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II
(Neleģislatīvi akti)

REGULAS
PADOMES REGULA (ES) 2016/1042
(2016. gada 24. jūnijs),
ar kuru Padomes Regulā (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas
pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju izdara grozījumus
attiecībā uz kvantitatīvo ierobežojumu, kas piemērojams vājpiena pulvera iepirkšanai
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 3. punktu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
tā kā:
(1)

Piena un piena produktu nozare patlaban piedzīvo ilgstošu ievērojamas tirgus nelīdzsvarotības laikposmu. Pasaulē
importa pieprasījums pēc piena un piena produktiem 2015. gadā kopumā saglabājās stabils salīdzinājumā ar
2014. gadu, bet produkcijas apjoms Savienībā un citos galvenajos eksporta reģionos būtiski palielinājās.

(2)

Ieguldījumi ar mērķi palielināt piena ražošanas jaudu, kas Savienībā veikti, gatavojoties piena kvotu atcelšanai un
ņemot vērā labvēlīgās vidējā termiņa izredzes pasaules tirgū, ir devuši piena produkcijas nemitīgu pieaugumu
Savienībā. Saražotā piena pārpalikumi tiek pārstrādāti ilgtermiņā uzglabājamos produktos, tādos kā sviests un
vājpiena pulveris.

(3)

Vājpiena pulvera cenas Savienībā 2014. un 2015. gadā attiecīgi samazinājās, līdz sasniedza valsts intervences
cenu.

(4)

Padomes Regulā (ES) Nr. 1370/2013 (1) ir noteikti kvantitatīvi ierobežojumi sviesta un vājpiena pulvera
iepirkšanai par fiksētu cenu, kas minēta minētajā regulā. Kad minētie ierobežojumi ir sasniegti, iepirkšana ir jāveic
konkursa procedūrā, lai noteiktu maksimālo iepirkšanas cenu.

(5)

Sākotnējais kvantitatīvais ierobežojums 109 000 tonnu vājpiena pulvera iepirkšanai par fiksētu cenu, kurš
noteikts ar Regulu (ES) Nr. 1370/2013, tika sasniegts 2016. gada 31. martā.

(6)

Lai palīdzētu piena un piena produktu nozarei atkal rast līdzsvaru valdošajos skarbajos tirgus apstākļos un
saglabātu uzticēšanos valsts intervences mehānismu iedarbīgumam, ar Padomes Regulu (ES) 2016/591 (2) tika
divkāršoti kvantitatīvie ierobežojumi sviesta un vājpiena pulvera iepirkšanai par fiksētu cenu attiecībā uz
2016. gadu.

(1) Padomes Regula (ES) Nr. 1370/2013 (2013. gada 16. decembris) par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem
saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (OV L 346, 20.12.2013., 12. lpp.).
(2) Padomes Regula (ES) 2016/591 (2016. gada 15. aprīlis), ar kuru Regulā (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju
noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju izdara grozījumus attiecībā uz kvantitatīvajiem
ierobežojumiem, kas piemērojami sviesta un vājpiena pulvera iepirkšanai (OV L 103, 19.4.2016., 3. lpp.).
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(7)

Pirms Regulas (ES) 2016/591 stāšanās spēkā tika veikta konkursa procedūra un, izmantojot minēto procedūru,
tika iepirktas 27 000 tonnas vājpiena pulvera.

(8)

Kopš ir atsākusies iepirkšana par fiksētu cenu saskaņā ar jauno kvantitatīvo ierobežojumu, katru nedēļu iepirktie
vājpiena pulvera daudzumi ir ievērojami lielāki nekā gada sākumā. Tāpēc ir paredzams, ka jaunie kvantitatīvie
ierobežojumi tiks ātri sasniegti.

(9)

Attiecībā uz gadījumiem, kad pirms šīs regulas stāšanās spēkā ir uzsākta konkursa procedūra, nolūkā noteikt
daudzumus, kas 2016. gadā pieejami vājpiena pulvera iepirkšanai par fiksētu cenu, nebūtu jāņem vērā jebkuri
daudzumi, kuri varētu būt iepirkti saskaņā ar minēto procedūru.

(10)

Lai panāktu šajā regulā paredzētā pagaidu pasākuma tūlītēju ietekmi tirgū un veicinātu cenu stabilizēšanos, šai
regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (ES) Nr. 1370/2013 3. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:
“Atkāpjoties no pirmās daļas, kvantitatīvie ierobežojumi, kas noteikti sviesta un vājpiena pulvera iepirkšanai par
fiksētu cenu, 2016. gadā ir šādi: 100 000 tonnu sviesta un 350 000 tonnu vājpiena pulvera. Jebkurus daudzumus,
kas iepirkti saskaņā ar konkursa procedūru, kura norisinās 2016. gada 29. jūnijā, neatskaita no minētajiem kvantita
tīvajiem ierobežojumiem.”
2. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Luksemburgā, 2016. gada 24. jūnijā
Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
A.G. KOENDERS
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1043
(2016. gada 15. jūnijs)
par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās
izcelsmes norāžu reģistrā (Café de Valdesia (ACVN))
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības
produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,
tā kā:
(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Dominikānas Republikas pieteikums,
kurā lūgts reģistrēt nosaukumu Café de Valdesia, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu,
tāpēc nosaukums Café de Valdesia būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Nosaukums Café de Valdesia (ACVN) ar šo tiek ierakstīts reģistrā.
Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 1.8. grupas “Citi Līguma I pielikumā minētie produkti
(garšvielas u. c.)” saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 668/2014 (3) XI pielikumu.
2. pants
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, 2016. gada 15. jūnijā
Komisijas
un tās priekšsēdētāja vārdā –
Komisijas loceklis
Phil HOGAN

(1) OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.
(2) OV C 91, 8.3.2016., 15. lpp.
(3) Komisijas 2014. gada 13. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 179, 19.6.2014.,
36. lpp.).
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1044
(2016. gada 15. jūnijs)
par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās
izcelsmes norāžu reģistrā (Ginja de Óbidos e Alcobaça (AĢIN))
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības
produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,
tā kā:
(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Portugāles pieteikums, kurā lūgts
reģistrēt nosaukumu Ginja de Óbidos e Alcobaça, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu,
tāpēc nosaukums Ginja de Óbidos e Alcobaça būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Nosaukums Ginja de Óbidos e Alcobaça (AĢIN) ar šo tiek ierakstīts reģistrā.
Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 1.6. grupas “Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un
labība” saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 668/2014 (3) XI pielikumu.
2. pants
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, 2016. gada 15. jūnijā
Komisijas
un tās priekšsēdētāja vārdā –
Komisijas loceklis
Phil HOGAN

