būtu jābūt pilnvarām lemt par to,
ka puse, kas pieprasa iespēju iepazīties ar materiāliem,
var iepazīties ar noteiktām materiālu daļām ierobežotā
apjomā, piemēram, ierobežojot personu, kuras var iepa
zīties ar materiāliem, skaitu vai kategorijas, kā arī iegūtās
informācijas izmantošanu.

Uzklausīšanas amatpersonai būtu jānosaka pienākums
lemt par pieprasījumiem pagarināt termiņu atbildes
iesniegšanai uz iebildumu paziņojumu, papildu iebildumu
paziņojumu vai faktu vēstuli vai termiņus, kuros citas
iesaistītās puses, sūdzības iesniedzēji vai ieinteresētās
trešās personas var izteikt piezīmes, ja ir domstarpības
starp šīm personām un Konkurences ģenerāldirektorātu.

Uzklausīšanas amatpersonai būtu jāsekmē uzklausīšanas
efektivitāte, cita starpā veicot visus vajadzīgos sagatavo
šanās pasākumus, tostarp laikus pirms uzklausīšanas
izplatot provizorisko dalībnieku sarakstu un provizorisko
darba kārtību.

L 275/31

piekrīt izlīguma procedūrai karteļu lietās saskaņā ar
Regulas (EK) Nr. 773/2004 10.a pantu, būtu jādod
iespēja vērsties pie uzklausīšanas amatpersonas saistībā
ar savu procesuālo tiesību efektīvu īstenošanu.

(22)

Uzklausīšanas amatpersonai būtu jāsagatavo ziņojums
par procesuālo tiesību efektīvas īstenošanas nodrošinā
šanu visā konkurences lietas izskatīšanas laikā. Turklāt
uzklausīšanas amatpersonai papildus pienākumam saga
tavot ziņojumu būtu jādod iespēja paust apsvērumus par
procesa turpmāko virzību un objektivitāti, tādējādi palī
dzot nodrošināt konkurences lietas pabeigšanu, pamato
joties uz visu būtisko apstākļu pienācīgu izvērtējumu.

(23)

Izpaužot informāciju par fiziskām personām, uzklausī
šanas amatpersonai īpaša uzmanība būtu jāpievērš
Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra
Regulai (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un
struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (1).

(24)

Lēmums 2001/462/EK, EOTK būtu jāatceļ,

IR NOLĒMIS ŠĀDI.
(19)

(20)

(21)

Uzklausīšana ļauj pusēm, kurām Komisija ir adresējusi
iebildumu paziņojumu, un citām iesaistītajām pusēm
turpināt īstenot savas tiesības tikt uzklausītām, mutiski
paužot savus argumentus Komisijai, kuru pārstāv Konku
rences ģenerāldirektorāts, kā arī citi dienesti, kas piedalās
turpmākā Komisijas lēmuma sagatavošanā. Tam būtu
jāsniedz papildu iespēja nodrošināt, ka, ciktāl iespējams,
tiek noskaidroti visi būtiskie pusēm labvēlīgie vai nelab
vēlīgie fakti, tostarp apstākļi, kas attiecas uz iespējamā
pārkāpuma smaguma pakāpi un ilgumu. Uzklausīšana
arī sniedz pusēm iespēju izteikties par jautājumiem,
kuriem var būt nozīme saistībā ar iespējamo naudas
sodu piemērošanu.

Lai nodrošinātu uzklausīšanas efektivitāti, uzklausīšanas
amatpersona var atļaut pusēm, kurām adresēts iebildumu
paziņojums, citām iesaistītajām pusēm, sūdzības iesnie
dzējiem, citām personām, kas uzaicinātas uz uzklausī
šanu, Komisijas dienestiem un dalībvalstu iestādēm
uzklausīšanas laikā uzdot jautājumus. Uzklausīšana
nedrīkstētu būt publiska, lai garantētu, ka visi dalībnieki
var izteikties brīvi. Tādējādi uzklausīšanas laikā atklāto
informāciju drīkstētu izmantot tikai tiesas un/vai admi
nistratīvā procesa mērķiem Līguma 101. un 102. panta
piemērošanai. Uzklausīšanas amatpersonai būtu jādod
iespēja uzklausīt personas slēgtā sēdē, ja tas ir nepiecie
šams komercnoslēpumu vai citas konfidenciālas informā
cijas aizsardzībai.

Procesa pusēm, kuras piedāvā uzņemties saistības saskaņā
ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu, kā arī pusēm, kuras

1. NODAĻA

UZKLAUSĪŠANAS AMATPERSONAS LOMA, IECELŠANA
AMATĀ UN PIENĀKUMI
1. pants
Uzklausīšanas amatpersona
1.
Konkurences lietu izskatīšanas nolūkam ir viena vai
vairākas uzklausīšanas amatpersonas, kuru pilnvaras un pienā
kumi ir noteikti šajā lēmumā.

2.
Uzklausīšanas amatpersona nodrošina procesuālo tiesību
efektīvu īstenošanu visā konkurences lietas izskatīšanas laikā
Komisijā, īstenojot Līguma 101. un 102. pantu un saskaņā ar
Regulu (EK) Nr. 139/2004 (turpmāk “konkurences lietu izskatī
šana”).

2. pants
Iecelšana amatā, amata pienākumu izbeigšana un pilnvaru
deleģēšana
1.
Uzklausīšanas amatpersonu ieceļ Komisija. Paziņojumu
par iecelšanu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Uzklausīšanas amatpersonas amata pienākumu pārtraukšanu,
izbeigšanu vai pārcelšanu citā amatā nosaka ar argumentētu
Komisijas lēmumu. Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiā
lajā Vēstnesī.
(1) OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.
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2.
Administratīvā ziņā uzklausīšanas amatpersonu piesaista
Komisijas loceklim, kas ir konkrēti atbildīgs par konkurenci
(turpmāk “kompetentais Komisijas loceklis”).

3.
Ja uzklausīšanas amatpersona nespēj pildīt pienākumus,
tos uzņemas cita uzklausīšanas amatpersona. Ja neviena uzklau
sīšanas amatpersona nespēj pildīt pienākumus, kompetentais
Komisijas loceklis, attiecīgā gadījumā pēc apspriešanās ar
uzklausīšanas amatpersonu, ieceļ citu kompetentu Komisijas
ierēdni, kas nav iesaistīts konkrētajā lietā, pildīt uzklausīšanas
amatpersonas pienākumus.

4.
Reāla vai iespējama interešu konflikta gadījumā uzklausī
šanas amatpersona atstādina sevi no lietas. Piemēro 3. punktu.
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suālo tiesību efektīvu īstenošanu šīs personas vispirms vēršas
Konkurences ģenerāldirektorātā. Ja jautājums netiek atrisināts,
to var iesniegt uzklausīšanas amatpersonai neatkarīgai izskatī
šanai. Pieprasījumus saistībā ar pasākumiem, kuriem ir noteikts
termiņš, iesniedz laikus sākotnēji noteiktajā termiņā.