(1) OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.
(2) OV C 91, 8.3.2016., 12. lpp.
(3) Komisijas 2014. gada 13. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 179, 19.6.2014.,
36. lpp.).
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1045
(2016. gada 28. jūnijs),
ar ko atsauc viena ražotāja eksportētāja saistību pieņemšanu, kura izdarīta saskaņā ar Īstenošanas
lēmumu 2013/707/ES, ar ko apstiprina tādu saistību pieņemšanu, kuras piedāvātas saistībā ar
antidempinga un antisubsidēšanas procedūru attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no
Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu
(proti, elementu) importu galīgo pasākumu piemērošanas periodā
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 (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 8. pantu,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 11. jūnija Regulu (EK) Nr. 597/2009 par aizsardzību pret subsidētu importu no
valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (2) (“antisubsidēšanas pamatregula”), un jo īpaši tās 13. pantu,

informējot dalībvalstis,

tā kā:

A. SAISTĪBAS UN CITI SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(1)

Eiropas Komisija (“Komisija”) ar Regulu (ES) Nr. 513/2013 (3) noteica pagaidu antidempinga maksājumu Ķīnas
Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas (“ĶTR”) nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko
moduļu (“moduļi”) un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu un plāksnīšu) importam Eiropas Savienībā
(“Savienība”).

(2)

Ražotāju eksportētāju grupa pilnvaroja Ķīnas Iekārtu un elektronisko ražojumu importa un eksporta tirdzniecības
palātu (“CCCME”) tās vārdā iesniegt Komisijai cenu saistības, ko palāta arī izdarīja. No minēto cenu saistību
noteikumiem ir skaidrs, ka cenu saistības ir pakete ar katra ražotāja eksportētāja individuālām cenu saistībām, ko
administratīvi praktisku iemeslu dēļ koordinē CCCME.

(3)

Komisija ar Lēmumu 2013/423/ES (4) attiecībā uz pagaidu antidempinga maksājumu pieņēma minētās cenu
saistības. Komisija ar Regulu (ES) Nr. 748/2013 (5) grozīja Regulu (ES) Nr. 513/2013, lai ieviestu tehniskas
izmaiņas, kas bija vajadzīgas sakarā ar saistību pieņemšanu attiecībā uz pagaidu antidempinga maksājumu.

(4)

Padome ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1238/2013 (6) noteica galīgo antidempinga maksājumu ĶTR izcelsmes vai
no ĶTR nosūtītu moduļu un elementu (“attiecīgie ražojumi”) importam Savienībā. Padome ar Īstenošanas regulu
(ES) Nr. 1239/2013 (7) noteica arī galīgu kompensācijas maksājumu attiecīgo ražojumu importam Savienībā.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp..
OV L 188, 18.7.2009., 93. lpp.
OV L 152, 5.6.2013., 5. lpp.
OV L 209, 3.8.2013., 26. lpp.
OV L 209, 3.8.2013., 1. lpp.
OV L 325, 5.12.2013., 1. lpp.
OV L 325, 5.12.2013., 66. lpp.
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(5)

Pēc paziņojuma par ražotāju eksportētāju grupas (“ražotāji eksportētāji”) un CCCME cenu saistību grozīto versiju
Komisija ar Īstenošanas lēmumu 2013/707/ES (1) apstiprināja grozīto cenu saistību (“saistības”) pieņemšanu
attiecībā uz galīgo pasākumu piemērošanas periodu. Šā lēmuma pielikumā ir uzskaitīti ražotāji eksportētāji, kuru
saistības tika pieņemtas, tostarp Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd (“Shinetime China”) kopā ar tā
saistīto uzņēmumu Savienībā (SHINETIME SOLAR GMBH, “Shinetime Europe”), uz ko kopīgi attiecas Taric papildu
kods: B919.

(6)

Komisija ar Īstenošanas lēmumu 2014/657/ES (2) pieņēma ražotāju eksportētāju grupas un CCCME ierosinājumu
izdarīt precizējumus par to saistību īstenošanu, kas skar attiecīgos ražojumus, uz kuriem attiecas saistības, proti,
ĶTR izcelsmes vai no ĶTR nosūtītiem moduļiem un elementiem, kurus patlaban klasificē ar KN kodiem
ex 8541 40 90 (Taric kodi 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 un 8541 40 90 39) un kurus ražo
ražotāji eksportētāji (“ražojums, uz kuru attiecas saistības”). Antidempinga un kompensācijas maksājumus, kas
minēti 4. apsvērumā, kopā ar saistībām sauc par “pasākumiem”.

(7)

Ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/866 (3) Komisija atsauca saistību pieņemšanu attiecībā uz trim ražotājiem
eksportētājiem.

(8)

Ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/1403 (4) Komisija atsauca saistību pieņemšanu attiecībā uz vēl vienu ražotāju
eksportētāju.

(9)

Ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/2018 (5) Komisija atsauca saistību pieņemšanu attiecībā uz diviem ražotājiem
eksportētājiem.

(10)

Ar paziņojumu par procedūras sākšanu, kas 2015. gada 5. decembrī publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī (6), Komisija sāka termiņbeigu pārskatīšanas izmeklēšanu saskaņā ar antidempinga pamatregulas
11. panta 2. punktu.

(11)

Ar paziņojumu par procedūras sākšanu, kas 2015. gada 5. decembrī publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī (7), Komisija sāka termiņbeigu pārskatīšanas izmeklēšanu saskaņā ar antisubsidēšanas pamatregulas
18. pantu.

(12)

Ar paziņojumu par procedūras sākšanu, kas 2015. gada 5. decembrī publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī (8), Komisija sāka arī daļēju starpposma pārskatīšanu saskaņā ar antidempinga pamatregulas 11. panta
3. punktu un antisubsidēšanas pamatregulas 19. pantu.

(13)

Ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/115 (9) Komisija atsauca saistību pieņemšanu attiecībā uz vēl vienu ražotāju
eksportētāju.

(14)

Ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/185 (10) Komisija galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Īstenošanas regulu (ES)
Nr. 1238/2013 noteikts attiecīgo ražojumu importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā vai kuri nosūtīti
no Ķīnas Tautas Republikas, attiecināja uz attiecīgo ražojumu importu, kuri nosūtīti no Malaizijas un Taivānas,
neatkarīgi no tā, vai tiem deklarēta Malaizijas un Taivānas izcelsme.

(15)

Ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/184 (11) Komisija galīgo kompensācijas maksājumu, kas ar Īstenošanas regulu
(ES) Nr. 1239/2013 noteikts attiecīgo ražojumu importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā vai kuri
nosūtīti no Ķīnas Tautas Republikas, attiecināja uz attiecīgo ražojumu importu, kuri nosūtīti no Malaizijas un
Taivānas, neatkarīgi no tā, vai tiem deklarēta Malaizijas un Taivānas izcelsme.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

OV L 325, 5.12.2013., 214. lpp.
OV L 270, 11.9.2014., 6. lpp.
OV L 139, 5.6.2015., 30. lpp.
OV L 218, 19.8.2015., 1. lpp.
OV L 295, 12.11.2015., 23. lpp.
OV C 405, 5.12.2015., 8. lpp.
OV C 405, 5.12.2015., 20. lpp.
OV C 405, 5.12.2015., 33. lpp.
OV L 23, 29.1.2016., 23. lpp.
OV L 37, 12.2.2016., 76. lpp.
OV L 37, 12.2.2016., 56. lpp.
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B. SAISTĪBU NOTEIKUMI

(16)

Ražotāji eksportētāji piekrita, cita starpā, nepārdot ražojumu, uz kuru attiecas saistības, pirmajam nesaistītajam
pircējam Savienībā zem noteiktas minimālās importa cenas (“MIC”) importa uz Savienību konkrētā gada līmenī
(“gada līmenis”), kas noteikts saistībās.

(17)

Saistībās neizsmeļošā sarakstā minēti saistību pārkāpumi. Minētajā sarakstā jo īpaši ietver tāda faktūrrēķina vai
tālākpārdošanas rēķina izdošanu, kura pamatā esošie finanšu darījumi (piemēram, naudas summa, kas faktiski
saņemta no pircēja pēc visām kredīta/debeta korekcijām un tamlīdzīgi) neatbilst nominālvērtībai faktūrrēķinā.
Ražotājs eksportētājs atbild par pārkāpumu, ko izdarījusi kāda no ar to saistītajām personām, kuras ir noteiktas
saistībās.

(18)

Saistības ražotājiem eksportētājiem arī uzliek pienākumu reizi ceturksnī sniegt Komisijai detalizētu informāciju
par visu savu eksporta pārdošanu un tālākpārdošanu Savienībā (“ceturkšņa ziņojumi”). Tas nozīmē, ka minētajos
ceturkšņa ziņojumos ietvertajiem datiem ir jābūt pilnīgiem un pareiziem un ka paziņotie darījumi pilnībā atbilst
saistību noteikumiem.

(19)

Lai nodrošinātu saistību izpildi, ražotāji eksportētāji arī apņēmās sniegt visu informāciju, ko Komisija uzskatītu
par nepieciešamu.

C. RAŽOTĀJU EKSPORTĒTĀJU UZRAUDZĪBA

(20)

Uzraugot saistību izpildi, Komisija pārbaudīja Shinetime China un tā saistītā uzņēmuma Savienībā iesniegto
informāciju, kas bija būtiska saistībām. Komisija arī saņēma pierādījumus no vienas dalībvalsts muitas dienestiem,
pamatojoties uz antidempinga pamatregulas 8. panta 9. punktu un antisubsidēšanas pamatregulas 13. panta
9. punktu.

(21)

Regulas 22. līdz 25. apsvērumā uzskaitītie konstatējumi ir veltīti problēmām, kas identificētas attiecībā uz
Shinetime China un tā saistīto uzņēmumu Savienībā; tas Komisijai liek atsaukt saistību pieņemšanu attiecībā uz šo
ražotāju eksportētāju.

D. IEMESLI ATSAUKT SAISTĪBU PIEŅEMŠANU

a) Shinetime China veiktā pārdošana
(22)

Saņemtie pierādījumi un publiski pieejamā informācija liecina, ka šķietami nesaistītajam importētājam Savienībā
(vismaz uz kādu laiku) bija tāda pati adrese kā Shinetime Europe. Šis šķietami nesaistītais importētājs bija izdevis
divus tālākpārdošanas rēķinus savam galapircējam par vienu darījumu ar saules enerģijas moduļiem – viens
rēķins, kurā bija ievērota MIC, un otrs rēķins, kurā nebija ievērota MIC. Rēķinu numuri, moduļu daudzums un
uzņēmuma ražojuma kodi bija identiski. Gala pircēja maksājums par šo darījumu tika veikts Shinetime China un
atbilst tā rēķina vērtībai, kurā nebija ievērota MIC. Šāda prakse ir bijusi vismaz vienā gadījumā.

(23)

Turklāt saņemtie pierādījumi liecina, ka pastāv vēl viens saistību apiešanas veids. Shinetime China bija izdevis
nesaistītam pircējam Savienībā formālu rēķinu, kurā bija zemāks līmenis par MIC līmeni. Šis pircējs bija
iemaksājis Shinetime China kontā Honkongā summu, kas bija mazāka par MIC līmeni.

b) Shinetime Europe veiktā pārdošana
(24)

Saņemtie pierādījumi liecina, ka arī Shinetime Europe bija izdevis divus tālākpārdošanas rēķinus par vienu darījumu
ar saules enerģijas moduļiem pirmajam nesaistītajam pircējam Savienībā: viens rēķins, kurā bija ievērota MIC, un
otrs rēķins, kurā nebija ievērota MIC. Rēķinu numuri, moduļu daudzums un uzņēmuma ražojuma kodi bija
identiski. Pirmā nesaistītā pircēja Savienībā maksājums Shinetime Europe par šo darījumu atbilst tā faktūrrēķina
vērtībai, kurā nebija ievērota MIC.
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(25)

Turklāt par periodu, kad tika veikts 24. apsvērumā minētais darījums, Shinetime Europe neiesniedza Komisijai
ceturkšņa pārdošanas ziņojumu.

(26)

Komisija novērtēja iesniegtos pierādījumus un to, ka informācija netika iesniegta, un secināja, ka bija noticis
saistību pārkāpums.