2. NODAĻA
IZMEKLĒŠANA

4. pants
Procesuālās tiesības izmeklēšanas posmā
1.
Uzklausīšanas amatpersona nodrošina procesuālo tiesību
efektīvu īstenošanu saistībā ar Komisijas izmeklēšanas pilnvaru
īstenošanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 V nodaļu un
saistībā ar procedūrām, kuru rezultātā saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 139/2004 14. pantu var piemērot naudas sodus.

3. pants
Darbības metode
1.
Uzklausīšanas amatpersona ir neatkarīga savu pienākumu
izpildē.

2.
Pildot savus pienākumus, uzklausīšanas amatpersona ņem
vērā nepieciešamību efektīvi piemērot konkurences noteikumus
saskaņā ar spēkā esošajiem Savienības tiesību aktiem un Tiesas
noteiktajiem principiem.

3.
Pildot pienākumus, uzklausīšanas amatpersona jebkurā
posmā var iepazīties ar jebkādiem materiāliem, kuri attiecas
uz konkurences lietu izskatīšanu Komisijā saskaņā ar Līguma
101. un 102. pantu un Regulu (EK) Nr. 139/2004.

4.
Par lietas izmeklēšanu atbildīgais Konkurences ģenerāldi
rektorāta direktors (turpmāk “atbildīgais direktors”) pastāvīgi
informē uzklausīšanas amatpersonu par procesa virzību.

5.
Uzklausīšanas amatpersona kompetentajam Komisijas lo
ceklim var iesniegt apsvērumus par jebkuru jautājumu, kas izriet
no jebkuras konkurences lietas izskatīšanas Komisijā.

6.
Ja uzklausīšanas amatpersona kompetentajam Komisijas
loceklim sniedz argumentētus ieteikumus vai pieņem lēmumus
atbilstoši šajā lēmumā paredzētajam, uzklausīšanas amatpersona
iesniedz šo dokumentu kopiju atbildīgajam direktoram un
Komisijas Juridiskajam dienestam.

7.
Ar jebkādiem jautājumiem attiecībā uz konkurences lietu
izskatīšanā iesaistīto attiecīgo pušu, citu iesaistīto pušu Regulas
(EK) Nr. 802/2004 11. panta b) punkta nozīmē (turpmāk “citas
iesaistītās puses”), sūdzības iesniedzēju Regulas (EK) Nr. 1/2003
7. panta 2. punkta nozīmē (turpmāk “sūdzības iesniedzēji”) un
ieinteresēto trešo personu, šā lēmuma 5. panta nozīmē, proce

2.
Uzklausīšanas amatpersonai jo īpaši ir šādi pienākumi,
ievērojot 3. panta 7. punktu:

a) uzņēmumi vai uzņēmumu apvienības var lūgt uzklausīšanas
amatpersonai izskatīt apgalvojumus par to, ka uz doku
mentu, kuru ir pieprasījusi Komisija, izmantojot tai piešķirtās
pilnvaras saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 18., 20. vai 21.
pantu, pārbaudēs atbilstoši Regulas (EK) Nr. 139/2004 13.
pantam vai saistībā ar izmeklēšanas pasākumiem lietā, kurā
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 139/2004 14. pantu var
piemērot naudas sodu, un kurš nav ticis iesniegts Komisijai,
attiecas advokāta un klienta saziņas konfidencialitāte Tiesas
judikatūras nozīmē. Uzklausīšanas amatpersona var izskatīt
šādu jautājumu tikai gadījumā, ja apgalvojumu iesniegušais
uzņēmums vai uzņēmumu apvienība piekrīt tam, ka uzklau
sīšanas amatpersona var iepazīties ar informāciju, par kuru
apgalvots, ka uz to attiecas advokāta un klienta saziņas
konfidencialitāte, kā arī ar saistītajiem dokumentiem, kurus
uzklausīšanas amatpersona uzskata par nepieciešamiem
apgalvojuma izskatīšanai. Uzklausīšanas amatpersona atbildī
gajam direktoram un attiecīgajam uzņēmumam vai uzņē
mumu apvienībai paziņo savu sākotnējo viedokli, neatklājot
tādas informācijas saturu, uz kuru, iespējams, attiecas konfi
dencialitāte, un var veikt attiecīgus pasākumus, lai panāktu
savstarpēji pieņemamu risinājumu. Ja risinājumu neizdodas
panākt, uzklausīšanas amatpersona var sagatavot argumen
tētu ieteikumu kompetentajam Komisijas loceklim, neatklājot
dokumenta saturu, uz kuru, iespējams, attiecas konfidencia
litāte. Šā ieteikuma kopiju izsniedz pusei, kas ir iesniegusi
apgalvojumu;

b) ja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 18. panta 2. punktu
nosūtīta informācijas pieprasījuma adresāts atsakās atbildēt
uz kādu šādā pieprasījumā iekļautu jautājumu, atsaucoties
uz tiesībām neliecināt pret sevi, kā nosaka Tiesas judikatūra,
šis adresāts laikus pēc pieprasījuma saņemšanas var nodot šo
jautājumu uzklausīšanas amatpersonai. Atbilstošos gadījumos
un ņemot vērā nepieciešamību nepieļaut lietas izskatīšanas
nepamatotu kavēšanos, uzklausīšanas amatpersona var sniegt
argumentētu ieteikumu par to, vai ir piemērojamas tiesības
neliecināt pret sevi, un informēt atbildīgo direktoru par
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secinājumiem, kas ir jāņem vērā gadījumā, ja vēlāk tiek
pieņemts lēmums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 18.
panta 3. punktu. Pieprasījuma adresātam izsniedz argumen
tētā ieteikuma kopiju;

c) ja lēmuma par informācijas pieprasīšanu saskaņā ar Regulas
(EK) Nr. 1/2003 18. panta 3. punktu adresāts uzskata, ka
atbildes iesniegšanai noteiktais termiņš ir pārāk īss, tas var
vērsties ar šo jautājumu pie uzklausīšanas amatpersonas
laikus pirms sākotnēji noteiktā termiņa beigām. Uzklausī
šanas amatpersona lemj par termiņa pagarinājuma piešķir
šanu, ņemot vērā informācijas pieprasījuma apjomu, sarežģī
tību un izmeklēšanas prasības;

d) uzņēmumiem vai uzņēmumu apvienībām, attiecībā uz
kurām Komisija veic izmeklēšanas pasākumus saskaņā ar
Regulas (EK) Nr. 1/2003 V nodaļu, ir tiesības saņemt infor
māciju par to procesuālo statusu, proti, vai pret tām veic
izmeklēšanu, un, ja – jā, tad kāds ir šīs izmeklēšanas priek
šmets un mērķis. Ja šis uzņēmums vai uzņēmumu apvienība
uzskata, ka Konkurences ģenerāldirektorāts to nav pienācīgi
informējis par procesuālo statusu, tie var iesniegt šo jautā
jumu izskatīšanai uzklausīšanas amatpersonai. Uzklausīšanas
amatpersona pieņem lēmumu par to, ka Konkurences ģene
rāldirektorāts informēs pieprasījumu iesniegušo uzņēmumu
vai uzņēmumu apvienību par to procesuālo statusu. Šo
lēmumu paziņo pieprasījumu iesniegušajam uzņēmumam
vai uzņēmumu apvienībai.