E. SAISTĪBU RĒĶINA ATZĪŠANA PAR NEDERĪGU

(27)

Saņemtie pierādījumi liecina, ka 24. apsvērumā minētais tālākpārdošanas rēķins ir saistīts ar šādiem darījumiem:

Faktūrrēķina par precēm, uz kurām
attiecas saistības, numurs

XTSSG1501-004-CI

Datums

Izdevējs

2015. gada
16. janvāris

Zhejiang Xiongtai Photo
voltaic Technology Co. Ltd

Izdots uzņēmumam

SHINETIME SOLAR
GMBH

Tāpēc saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1238/2013 3. panta 2. punkta b) apakšpunktu un Īstenošanas
regulas (ES) Nr. 1239/2013 2. panta 2. punkta b) apakšpunktu šis rēķins tiek atzīts par nederīgu. Kad stājas spēkā
saistību atsaukšana attiecībā uz Shinetime China kopā ar tā saistīto uzņēmumu Savienībā, valsts muitas dienestiem
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 (1) 105. panta 3. līdz 6. punktu būtu
jāatgūst muitas parāds, kas radies laikā, kad tika pieņemta deklarācija par laišanu brīvā apgrozībā. Valsts muitas
dienesti, kas atbild par nodokļu iekasēšanu, tiks attiecīgi informēti.
Šajā sakarā Komisija atgādina, ka saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1238/2013 3. panta 1. punkta
b) apakšpunktu, lasot to kopsakarā ar III pielikuma Nr. 7, un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1239/2013 2. panta
1. punkta b) apakšpunktu, lasot to kopsakarā ar 2. pielikuma Nr. 7, imports ir atbrīvots no nodokļiem tikai tad,
ja rēķinā norāda cenu un iespējamās atlaides. Ja minētie nosacījumi nav izpildīti, nodokļi ir jāmaksā pat tad, ja
Komisija nav atzinusi par nederīgu faktūrrēķinu, kas pievienots precēm.

F. KOPĒJO SAISTĪBU IZPILDES IESPĒJAMĪBAS NOVĒRTĒJUMS

(28)

Saistībās paredzēts, ka individuāla ražotāja eksportētāja pārkāpums nenozīmē, ka saistību pieņemšana automātiski
tiek atsaukta attiecībā uz visiem ražotājiem eksportētājiem. Šādā gadījumā Komisija novērtē konkrētā pārkāpuma
ietekmi uz saistību izpildes iespējamību attiecībā uz visiem ražotājiem eksportētājiem un CCCME.

(29)

Komisija ir attiecīgi novērtējusi Shinetime China un tā saistītā uzņēmuma izdarīto pārkāpumu ietekmi Savienībā uz
saistību izpildes iespējamību attiecībā uz visiem ražotājiem eksportētājiem un CCCME.

(30)

Atbildība par pārkāpumiem ir jāuzņemas tikai attiecīgajam ražotājam eksportētājam; uzraudzība līdz šim nav
atklājusi sistemātiskus pārkāpumus, ko būtu izdarījis liels skaits ražotāju eksportētāju vai CCCME.

(31)

Tāpēc Komisija secina, ka saistību vispārējā darbība netiek ietekmēta un ka patlaban nav pamata atsaukt saistību
pieņemšanu attiecībā uz visiem ražotājiem eksportētājiem un CCCME.

G. RAKSTISKI IESNIEGTA INFORMĀCIJA UN UZKLAUSĪŠANA

(32)

Ieinteresētajām personām tika dota iespēja tikt uzklausītām un izteikt piezīmes saskaņā ar antidempinga
pamatregulas 8. panta 9. punktu un antisubsidēšanas pamatregulas 13. panta 9. punktu. Shinetime China iesniedza
piezīmes Shinetime China un Shinetime Europe vārdā, un tas tika uzklausīts.

(1) OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.
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Shinetime China un Shinetime Europe izdoto rēķinu autentiskums
(33)

Shinetime China apstrīdēja to, ka Shinetime China un Shinetime Europe izdevuši rēķinus un tālākpārdošanas rēķinus,
kuros nebija ievērota MIC. Shinetime China paskaidroja, ka saskaņā ar uzņēmuma iekšējiem noteikumiem visi
oficiālie rēķini tiek parakstīti un apzīmogoti. Uz rēķiniem, kas minēti 23. un 24. apsvērumā, nav paraksta un
zīmoga, tāpēc Shinetime China nevarot izsekot minētajiem rēķiniem savā sistēmā. Shinetime China apstiprināja tikai
to, ka ticis izdots viens tālākpārdošanas rēķins, kurā bija ievērota MIC.

(34)

Komisija noraida šo argumentu. Komisija neiesaistās diskusijā par to, vai rēķini, kas minēti iepriekšējos
apsvērumos, bija oficiālie Shinetime China rēķini un oficiālie Shinetime Europe tālākpārdošanas rēķini.

(35)

Gluži pretēji – Shinetime China paskaidrojumam par rēķinu autentiskumu nav nozīmes. Komisija konstatēja, ka
nesaistīts pircējs Savienībā par 23. apsvērumā minēto darījumu bija piekritis maksāt Shinetime China summu, kas
bija mazāka par MIC. Komisija pamatoja šo konstatējumu ar saraksti, par kuru Shinetime China apgalvoja, ka tas
to nevar atspēkot, jo atbildīgie darbinieki ir atstājuši uzņēmumu. Komisija uzskata, ka vienīgais Shinetime China
paziņojums kā tāds par to, ka ne attiecīgā sarakste, ne attiecīgais rēķins nav izsekojams sistēmā vai ka
uzņēmumam nav konta Honkongā, nav pietiekams, lai mainītu iepriekšminēto konstatējumu.

(36)

Turklāt Komisija arī konstatēja, ka pirmā nesaistītā pircēja Savienībā maksājums Shinetime Europe par
24. apsvērumā minēto darījumu atbilst tā tālākpārdošanas rēķina vērtībai, kurā nebija ievērota MIC. Tāpēc, pat ja
Shinetime China apgalvoja, ka izdotais tālākpārdošanas rēķins par summu, kas ir mazāka nekā MIC, nav autentisks,
pamatā esošais finanšu darījums (proti, naudas summa, kas faktiski saņemta no pircēja pēc tam, kad veiktas ar
kredītu/debetu saistītās un tamlīdzīgas korekcijas) neatbilda tālākpārdošanas nominālvērtībai, kura bija norādīta
faktūrrēķinā, kas ir apstiprināts kā oficiālais Shinetime Europe tālākpārdošanas rēķins. Shinetime China argumenti
par rēķina samaksu tika aplūkoti 41.–48. apsvērumā.