3. NODAĻA
UZKLAUSĪŠANAS PIETEIKUMI

5. pants
Ieinteresētas trešās personas
1.
Uzklausīšanas pieteikumus personas, kas nav minētas
Regulas (EK) Nr. 773/2004 5. un 11. pantā, un trešās personas
Regulas (EK) Nr. 802/2004 11. panta nozīmē (“trešās personas”)
iesniedz saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 773/2004 13. panta 1.
punktu un Regulas (EK) Nr. 802/2004 16. pantu. Pieteikumus
iesniedz rakstiski, paskaidrojot pieteicēja ieinteresētību procesa
iznākumā.
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jiem iemesliem. Attiecīgi nosaka termiņu, kurā pieteikuma
iesniedzējs var rakstiski paziņot savu viedokli. Ja pieteikuma
iesniedzējs ir paziņojis savu viedokli uzklausīšanas amatpersonas
noteiktajā termiņā un rakstiskais iesniegums nerada pamatu
atšķirīgam vērtējumam, šo secinājumu izklāsta argumentētā
lēmumā, ko paziņo pieteikuma iesniedzējam.

4.
Uzklausīšanas amatpersona konkurences lietas pusēm
paziņo ieinteresēto trešo personu, kuras tiks uzklausītas, identi
tāti, tiklīdz ir uzsākta lietas izskatīšana saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 1/2003 11. panta 6. punktu vai Regulas (EK) Nr. 139/2004
6. panta 1. punkta c) apakšpunktu, izņemot, ja šāda izpaušana
nodarītu būtisku kaitējumu personai vai uzņēmumam.

6. pants
Tiesības uz uzklausīšanu, sūdzības iesniedzēju un trešo
peronu piedalīšanās uzklausīšanā
1.
Ja puses, kurām Komisija ir adresējusi iebildumu paziņo
jumu, vai citas iesaistītās puses to pieprasa, uzklausīšanas amat
persona organizē uzklausīšanu, lai šīs puses varētu papildināt
savus rakstiskos iesniegumus.

2.
Uzklausīšanas amatpersona attiecīgos gadījumos un pēc
apspriešanās ar atbildīgo direktoru var pieņemt lēmumu par
iespējas došanu sūdzības iesniedzējiem un ieinteresētajām
trešām personām – 5. panta nozīmē – paust savus viedokļus
pušu, kurām ir iesniegts iebildumu paziņojums, uzklausīšanas
laikā, ja tās ir paudušas šādu lūgumu savos rakstiskajos komen
tāros. Uzklausīšanas amatpersona var arī uzaicināt uzklausīšanā
kā novērotājus piedalīties trešo valstu konkurences iestāžu
pārstāvjus saskaņā ar nolīgumiem, kas ir noslēgti starp Savie
nību un trešām valstīm.

4. NODAĻA
IEPAZĪŠANĀS AR MATERIĀLIEM, KONFIDENCIALITĀTE UN
KOMERCNOSLĒPUMI

7. pants
Iepazīšanās ar materiāliem, dokumentiem un informāciju

2.
Uzklausīšanas amatpersona pēc apspriešanās ar atbildīgo
direktoru pieņem lēmumu par to, vai trešās personas ir jāuz
klausa. Izvērtējot trešo personu interešu pamatotību, uzklausī
šanas amatpersona ņem vērā to, vai un kādā mērā pieteikuma
iesniedzēju pietiekami ietekmē rīcība, attiecībā uz kuru notiek
konkurences lietas izskatīšana, kā arī to, vai pieteikuma iesnie
dzējs atbilst Regulas (EK) Nr. 139/2004 18. panta 4. punkta
prasībām.

3.
Ja uzklausīšanas amatpersona uzskata, ka pieteikuma
iesniedzējs nav pierādījis ieinteresētības tikt uzklausītam pama
totību, tā rakstiski informē pieteikuma iesniedzēju par attiecīga

1.
Ja pusei, kura ir izmantojusi savas tiesības iepazīties ar
materiāliem, ir iemesls uzskatīt, ka Komisijas rīcībā ir doku
menti, kuri šai pusei nav izsniegti, un ka attiecīgie dokumenti
ir nepieciešami, lai pienācīgi īstenotu tiesības tikt uzklausītam, tā
uzklausīšanas amatpersonai var iesniegt argumentētu lūgumu
par iepazīšanos ar šiem dokumentiem, ievērojot 3. panta 7.
punktu.

2.
Ievērojot 3. panta 7. punktu, citas iesaistītās puses,
sūdzības iesniedzēji un ieinteresētās trešās personas – 5. panta
nozīmē – uzklausīšanas amatpersonai var iesniegt argumentētu
lūgumu šādos gadījumos:
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a) citas iesaistītās puses, kurām ir iemesls uzskatīt, ka tās nav
tikušas informētas par iebildumiem, kas adresēti paziņojo
šajām pusēm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 802/2004 13.
panta 2. punktu;

b) Komisija ir informējusi sūdzības iesniedzēju par nodomu
noraidīt sūdzību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 773/2004 7.
panta 1. punktu, un iesniedzējam ir iemesls uzskatīt, ka
Komisijas rīcībā ir dokumenti, kuri tam nav izsniegti, un
ka šie dokumenti ir nepieciešami, lai pienācīgi īstenotu
tiesības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 773/2004 8. panta 1.
punktu;

c) sūdzības iesniedzējs, kas uzskata, ka nav saņēmis iebildumu
paziņojuma nekonfidenciālās versijas kopiju saskaņā ar
Regulas (EK) Nr. 773/2004 6. panta 1. punktu vai ka iebil
dumu paziņojuma nekonfidenciālā versija nav sagatavota
veidā, kas ļauj efektīvi īstenot tā tiesības, izņemot gadījumus,
kuros piemēro izlīguma procedūru;
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termiņu, pēc kura informācija tiks izpausta. Minētais termiņš
nevar būt īsāks par vienu nedēļu no paziņošanas datuma.

3.
Šā panta 1. un 2. punktu mutatis mutandis piemēro infor
mācijas izpaušanai, to publicējot Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī.

4.
Lai panāktu pareizo līdzsvaru starp puses tiesību uz aizstā
vību efektīvu īstenošanu un likumīgajām konfidencialitātes inte
resēm, uzklausīšanas amatpersona attiecīgos gadījumos var
pieņemt lēmumu par to, ka lietas materiālu daļas, kas ir nepie
ciešamas puses tiesību uz aizstāvību īstenošanai, pusei, kas
pieprasa iespēju iepazīties ar materiāliem, tiks darītas pieejamas
ierobežotā apmērā, ko nosaka uzklausīšanas amatpersona.

5. NODAĻA
TERMIŅU PAGARINĀŠANA

9. pants
Lūgumi pagarināt termiņus

d) ieinteresēta trešā persona šā lēmuma 5. panta nozīmē, kurai
ir iemesls uzskatīt, ka tā nav tikusi informēta par procesa
būtību un priekšmetu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 773/2004
13. panta 1. punktu un Regulas (EK) Nr. 802/2004 16.
panta 1. punktu. Tas pats attiecas uz sūdzības iesniedzēju
gadījumā, kuram piemēro izlīguma procedūru, ja iesnie
dzējam ir iemesls uzskatīt, ka tas nav ticis informēts par
procesa būtību un priekšmetu saskaņā ar Regulas (EK) Nr.
773/2004 6. panta 1. punktu.

3.
Uzklausīšanas amatpersona pieņem argumentētu lēmumu
par lūgumu, kas tai adresēts saskaņā ar 1. vai 2. punktu, un
paziņo šo lēmumu lūgumu iesniegušajai personai un citām
personām, uz kurām attiecas process.

1.
Ja iebildumu paziņojuma adresāts uzskata, ka atbildes uz
iebildumu paziņojumu sniegšanai noteiktais termiņš ir pārāk īss,
tas var lūgt šā termiņa pagarinājumu, atbildīgajam direktoram
iesniedzot argumentētu lūgumu. Lūgumu iesniedz laikus pirms
sākotnēji noteiktā termiņa beigām lietu izskatīšanai saskaņā ar
Līguma 101. un 102. pantu un vismaz piecas darbdienas pirms
sākotnēji noteiktā termiņa beigām lietu izskatīšanai saskaņā ar
Regulu (EK) Nr. 139/2004. Ja lūgums netiek apmierināts vai
lūgumu iesniegušais iebildumu paziņojuma adresāts nepiekrīt
piešķirtā pagarinājuma ilgumam, tas var nodot šo jautājumu
izskatīšanai uzklausīšanas amatpersonai pirms sākotnējā termiņa
beigām. Pēc apspriešanās ar atbildīgo direktoru uzklausīšanas
amatpersona pieņem lēmumu par to, vai termiņa pagarinājums
ir nepieciešams, lai iebildumu paziņojuma adresātam dotu
iespēju efektīvi īstenot savas tiesības tikt uzklausītam, vienlaikus
ņemot vērā arī nepieciešamību nepieļaut lietas izskatīšanas nepa
matotu kavēšanos. Lietu izskatīšanā saskaņā ar Līguma 101. un
102. pantu uzklausīšanas amatpersona cita starpā ņem vērā arī
šādus apstākļus:

8. pants
Komercnoslēpumi un cita konfidenciāla informācija
1.
Ja Komisija plāno izpaust informāciju, kas var būt kāda
uzņēmuma vai personas komercnoslēpums vai cita konfiden
ciāla informācija, Konkurences ģenerāldirektorāts rakstiski tos
informē par šo nodomu un tā iemesliem. Attiecīgi nosaka
termiņu, kurā uzņēmums var persona var rakstiski iesniegt
komentārus.

2.
Ja attiecīgais uzņēmums vai persona iebilst pret informā
cijas izpaušanu, tie var nodot šo jautājumu uzklausīšanas amat
personai. Ja uzklausīšanas amatpersona konstatē, ka informāciju
var izpaust, jo tā nav komercnoslēpums vai cita konfidenciāla
informācija vai tāpēc, ka pastāv prioritāras intereses, kuru dēļ tā
ir jāizpauž, šo konstatējumu izklāsta argumentētā lēmumā, kuru
paziņo attiecīgajam uzņēmumam vai personai. Lēmumā norāda

a) lietas materiālu apjomu un sarežģītību;

b) to, vai lūgumu iesniegušajam iebildumu paziņojuma adre
sātam iepriekš ir bijusi piekļuve informācijai;

c) jebkādus citus objektīvus šķēršļus, ar kuriem var saskarties
lūgumu iesniegušais iebildumu paziņojuma adresāts, paužot
savus apsvērumus.

Lai izvērtētu pirmās daļas a) punktu var ņemt vērā pārkāpumu
skaitu, iespējamo pārkāpuma(-u) ilgumu, dokumentu apjomu un
skaitu un/vai ekspertu atzinumu apjomu un sarežģītību.
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2.
Ja citas iesaistītās puses, sūdzības iesniedzējs vai ieintere
sētā trešā persona – 5. panta nozīmē – uzskata, ka viedokļa
paušanai noteiktais termiņš ir pārāk īss, tie var lūgt pagarināt
šo termiņu, laikus pirms sākotnēji noteiktā termiņa beigām
atbildīgajam direktoram iesniedzot argumentētu lūgumu. Ja
lūgums netiek apmierināts vai cita iesaistītā puse, sūdzības
iesniedzējs vai ieinteresētā trešā persona nepiekrīt lēmumam,
tā var nodot šo jautājumu izskatīšanai uzklausīšanas amatper
sonai. Pēc apspriešanās ar atbildīgo direktoru uzklausīšanas
amatpersona lemj par to, vai ir jāpiešķir termiņa pagarinājums.

6. NODAĻA
UZKLAUSĪŠANA

10. pants
Organizācija un funkcija
1.
Uzklausīšanas amatpersona organizē un vada uzklausī
šanas, kuras ir paredzētas Līguma 101. un 102. panta īsteno
šanas noteikumos un Regulā (EK) Nr. 139/2004.

2.
Uzklausīšanu pilnīgi neatkarīgi vada uzklausīšanas amat
persona.

3.
Uzklausīšanas amatpersona nodrošina uzklausīšanas
pienācīgu norisi un sekmē uzklausīšanas un ikviena attiecīgi
pieņemtā lēmuma objektivitāti.

4.
Uzklausīšanas amatpersona nodrošina, ka uzklausīšanas
laikā iebildumu paziņojumu adresātiem, citām iesaistītajām
pusēm, kā arī sūdzības iesniedzējiem un ieinteresētajām trešām
personām – 5. panta nozīmē –, kurām ir atļauts piedalīties
uzklausīšanā, ir pietiekamas iespējas paust viedokli par Komi
sijas sākotnējiem konstatējumiem.

11. pants
Sagatavošanās pirms uzklausīšanas
1.
Uzklausīšanas amatpersona atbild par sagatavošanos
uzklausīšanai un veic visus šajā nolūkā nepieciešamos pasā
kumus. Lai nodrošinātu pienācīgu uzklausīšanas sagatavošanu,
uzklausīšanas amatpersona pēc apspriešanās ar atbildīgo direk
toru var personām, kuras ir aicinātas uz uzklausīšanu, iepriekš
izsniegt sarakstu ar jautājumiem, par kuriem tās ir aicinātas
paust savu viedokli. Uzklausīšanas amatpersona uz uzklausīšanu
aicinātajām personām var norādīt arī galvenās apspriežamās
jomas, jo īpaši ņemot vērā faktus un jautājumus, kurus vēlas
aplūkot iebildumu paziņojuma adresāti, kas ir pieprasījuši
uzklausīšanu.