Shinetime China pārdevumi par cenu zem MIC
(37)

Shinetime China apgalvoja, ka maksājums, kas tika saņemts no šķietami nesaistītā importētāja, kurš minēts
22. apsvērumā, bija tikai priekšapmaksa. Lai pamatotu šo apgalvojumu, Shinetime China iesniedza eksporta
dokumentāciju un izrakstu no pircēja virsgrāmatas attiecībā uz šķietami nesaistīto importētāju.

(38)

Komisija noraida šo argumentu. Pierādījumi, kas saņemti no valsts muitas dienestiem, liecina, ka galapircējs
Savienībā tieši samaksājis Shinetime China tālākpārdošanas rēķinu, kuru izdevis šķietami nesaistītais 22. apsvērumā
minētais importētājs. Šis (zem MIC) maksājums Shinetime China bija ar norādi uz tā tālākpārdošanas rēķina
numuru, kuru bija izdevis šķietami nesaistītais importētājs.

(39)

Nav nozīmes izrakstam no pircēja virsgrāmatas bez papildu pierādījumiem, lai sasaistītu no šķietami nesaistītā
importētāja saņemtu maksājumu darījumā, kurā bija iesaistīts galapircējs Savienībā, tāpēc ar to nevar atspēkot
pierādījumus, kas izpausti Shinetime China. Šajā sakarā nav nozīmes arī argumentam par iespējamu šķietami
nesaistītā importētāja priekšapmaksu.

(40)

Tāpēc Komisija nemaina savu konstatējumu, ka Shinetime China ir pārkāpis saistības, pārdodot par cenu, kas bija
zemāka par MIC, izmantojot šķietami nesaistītu importētāju Savienībā.

Shinetime Europe pārdevumi par cenu zem MIC
(41)

Shinetime China apgalvoja, ka dokumentācija, kas saistīta ar 24. apsvērumā minēto darījumu, atbilda saistību
prasībām un MIC tika ievērota. Shinetime China iesniedza attiecīgo pamatā esošo eksporta dokumentāciju un
muitas deklarāciju.

(42)

Komisija noraida šo argumentu. Šķietamai atbilstībai MIC (uz šādas dokumentācijas pamata) nav nozīmes
novērtējumā par to, vai pamatā esošais maksājuma darījums apstiprina, ka MIC tikusi ievērota.
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(43)

Shinetime China arī apgalvoja, ka maksājums Shinetime Europe bija tikai daļējs maksājums. Atlikums, ieskaitot
kavēta maksājuma procentus, Shinetime China tika samaksāts pēc 10 mēnešiem, jo Shinetime Europe pārtrauca
darījumdarbību. Shinetime China iesniedza pamatā esošo maksājuma apstiprinājumu, lai pamatotu savu argumentu
par daļēju maksājumu.

(44)

Komisija nevar piekrist šim argumentam turpmāk izklāstīto iemeslu dēļ.

(45)

Pirmkārt, ņemot vērā maksājuma noteikumu pamatā esošajā tālākpārdošanas rēķinā, tā viennozīmīgi bija 100 %
priekšapmaksa. Turklāt nesaistītā pircēja Savienībā maksājumā nebija nekādas atsauces uz priekšapmaksu. Gluži
pretēji – tajā bija atsauce uz tālākpārdošanas rēķinu, un tas atbilda vērtībai tālākpārdošanas rēķinā, kurā nebija
ievērota MIC.

(46)

Otrkārt, Shinetime China iesniegtais piegādes paziņojums liecina, ka saules moduļi patiešām bija piegādāti nesais
tītajam pircējam Savienībā, neraugoties uz maksājuma noteikuma neievērošanu. Atlikuma maksājums netika
pieprasīts vēl gandrīz 10 mēnešus pēc piegādes.

(47)

Treškārt, Shinetime China neiesniedza papildu pierādījumus (piemēram, vienošanos ar pircēju par šķietamo daļējo
maksājumu vai parādzīmi par kavēta maksājuma procentiem), lai pamatotu savu apgalvojumu par šķietamo
daļējo maksājumu un kavēta maksājuma procentiem, izņemot maksājumu apstiprināšanu attiecībā uz šīm
summām.

(48)

Visbeidzot, neviens no šķietamajiem maksājumu pieprasījumiem, tostarp kavēta maksājuma procenti, netika
ziņots Komisijai.

(49)

Tāpēc Komisija uzskata, ka Shinetime China argumenti ir nepamatoti, un nemaina secinājumus, ka Shinetime Europe
ir pārkāpis saistības, veicot pārdošanu zem MIC nesaistītam pircējam Savienībā.

Neziņošana
(50)

Shinetime China apgalvoja, ka Shinetime Europe ir novēloti iesniedzis attiecīgā ceturkšņa ziņojumu par
pārdevumiem. Turklāt Shinetime China atzina, ka darījums, kas minēts 24. apsvērumā, netika ziņots Komisijai.

(51)

Neņemot vērā, ka Shinetime China nav izpildījis savu pienākumu informēt Komisiju par Shinetime Europe darījum
darbības pārtraukšanu, Komisija norāda, ka ziņošanas pienākums attiecas uz visiem darījumiem konkrētajā
kalendārajā ceturksnī. Shinetime Europe nav paziņojis par darījumu, kas minēts 24. apsvērumā un kas notika
ceturksnī, pirms tas pārtrauca savu darbību. Tāpēc Komisija apstiprina savu secinājumu, ka Shinetime Europe ir
pārkāpis ziņošanas pienākumu, kas noteikts saskaņā ar saistībām.

(52)

Shinetime China arī apgalvoja, ka ceturkšņa ziņojuma novēlota iesniegšana nav pietiekama, lai atzītu par spēkā
neesošu darījumu, kas minēts 24. apsvērumā.