2.
Šim nolūkam, lai sagatavotos uzklausīšanai, uzklausīšanas
amatpersona pēc apspriešanās ar atbildīgo direktoru var sasaukt
sanāksmi ar personām, kas ir uzaicinātas uz uzklausīšanu, un
attiecīgā gadījumā ar Komisijas dienestiem.
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3.
Uzklausīšanas amatpersona var arī lūgt personām, kuras ir
aicinātas uz uzklausīšanu, iepriekš rakstiski informēt par pare
dzēto paziņojumu galveno saturu.

4.
Uzklausīšanas amatpersona var noteikt visām uz uzklau
sīšanu aicinātajām personām termiņu, lai iesniegtu sarakstu ar
personas, kuras piedalīsies uzklausīšanā to vārdā. Uzklausīšanas
amatpersona izsniedz šo sarakstu visām uz uzklausīšanu aicinā
tajām personām laikus pirms uzklausīšanas datuma.

12. pants
Laiks un norise
1.
Pēc apspriešanās ar atbildīgo direktoru uzklausīšanas
amatpersona nosaka uzklausīšanas datumu, ilgumu un vietu.
Ja uzklausīšanu ir pieprasīts atlikt, uzklausīšanas amatpersona
lemj, vai šo lūgumu apmierināt.

2.
Uzklausīšanas amatpersona lemj par to, vai uzklausīšanas
laikā var pieņemt jaunus dokumentus un kuras personas
uzklausīt konkrētas puses vārdā.

3.
Uzklausīšanas amatpersona var atļaut tām pusēm, kurām
adresēts iebildumu paziņojums, citām iesaistītajām pusēm,
sūdzības iesniedzējiem, citām personām, kas aicinātas uz
uzklausīšanu, Komisijas dienestiem un dalībvalstu iestādēm
uzklausīšanas laikā uzdot jautājumus. Ja izņēmuma gadījumā
uzklausīšanas laikā uz jautājumu nevar atbildēt pilnībā vai daļēji,
uzklausīšanas amatpersona var atļaut noteiktā termiņā iesniegt
rakstisku atbildi. Šo atbildi nosūta visiem uzklausīšanas dalībnie
kiem, ja vien uzklausīšanas amatpersona nenolemj citādi, lai
aizsargātu iebildumu paziņojuma adresēta aizstāvības tiesības
vai jebkuras personas komercnoslēpumus vai citu konfidenciālu
informāciju.

4.
Attiecīgā gadījumā, lai nodrošinātu tiesības tikt uzklau
sītam, uzklausīšanas amatpersona pēc apspriešanās ar atbildīgo
direktoru var sniegt iespēju attiecīgajām pusēm, citām iesaistī
tajām pusēm, sūdzības iesniedzējiem vai ieinteresētajām trešām
personām – 5. panta nozīmē – pēc uzklausīšanas iesniegt
papildu rakstiskus komentārus. Uzklausīšanas amatpersona
nosaka termiņu minēto komentāru iesniegšanai. Komisijai nav
pienākuma ņemt vērā rakstiskos komentārus, kas iesniegti pēc
minētā termiņa.

13. pants
Komercnoslēpumu aizsardzība un konfidencialitāte uzklausīšanas laikā
Ikvienu personu parasti uzklausa visu pārējo uz uzklausīšanu
aicināto personu klātbūtnē. Uzklausīšanas amatpersona var arī
pieņemt lēmumu uzklausīt personas atsevišķi slēgtā sēdē, ņemot
vērā to likumīgās intereses saistībā ar komercnoslēpumu un
citas konfidenciālas informācijas aizsardzību.
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7. NODAĻA

9. NODAĻA

STARPPOSMA ZIŅOJUMS UN TIESĪBAS PAUST APSVĒRUMUS

NOBEIGUMA ZIŅOJUMS

14. pants

16. pants

Starpposma ziņojums un apsvērumi

Saturs un nosūtīšana pirms lēmuma pieņemšanas

1.
Uzklausīšanas amatpersona kompetentajam Komisijas lo
ceklim iesniedz starpposma ziņojumu par uzklausīšanu un izda
rītajiem secinājumiem attiecībā uz procesuālo tiesību efektīvas
īstenošanas nodrošināšanu. Šajā ziņojumā izklāsta apsvērumus
par procesuālajiem jautājumiem, tostarp šādiem:

1.
Uzklausīšanas amatpersona, pamatojoties uz lēmumpro
jektu, kas iesniedzams Padomdevējai komitejai par konkrēto
lietu, sagatavo rakstisku nobeiguma ziņojumu par procesuālo
tiesību efektīvu īstenošanu, kā minēts 14. panta 1. punktā,
jebkurā lietas izskatīšanas stadijā. Minētajā ziņojumā arī izvērtē,
vai lēmumprojekts attiecas tikai uz tiem iebildumiem, attiecībā
uz kuriem pusēm ir bijusi sniegta iespēja paust savu viedokli.

a) dokumentu izpaušana un piekļuve lietas materiāliem;
b) termiņi atbildes sniegšanai uz iebildumu paziņojumu;
c) tiesību tikt uzklausītam ievērošana;
d) uzklausīšanas pienācīga norise.

2.
Nobeiguma ziņojumu iesniedz kompetentajam Komisijas
loceklim, ģenerāldirektoram konkurences jautājumos, atbildī
gajam direktoram un citiem kompetentajiem Komisijas dienes
tiem. To paziņo kompetentajām dalībvalstu iestādēm un, ievē
rojot noteikumus par sadarbību, kas noteikti EEZ līguma 23. un
24. protokolā, EBTA Uzraudzības iestādei.

Ziņojuma kopiju iesniedz ģenerāldirektoram konkurences jautā
jumos, atbildīgajam direktoram un citiem kompetentajiem
Komisijas dienestiem.
2.
Papildus 1. punktā minētajam ziņojumam un atsevišķi no
tā uzklausīšanas amatpersona var informēt par apsvērumiem
attiecībā uz turpmāko procesa virzību un objektivitāti. Ar
šiem apsvērumiem uzklausīšanas amatpersona cenšas nodro
šināt jo īpaši to, lai Komisijas lēmumprojektu sagatavošanā
pienācīgi tiek ņemti vērā visi būtiskie attiecīgajām pusēm labvē
līgie vai nelabvēlīgie fakti, tostarp apstākļi, kas ir saistīti ar
iespējamā pārkāpuma smagumu un ilgumu. Šie apsvērumi cita
starpā var attiekties uz nepieciešamību iegūt papildu informā
ciju, noteiktu iebildumu atsaukšanu, papildu iebildumu formu
lēšanu vai ierosinājumiem par papildu izmeklēšanas pasāku
miem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 V nodaļu.
Par šiem apsvērumiem informē ģenerāldirektoru konkurences
jautājumos, atbildīgo direktoru un Juridisko dienestu.
8. NODAĻA

17. pants
Iesniegšana Komisijai un publicēšana
1.
Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojumu
iesniedz Komisijai kopā ar tai nosūtīto lēmumprojektu, lai
nodrošinātu to, ka, pieņemot lēmumu konkrētā lietā, Komisija
ir pilnībā iepazīstināta ar visu būtisko informāciju attiecībā uz
procesa gaitu un visā procesa laikā ir nodrošināta procesuālo
tiesību efektīva īstenošana.