(53)

Komisija norāda, ka iemesli konkrētā darījuma atzīšanai par spēkā neesošu ir paskaidroti 24. un 27. apsvērumā.
Ceturkšņa pārdošanas ziņojuma novēlota iesniegšana, jo īpaši tas, ka minētais darījums netika paziņots, ir
saistībās noteiktā ziņošanas pienākuma pārkāpums. Šādi pārkāpumi, lai gan tie ir pietiekams pamats, lai atsauktu
Shinetime China saistību pieņemšanu, nav ņemti vērā novērtējumā par attiecīgā darījuma atzīšanu par spēkā
neesošu.

H. SAISTĪBU PIEŅEMŠANAS ATSAUKŠANA UN GALĪGO MAKSĀJUMU NOTEIKŠANA

(54)

Tāpēc saskaņā ar antidempinga pamatregulas 8. panta 9. punktu un antisubsidēšanas pamatregulas 13. panta
9. punktu un arī saskaņā ar saistību noteikumiem Komisija secina, ka Shinetime China un tā saistītā uzņēmuma
Savienībā saistību pieņemšana tiek atsaukta.
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(55)

Tādējādi saskaņā ar antidempinga pamatregulas 8. panta 9. punktu un antisubsidēšanas pamatregulas 13. panta
9. punktu galīgo antidempinga maksājumu, kas noteikts ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1238/2013 1. pantu, un
galīgo kompensācijas maksājumu, kas noteikts ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1239/2013 1. pantu, no dienas,
kad stājas spēkā šī regula, automātiski piemēro ĶTR izcelsmes vai no ĶTR nosūtītam tā attiecīgā ražojuma
importam, kuru ražojis Shinetime China (Taric papildu kods B919).

(56)

Informācijai šīs regulas pielikumā ietvertajā tabulā uzskaitīti tie ražotāji eksportētāji, attiecībā uz kuriem saistību
pieņemšana ar Īstenošanas lēmumu 2013/707/ES netiek skarta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Ar šo tiek atsaukta saistību pieņemšana attiecībā uz Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd kopā ar tā saistīto
uzņēmumu Savienībā, uz kuriem kopā attiecas Taric papildu kods B919.
2. pants
Faktūrrēķins Nr. XTSSG1501-004-CI, ko 2015. gada 16. janvārī uzņēmums Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co.
Ltd ir izdevis uzņēmumam SHINETIME SOLAR GMBH, tiek atzīts par nederīgu. Valsts muitas dienestiem tiek uzdots
atgūt muitas parādu, kas radies laikā, kad tika pieņemta deklarācija par laišanu brīvā apgrozībā, saskaņā ar Īstenošanas
regulas (ES) Nr. 1238/2013 3. panta 2. punkta b) apakšpunktu un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1239/2013 2. panta
2. punkta b) apakšpunktu.
3. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2016. gada 28. jūnijā
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER
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PIELIKUMS

Uzņēmumu saraksts

Uzņēmuma nosaukums

Taric papildu kods

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd
Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd
Anhui Titan PV Co. Ltd

B801

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited
TBEA SOLAR CO. LTD

B804

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD
ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

B812

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD
CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd
CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd
CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

B809

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd
China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd
Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd
SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD
JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

29.6.2016.
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Taric papildu kods

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd
Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd
Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd
Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd
Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

B850

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited
GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd
GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd
Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

B830

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd
Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B835
B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd
Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

B837

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839
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Taric papildu kods

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd
LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

B793

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd
Hareon Solar Technology Co. Ltd
Taicang Hareon Solar Co. Ltd
Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

B842

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd
Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd
Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd
JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

B794

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd
Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd
Jinko Solar Co. Ltd
Jinko Solar Import and Export Co. Ltd
ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

B845

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd
Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd
Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

B795

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd
Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd
Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd
Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

29.6.2016.
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NICE SUN PV CO. LTD
LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD
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Taric papildu kods

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd
Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD
SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD
Shanghai BYD Co. Ltd
BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd
Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd
Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B870

B871

B872

B873

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD
Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

B875

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd
Shanghai ST Solar Co. Ltd
Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876
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Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd
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Taric papildu kods

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd
Shanxi Topray Solar Co. Ltd

B880

Leshan Topray Cell Co. Ltd
Sopray Energy Co. Ltd
Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD
NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

B882

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd
Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

B885

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd
Suntech Power Co. Ltd
Wuxi Sunshine Power Co. Ltd
Luoyang Suntech Power Co. Ltd

B796

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd
Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd
Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

B893

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd
Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd
State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation
Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

29.6.2016.
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Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.
Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd
Years Solar Co. Ltd
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Taric papildu kods

B897

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd
Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

B797

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd
Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd
Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd
Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd
Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company
Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916
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Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd
Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd
WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

29.6.2016.
Taric papildu kods

B917

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1046
(2016. gada 28. jūnijs),
ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta
2. punktam nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes
molibdēna stieples importam
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 (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 11. panta 2. punktu,
tā kā:
A. PROCEDŪRA

1. Spēkā esošie pasākumi
(1)

Pēc antidempinga izmeklēšanas (“sākotnējā izmeklēšana”), kas notika saskaņā ar pamatregulas 5. pantu, Padome
ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 511/2010 (2) konkrētas Ķīnas Tautas Republikas (“ĶTR” jeb “attiecīgā valsts”)
izcelsmes molibdēna stieples importam noteica galīgo antidempinga maksājumu (“sākotnējie pasākumi”).

(2)

Sākotnējos pasākumus noteica kā procentuālo maksājumu 64,3 % apmērā.

(3)

Pēc divām pretapiešanas izmeklēšanām sākotnējie pasākumi 2012. un 2013. gadā tika paplašināti un vispirms
attiecināti arī uz tādas molibdēna stieples importu, ko nosūta no Malaizijas (3), un tad uz tādas ĶTR izcelsmes
molibdēna stieples importu, kura pēc svara satur vismaz 97 % molibdēna un kā maksimālais šķērsgriezums
pārsniedz 1,35 mm, bet nepārsniedz 4,0 mm (4). Pēc trešās pretapiešanas izmeklēšanas pasākumi 2015. gada
30. oktobrī tika paplašināti un attiecināti arī uz molibdēna stiepli, kurā pēc svara ir vismaz 97 % molibdēna un
kuras šķērsgriezuma maksimālais izmērs pārsniedz 4,0 mm, bet nepārsniedz 11,0 mm (5).

2. Termiņbeigu pārskatīšanas sākšana
(4)

Pēc tam, kad tika publicēts paziņojums par spēkā esošo antidempinga pasākumu gaidāmajām termiņa beigām (6),
Komisija saņēma pieprasījumu sākt minēto pasākumu termiņbeigu pārskatīšanu atbilstīgi pamatregulas 11. panta
2. punktam.