2.
Uzklausīšanas amatpersona var grozīt nobeiguma ziņo
jumu, ņemot vērā iespējamos lēmumprojekta grozījumus,
pirms Komisija pieņem lēmumu.

3.
Komisija kopā ar lēmumu nosūta lēmuma adresātiem
uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojumu. Tā publicē
uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojumu un lēmumu
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ņemot vērā uzņēmumu liku
mīgās intereses aizsargāt to komercnoslēpumus.

SAISTĪBAS UN IZLĪGUMI

15. pants

10. NODAĻA

Saistības un izlīgumi
1.
Procesa puses, kuras piedāvā uzņemties saistības, lai
atbilstu prasībām, kuras tām paudusi Komisija savā sākotnējā
vērtējumā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu, var
vērsties pie uzklausīšanas amatpersonas jebkurā 9. pantā pare
dzētās procedūras stadijā, lai nodrošinātu savu procesuālo
tiesību efektīvu īstenošanu.
2.
Karteļu lietās iesaistītās puses, kuras piedalās izlīguma
sarunās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 773/2004 10.a pantu, var
vērsties pie uzklausīšanas amatpersonas jebkurā izlīguma proce
dūras stadijā, lai nodrošinātu savu procesuālo tiesību efektīvu
īstenošanu.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18. pants
Atcelšana un pārejas noteikums
1.

Lēmumu 2001/462/EK, EOTK atceļ.

2.
Procesuālie pasākumi, kas jau ir veikti saskaņā ar Lēmumu
2001/462/EK, EOTK, paliek spēkā. Attiecībā uz izmeklēšanas
pasākumiem, kas veikti pirms šā lēmuma stāšanās spēkā,
uzklausīšanas amatpersona var atteikties izmantot savas piln
varas saskaņā ar 4. pantu.
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Attiecībā uz lietām, kurās lietas izskatīšana uzsākta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 11. panta 6. punktu
vai lieta ierosināta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu pirms šā
lēmuma stāšanās spēkā, starpposma ziņojumā saskaņā ar šā lēmuma 14. pantu un nobeiguma ziņojumā
saskaņā ar 16. pantu neietver vērtējumu par izmeklēšanas posmu, ja vien uzklausīšanas amatpersona nelemj
pretēji.
19. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2011. gada 13. oktobrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO
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IETEIKUMI
KOMISIJAS IETEIKUMS
(2011. gada 18. oktobris)
par nanomateriālu definīciju
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/696/ES)
Šāda definīcija, kas izstrādāta, pamatojoties tikai uz mate
riāla izmēru, attiektos uz tādu materiālu, kas ir dabisks,
radies kā blakusprodukts vai rūpnieciski ražots.

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 292. pantu,
(5)

Termina “nanomateriāls” definīcija būtu izstrādājama,
pamatojoties uz pieejamām zinātniskām atziņām.

(6)

Bieži vien izmēru noteikšana un izmēru sadalījums nano
materiālos rada problēmas, un dažādas mērīšanas
metodes var nesniegt salīdzināmus rezultātus. Tādēļ
būtu jāizstrādā saskaņotas mērīšanas metodes, lai nodro
šinātu, ka definīcijas izmantošana ļauj nonākt pie konse
kventiem rezultātiem neatkarīgi no konkrētā materiāla un
laika. Kamēr saskaņotas mērīšanas metodes nav
pieejamas, būtu jāizmanto visefektīvākās alternatīvās
metodes.

(7)

Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra ziņojumā
“Apsvērumi par nanomateriālu definēšanu regulatīvos
nolūkos” (4) ieteikts, ka nanomateriālu definīcijai it īpaši
būtu jāattiecas uz daļiņu nanomateriāliem, tai vajadzētu
būt plaši piemērojamai Savienības tiesību aktos un atbil
stīgai citām pieejām visā pasaulē. Izmēram vajadzētu būt
vienīgajai definīcijā izmantojamajai īpašībai, saistībā ar
kuru ir skaidri jādefinē nanomēroga robežas.

(8)

Komisija pilnvaroja Iespējamā un jaunatklātā veselības
apdraudējuma zinātnisko komiteju (SCENIHR) sniegt zi
nātnisku ieguldījumu saistībā ar elementiem, kuri jāņem
vērā, izstrādājot termina “nanomateriāls” definīciju regu
latīvos nolūkos. Atzinums “Termina “nanomateriāls” defi
nīcijas zinātniskais pamats” tika apspriests sabiedriskajā
apspriešanā 2010. gadā. SCENIHR 2010. gada
8. decembra atzinumā (5) secināja, ka izmērs ir vispārēji
piemērojams nanomateriāliem un tas ir vispiemērotākais
mērāmais lielums, un noteikts izmēru diapazons atvie
glotu vienotu interpretāciju. Kā zemākā robeža tika
piedāvāts 1 nm. Augstāko robežu, kas ir 100 nm, parasti

tā kā:

(1)

Komisijas 2005. gada 7. jūnija paziņojumā “Nanozi
nātnes un nanotehnoloģijas: Rīcības plāns Eiropai
2005.–2009. gadam” (1) ir definēta virkne savstarpēji sais
tītu darbību, lai nekavējoties varētu ieviest drošu, vienotu
un atbildīgu pieeju nanotehnoloģijas un nanozinātņu
jomā.

(2)

Saskaņā ar Rīcības plānā noteiktajām saistībām Komisija
rūpīgi pārskatīja attiecīgos Savienības tiesību aktus, lai
noteiktu patlaban spēkā esošo noteikumu piemērojamību
nanomateriālu iespējamiem riskiem. Šā pārskata rezultāti
ir izklāstīti Komisijas 2008. gada 17. jūnija paziņojumā
“Nanomateriālus reglamentējošie aspekti” (2). Paziņojumā
secināts, ka termins “nanomateriāli” nav konkrēti aplū
kots Savienības tiesību aktos, tomēr spēkā esošie tiesību
akti būtībā aptver iespējamos riskus, ko nanomateriāli var
radīt veselībai, drošībai un videi.

(3)

(4)

Eiropas Parlaments 2009. gada 24. aprīļa rezolūcijā par
nanomateriālus reglamentējošiem aspektiem (3) inter alia
aicināja Savienības tiesību aktos ieviest visaptverošu un
uz zinātnes atziņām balstītu nanomateriālu definīciju.

Šajā ieteikumā sniegtā definīcija būtu lietojama kā
atsauce, lai Savienības tiesību aktu un politikas kontekstā
noteiktu, vai materiāls ir uzskatāms par “nanomateriālu”.
Savienības tiesību aktos termins “nanomateriāls” būtu
definējams, pamatojoties tikai uz materiāla sastāvā
esošo daļiņu izmēru, neņemot vērā draudus vai riskus.