(1) OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.
(2) Padomes 2010. gada 14. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 511/2010, ar kuru piemēro galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē
pagaidu maksājumu, kas noteikts dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes molibdēna stiepļu importam (OV L 150, 16.6.2010., 17. lpp.).
(3) Padomes 2012. gada 9. janvāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 14/2012, ar ko galīgo antidempinga maksājumu, kurš ar Īstenošanas regulu
(ES) Nr. 511/2010 noteikts dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes molibdēna stiepļu importam, piemēro arī dažu molibdēna stiepļu
importam, kuru nosūta no Malaizijas, deklarējot vai nedeklarējot Malaizijas izcelsmi, un ar ko izbeidz izmeklēšanu attiecībā uz importu,
kuru nosūta no Šveices (OV L 8, 12.1.2012., 22. lpp.).
(4) Padomes 2013. gada 2. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 871/2013, ar ko galīgo antidempinga maksājumu, kurš noteikts ar
Īstenošanas regulu (ES) Nr. 511/2010 tādas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes molibdēna stieples importam, kas pēc svara satur vismaz
99,95 % molibdēna un kā maksimālais šķērsgriezums pārsniedz 1,35 mm, bet nepārsniedz 4,0 mm, attiecina arī, importējot Ķīnas
Tautas Republikas izcelsmes molibdēna stiepli, kura pēc svara satur vismaz 97 % molibdēna un kā maksimālais šķērsgriezums pārsniedz
1,35 mm, bet nepārsniedz 4,0 mm (OV L 243, 12.9.2013., 2. lpp.).
(5) Padomes 2015. gada 29. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2015/1952, ar ko galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Padomes Īstenošanas
regulu (ES) Nr. 511/2010 noteikts tādas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes molibdēna stieples importam, kurā pēc svara ir vismaz
99,95 % molibdēna un kuras šķērsgriezuma maksimālais izmērs pārsniedz 1,35 mm, bet nepārsniedz 4,0 mm, attiecina arī uz tādas
Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes molibdēna stieples importu, kurā pēc svara ir vismaz 97 % molibdēna un kuras šķērsgriezuma
maksimālais izmērs pārsniedz 4,0 mm, bet nepārsniedz 11,0 mm (OV L 284, 30.10.2015., 100. lpp.).
(6) Paziņojums par konkrētu antidempinga pasākumu gaidāmajām termiņa beigām (OV C 371, 18.10.2014., 19. lpp.).
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(5)

Pieprasījumu iesniedza molibdēna stieples galvenais Savienības ražotājs Plansee SE (“pieprasījuma iesniedzējs”), kas
ražo 90 % no molibdēna stieples ražošanas apjoma Savienībā.

(6)

Pieprasījuma pamatā bija apgalvojums, ka pasākumu beigšanās varētu izraisīt dempinga un Savienības ražošanas
nozarei nodarītā kaitējuma atkārtošanos.

(7)

Komisija 2015. gada 12. jūnijā sāka termiņbeigu pārskatīšanu atbilstoši pamatregulas 11. panta 2. punktam, lai
noteiktu, vai pasākumu beigšanās varētu radīt dempinga un kaitējumu turpināšanos vai atkārtošanos. Tā publicēja
paziņojumu (“paziņojums par procedūras sākšanu”) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (7).

3. Ieinteresētās personas
(8)

Paziņojumā par procedūras sākšanu Komisija aicināja pieteikties ieinteresētās personas, kuras vēlas piedalīties
izmeklēšanā. Bez tam Komisija par termiņbeigu pārskatīšanas sākšanu atsevišķi informēja pieprasījuma
iesniedzēju, citus zināmos attiecīgos Savienības ražotājus, ražotājus eksportētājus, importētājus un lietotājus
Savienībā un Ķīnas iestādes un aicināja tos piedalīties.

(9)

Visām ieinteresētajām personām bija iespēja sniegt piezīmes par pārskatīšanas sākšanu un pieprasīt uzklausīšanu
Komisijā un/vai pie tirdzniecības procedūru uzklausīšanas amatpersonas.

3.1. Atlase
(10)

Paziņojumā par procedūras sākšanu Komisija norādīja, ka saskaņā ar pamatregulas 17. pantu tā varētu veikt
ieinteresēto personu atlasi.

(a) Importētāju atlase
(11)

Lai lemtu, vai ir vajadzīga atlase, un vajadzības gadījumā veidotu izlasi, Komisija lūdza visus nesaistītos
importētājus sniegt paziņojumā par procedūras sākšanu norādīto informāciju.

(12)

Neviens importētājs nepieteicās sniegt paziņojumā par pārskatīšanas sākšanu pieprasīto informāciju.

(b) ĶTR ražotāju eksportētāju atlase
(13)

Ņemot vērā ĶTR ražotāju eksportētāju acīmredzami lielo skaitu, paziņojumā par procedūras sākšanu tika
paredzēta atlase.

(14)

Lai izlemtu, vai nepieciešama atlase un attiecīgā gadījumā izveidotu izlasi, Komisija lūdza visus ĶTR ražotājus
eksportētājus sniegt informāciju, kas norādīta paziņojumā par procedūras sākšanu. Komisija turklāt lūdza ĶTR
pārstāvniecību Eiropas Savienībā apzināt citus iespējamos ražotājus eksportētājus, kuri varētu būt ieinteresēti
piedalīties izmeklēšanā, un/vai ar tiem sazināties.

(15)

Tikai viens ĶTR uzņēmums 2015. gada 29. jūnijā iesniedza aizpildītu atlases veidlapu. Tomēr šā uzņēmuma
sniegtā informācija neliecināja par to, ka šis uzņēmums eksportē uz Savienību 23. apsvērumā definēto attiecīgo
ražojumu, bet gan tikai cita veida molibdēna stiepli, kuras šķērsgriezuma maksimālais izmērs pārsniedz 4,0 mm.
Tad uzņēmums 2015. gada 25. augustā tika aicināts iesniegt piezīmes vai informāciju saistībā ar termiņbeigu
pārskatīšanu. Tomēr uzņēmums neatbildēja uz minēto uzaicinājumu. Turklāt attiecīgais uzņēmums šajā
izmeklēšanas posmā bija iesaistīts pasākumu pretapiešanas izmeklēšanā, kuras rezultātā tika pieņemta Regula (ES)
2015/1952. Pamatojoties uz visiem šiem apsvērumiem, Komisija uzskatīja, ka minētais uzņēmums nebūtu
jāiekļauj atlasē.