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

(4) EUR 24403 EN, 2010. gada jūnijs.
(5) http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/
scenihr_o_032.pdf
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izmanto vienprātīgi un vispārēji, tomēr nav nekādu zi
nātnisku pierādījumu par šīs vērtības atbilstību. Konkrētas
augšējās robežvērtības izmantošana varētu būt pārāk
ierobežojoša prakse attiecībā uz nanomateriālu klasifikā
ciju, tāpēc piemērotāka būtu diferencēta pieeja. Regula
tīvos nolūkos, izmantojot vidējo izmēru un izmēra stan
darta novirzi, lai precizētu definīciju, būtu jāņem vērā arī
izmēru skaitliskais sadalījums. Materiāla izmēru sadalī
jums būtu jānosaka, pamatojoties uz skaita koncentrāciju
(t. i., noteikta izmēra diapazona objektu skaits, kas dalīts
ar kopējo objektu skaitu), nevis uz nanomēroga daļiņu
masas frakciju nanomateriālā, jo maza masas frakcija var
saturēt vislielāko daļiņu skaitu. SCENIHR konstatēja atse
višķus īpašus gadījumus, kad šo definīciju var vieglāk
piemērot, ja kā palīgelements tiek izmantots īpatnējās
virsmas laukums uz tilpuma vienību, lai noteiktu, vai
materiāls ietilpst noteiktajā nano izmēra diapazonā.

(9)

Starptautiskā Standartizācijas organizācija terminu “nano
materiāls” definē kā “materiālu, kuram vismaz viens
ģeometriskais izmērs ir nanomērogā vai kura iekšējā
struktūra vai virsmas struktūra ir nanomērogā”. Termins
“nanomērogs” ir definēts kā izmēra diapazons apmēram
no 1 nm līdz 100 nm (1).

(10)

Attiecībā uz izmēru skaitlisko sadalījumu būtu jāņem
vērā, ka nanomateriāli visbiežāk sastāv no daudzām atšķi
rīga izmēra daļiņām īpašā sadalījumā. Neprecizējot
izmēru skaitlisko sadalījumu, būtu sarežģīti noteikt, vai
konkrētais materiāls atbilst definīcijai, ja dažas daļiņas
atšķirībā no citām ir mazākas par 100 nm. Šāda pieeja
atbilst SCENIHR viedoklim, saskaņā ar kuru materiāla
daļiņu sadalījums būtu jāizsaka, pamatojoties uz skaita
koncentrāciju (t. i., daļiņu skaitu).

(11)

Nav skaidri noteikta zinātniskā pamata, lai attiecībā uz
izmēru sadalījumu ieteiktu konkrētu vērtību, kuru nesas
niedzot tiem materiāliem, kuru daļiņas ir diapazonā no
1 nm līdz 100 nm, visdrīzāk nebūs nanomateriāliem
raksturīgo īpašību. Zinātniskajās konsultācijās tika ieteikts
izmantot statistisku pieeju, kuras pamatā ir standarta
novirze ar 0,15 % robežvērtību. Ņemot vērā tādu mate
riālu plašo izplatību, uz kuriem attiektos minētā robež
vērtība, un vajadzību pielāgot definīcijas piemērošanas
jomu izmantošanai regulatīvā nolūkā, robežvērtībai vaja
dzētu būt augstākai. Nanomateriālā, kāds definēts šajā
ieteikumā, vajadzētu būt vismaz 50 % tādu daļiņu, kuru
izmērs ir no 1 nm līdz 100 nm. Saskaņā ar SCENIHR
ieteikumu pat neliels skaits daļiņu diapazonā no 1 nm
līdz 100 nm atsevišķos gadījumos var būt iemesls īpašam
novērtējumam. Tomēr būtu maldinoši šādus materiālus
klasificēt kā nanomateriālus. Savukārt likumdošanas
jomā var būt atsevišķi gadījumi, kad bažas vides, vese
lības, drošības vai konkurētspējas jomā var būt iemesls
tādas robežvērtības piemērošanai, kas ir zemāka par
50 %.

(1) http://cdb.iso.org
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(12)

Daļiņu aglomerācijām un sakopojumiem var būt tādas
pašas īpašības, kādas piemīt nesaistītām daļiņām. Turklāt
var būt gadījumi, kad nanomateriāla dzīves cikla laikā
daļiņas tiek izmestas no aglomerācijām un sakopoju
miem. Tādēļ šajā ieteikumā sniegtajā definīcijā būtu
jāietver arī tādas daļiņas, kas ietilpst aglomerācijās un
sakopojumos, ja vien šo sastāvā esošo daļiņu izmēra
diapazons ir no 1 nm līdz 100 nm.

(13)

Patlaban, izmantojot slāpekļa adsorbcijas metodi (“BET
metodi”), ir iespējams izmērīt, cik liels ir sausu un cietu
materiālu vai pulveru īpatnējās virsmas laukums uz
tilpuma vienību. Šādos gadījumos īpatnējās virsmas
laukumu var izmantot kā palīgelementu, lai noteiktu
iespējamo nanomateriālu. Nākotnē jaunas zinātniskās
atziņas varētu paplašināt šāda pielietojuma iespējas un
citas metodes attiecībā uz citu veidu materiāliem. Atka
rībā no konkrētā materiāla starp īpatnējās virsmas
laukuma mērījumu un izmēru skaitlisko sadalījumu var
būt neatbilstība. Tādēļ būtu jāprecizē, ka izmēru skaitliskā
sadalījuma rezultāti būtu uzskatāmi par noteicošajiem un
nevajadzētu būt iespējai izmantot īpatnējās virsmas
laukumu, lai pierādītu, ka materiāls nav nanomateriāls.

(14)

Tehnoloģiskā attīstība un zinātnes progress notiek lielā
ātrumā. Tādēļ definīcija, kurā ietverti raksturlielumi, būtu
jāpārskata līdz 2014. gada decembrim, lai nodrošinātu,
ka tā atbilst vajadzībām. Pārskatā it īpaši būtu jānovērtē,
vai izmēru skaitliskā sadalījuma 50 % robežvērtība būtu
jāpalielina vai jāsamazina un vai iekļaut materiālus, kuru
iekšējā struktūra vai virsmas struktūra ir nanomērogā,
piemēram, kompleksu nanokomponentu nanomateriālus,
tostarp atsevišķās nozarēs izmantotus nanoporainus un
nanokompozītu materiālus.

(15)

Būtu jāsagatavo norādījumi un standartizētas mērīšanas
metodes, kā arī zināšanas par nanodaļiņu tipiskajām
koncentrācijām materiālu reprezentatīvajos paraugos, ja
tas ir droši un ja ir iespējams atvieglot definīcijas piemē
rošanu saistībā ar konkrētiem tiesību aktiem.

(16)

Šajā ieteikumā sniegtajai definīcijai nevajadzētu skart vai
atspoguļot neviena Savienības tiesību akta vai tādu notei
kumu piemērošanas jomu, kuros var būt noteiktas
papildu prasības attiecībā uz šiem materiāliem, tostarp
saistībā ar riska pārvaldību. Dažos gadījumos varētu būt
nepieciešams atsevišķus materiālus izslēgt no konkrēta
tiesību akta vai tiesību akta noteikumu piemērošanas
jomas, pat ja tie atbilst definīcijai. Tāpat var būt nepie
ciešams attiecībā uz nanomateriāliem izstrādāta konkrēta
tiesību akta vai tiesību akta noteikumu piemērošanas
jomā iekļaut papildu materiālus, piemēram, dažus mater
iālus, kuru izmērs ir mazāks par 1 nm vai lielāks par
100 nm.
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Ņemot vērā, ka farmācijas nozarē ir īpaša situācija un
specializētas nanostrukturētas sistēmas jau tiek lietotas,
šajā ieteikumā sniegtajai definīcijai nevajadzētu skart
termina “nano” izmantojumu saistībā ar atsevišķu farma
ceitisku līdzekļu vai medicīnisku iekārtu definēšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

1. Pieņemot un īstenojot tiesību aktus, politiku un pētniecības
programmas, kas attiecas uz nanotehnoloģiju produktiem,
dalībvalstis, Savienības aģentūras un uzņēmēji ir aicināti
izmantot turpmāk sniegto “nanomateriālu” definīciju.
2. “Nanomateriāls” ir dabisks, kā blakusprodukts radies vai
rūpnieciski ražots materiāls, kas satur nesaistītas, aglomerā
cijās vai sakopojumos esošas daļiņas, ja ģeometrisko izmēru
skaitliskajā sadalījumā vismaz 50 % daļiņu kāds no izmēriem
ir diapazonā no 1 nm līdz 100 nm.
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b) “aglomerācija” ir vāji saistītu daļiņu vai sakopojumu savie
nošanās, veidojot gabalus ar tādu ārējās virsmas laukumu,
kas ir līdzīgs atsevišķu komponentu kopējam virsmas
laukumam;
c) “sakopojums” ir daļiņa, kas satur citas cieši saistītas vai
salipušas daļiņas.
5. Ja tas ir tehniski iespējams un ja tas pieprasīts konkrētajā
tiesību aktā, atbilstību 2. punktam var noteikt, pamatojoties
uz īpatnējās virsmas laukumu uz tilpuma vienību. Materiāls
ir uzskatāms par atbilstošu 2. punktā sniegtajai definīcijai, ja
materiāla īpatnējās virsmas laukums uz tilpuma vienību ir
lielāks par 60 m2/cm3. Tomēr materiāls, kas, pamatojoties
uz tā izmēru skaitlisko sadalījumu, ir nanomateriāls, būtu
uzskatāms par atbilstošu 2. punktā sniegtajai definīcijai, pat
ja materiāla īpatnējās virsmas laukums uz tilpuma vienību ir
mazāks par 60 m2/cm3.

Īpašos gadījumos, ja iemesls tam ir bažas vides, veselības,
drošības vai konkurētspējas jomā, izmēru skaitliskā sadalī
juma 50 % robežvērtību var aizstāt ar robežvērtību no 1 %
līdz 50 %.

6. Ieteikuma 1.–5. punktā sniegtā definīcija tiks pārskatīta līdz
2014. gada decembrim, ņemot vērā pieredzi un attīstību
zinātnes un tehnoloģiju jomā. Pārskatā īpaša uzmanība jāpie
vērš tam, vai izmēru skaitliskā sadalījuma 50 % robežvērtība
ir jāsamazina vai jāpalielina.

3. Atkāpjoties no 2. punkta, par nanomateriāliem jāuzskata
fulerēni, grafēna pārslas un viensienas oglekļa nanocaurulītes,
kam vismaz viens ģeometriskais izmērs ir mazāks par 1 nm.

7. Šis ieteikums ir adresēts dalībvalstīm, Savienības aģentūrām
un uzņēmējiem.

4. Ieteikuma 2. punkta nozīmē terminus “daļiņa”, “aglomerācija”
un “sakopojums” definē šādi:
a) “daļiņa” ir vielas mikroskopiska vienība ar noteiktām fizi
skām robežām;

Briselē, 2011. gada 18. oktobrī
Komisijas vārdā –
Komisijas loceklis
Janez POTOČNIK

Abonementa cenas 2011. gadā (bez PVN, ieskaitot sūtīšanas izdevumus)
ES Oficiālais Vēstnesis, L un C sērija, tikai papīra formātā

22 oficiālajās ES valodās

EUR 1 100 gadā

ES Oficiālais Vēstnesis, L un C sērija, papīra formātā + DVD, ikgadējs

22 oficiālajās ES valodās

EUR 1 200 gadā

ES Oficiālais Vēstnesis, L sērija, tikai papīra formātā

22 oficiālajās ES valodās

EUR 770 gadā

ES Oficiālais Vēstnesis, L un C sērija, DVD, ikmēneša (apkopojošs)

22 oficiālajās ES valodās

EUR 400 gadā

ES Oficiālā Vēstneša pielikums (S sērija) – Publiskā iepirkuma līgumu
konkursi, DVD, viens izdevums nedēļā

daudzvalodu: 23 oficiālajās
ES valodās

EUR 300 gadā

ES Oficiālais Vēstnesis, C sērija – Konkursi

valodā(-ās) saskaņā ar
konkursu(-iem)

EUR 50 gadā

Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša, kas iznāk oficiālajās Eiropas Savienības valodās, abonements ir pieejams
22 valodās. Tajā ir L sērija (“Tiesību akti”) un C sērija (“Paziņojumi un informācija”).
Katrai valodas versijai nepieciešams atsevišķs abonements.
Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 920/2005, kas publicēta 2005. gada 18. jūnija Oficiālajā Vēstnesī L 156,
Eiropas Savienības iestādes uz zināmu laiku nesaista pienākums visus tiesību aktus sagatavot īru valodā un tos
publicēt šajā valodā. Tādēļ Oficiālā Vēstneša izdevumus īru valodā var iegādāties atsevišķi.
Oficiālā Vēstneša pielikumu (S sērija – “Publiskā iepirkuma līgumu konkursi”) var abonēt 23 oficiālo valodu versijās
vienā daudzvalodu DVD formātā.
Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša abonentiem ir tiesības saņemt dažādus Oficiālā Vēstneša pielikumus bez
papildu samaksas. Abonentus informē par pielikumiem ar Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī iekļautiem
paziņojumiem lasītājiem.

Pārdošana un abonementi
Dažādus maksas periodiskos izdevumus, tādus kā Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, var abonēt pie mūsu
komerciālajiem izplatītājiem. To saraksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_lv.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) piedāvā tiešu bezmaksas piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.
Šajā vietnē iespējams iepazīties ar Eiropas Savienības Oficiālo Vēstnesi, un tajā ir iekļauti
arī līgumi, tiesību akti, tiesu prakse un sagatavošanā esošie tiesību akti.
Lai uzzinātu vairāk par Eiropas Savienību, skatīt: http://europa.eu
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