(7) Paziņojums par to antidempinga pasākumu termiņbeigu pārskatīšanas sākšanu, kuri piemērojami dažu Ķīnas Tautas Republikas
izcelsmes molibdēna stiepļu importam (OV C 194, 12.6.2015., 4. lpp.).

29.6.2016.
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Tā kā nepieteicās neviens cits Ķīnas ražotājs eksportētājs, atlase nebija vajadzīga.

3.2. Anketas un pārbaudes apmeklējumi
(17)

Komisija lūdza un pārbaudīja visu informāciju, ko tā uzskatīja par vajadzīgu, lai noteiktu dempinga un tā radītā
kaitējuma turpināšanās vai atkārtošanās iespējamību un Savienības intereses.

(18)

Komisija nosūtīja anketas diviem zināmiem Savienības ražotājiem. Viens Savienības ražotājs (Plansee SE), kas ražo
aptuveni 90 % no kopējā Savienības ražošanas nozares pārdošanas apjoma, iesniedza atbildes uz anketas
jautājumiem. Otrs Savienības ražotājs 2015. gada 11. maijā izteica vēlmi saglabāt izmeklēšanā neitrālu nostāju un
nesniedza atbildes uz anketas jautājumiem, kuru tas saņēma 2015. gada 12. jūnijā.

(19)

Anketas netika nosūtītas nevienam Ķīnas ražotājam eksportētājam, jo, kā paskaidrots 13.–16. apsvērumā, neviens
no tiem nepieteicās.

(20)

Komisija nosūtīja anketas deviņiem lietotājiem, kuri pieteicās pēc pārskatīšanas sākšanas; Komisija saņēma piecas
atbildes no pārskatāmā ražojuma lietotājiem.

(21)

Viens pārbaudes apmeklējums saskaņā ar pamatregulas 16. pantu tika veikts Savienības ražotāja Plansee SE
(Austrija) telpās.

4. Pārskatīšanas izmeklēšanas periods un attiecīgais periods
(22)

Izmeklēšana par dempinga turpināšanās vai atkārtošanās iespējamību aptvēra laikposmu no 2014. gada 1. aprīļa
līdz 2015. gada 31. martam (“pārskatīšanas izmeklēšanas periods”). Tendences, kas ir svarīgas, lai novērtētu
kaitējuma turpināšanās vai atkārtošanās iespējamību, tika pētītas laikposmam no 2012. gada 1. janvāra līdz
pārskatīšanas izmeklēšanas perioda beigām (“attiecīgais periods”).

B. ATTIECĪGAIS RAŽOJUMS UN LĪDZĪGAIS RAŽOJUMS

1. Attiecīgais ražojums
(23)

Attiecīgais ražojums ir molibdēna stieple, kurā pēc svara ir vismaz 99,95 % molibdēna un kuras šķērsgriezuma
maksimālais izmērs pārsniedz 1,35 mm, bet nepārsniedz 4,0 mm; šā ražojuma izcelsme ir Ķīnas Tautas
Republikā un patlaban to klasificē ar KN kodu ex 8102 96 00.

2. Līdzīgais ražojums
(24)

Izmeklēšanā tika konstatēts, ka šādiem ražojumiem ir vienas un tās pašas fizikālās un ķīmiskās pamatīpašības un
pamatlietojumi:
— attiecīgajam ražojumam,
— Savienības ražošanas nozares Savienībā ražotajam un pārdotajam ražojumam.

(25)

Komisija secināja, ka šie ražojumi ir līdzīgie ražojumi pamatregulas 1. panta 4. punkta nozīmē.
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C. DEMPINGA TURPINĀŠANĀS VAI ATKĀRTOŠANĀS IESPĒJAMĪBA

1. Ievadpiezīmes
(26)

Saskaņā ar pamatregulas 11. panta 2. punktu tika pārbaudīts, vai tiek īstenots dempings un vai spēkā esošo
pasākumu izbeigšanas dēļ dempings varētu turpināties vai atkārtoties.

(27)

Kā minēts 16. apsvērumā, neviens no Ķīnas ražotājiem eksportētājiem pašreizējā izmeklēšanā nesadarbojās, tāpēc
saskaņā ar pamatregulas 18. pantu bija jāizmanto pieejamie fakti.

(28)

Šajā saistībā Ķīnas iestādes tika pienācīgi informētas par to, ka, tā kā Ķīnas ražotāji eksportētāji nesadarbojās,
Komisija attiecībā uz konstatējumiem par ĶTR varētu piemērot pamatregulas 18. pantu. Šajā sakarā piezīmes
netika saņemtas.

(29)

Šā iemesla dēļ saskaņā ar pamatregulas 18. panta 1. punktu konstatējumi par dempinga turpināšanās vai
atkārtošanās iespējamību tika balstīti uz pieejamajiem faktiem. Tādēļ tika izmantots termiņbeigu pārskatīšanas
pieprasījums, Eurostat statistika, dati, kurus dalībvalstis ievākušas saskaņā ar pamatregulas 14. panta 6. punktu
(“14. panta 6. punkta datubāze”), un iepriekšējo lietu gaitā ievāktie dati par to pašu attiecīgo ražojumu (skatīt
3. apsvērumu). Tika analizēta arī Ķīnas eksporta statistikas datubāze. Tomēr analīze liecināja, ka attiecīgā
ražojuma kodēšanas struktūra, kas izmantota minētajā datubāzē, nav pietiekami precīza, lai iegūtu izmantojamu
informāciju. Tāpēc šo informācijas avotu nevarēja izmantot.

2. Dempings pārskatīšanas izmeklēšanas periodā
2.1. Analogā valsts
(30)

Saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta a) apakšpunktu normālo vērtību nosaka, pamatojoties uz cenu vai
salikto vērtību tirgus ekonomikas trešā valstī. Tādēļ bija jāizvēlas tirgus ekonomikas trešā valsts (“analogā valsts”).

(31)

Sākotnējā izmeklēšanā par analogo valsti tika izraudzītas ASV. Paziņojumā par šīs izmeklēšanas sākšanu Komisija
ierosināja par analogo valsti izmantot Indiju, jo ražotājs Amerikas Savienotajās Valstīs kopš sākotnējās
izmeklēšanas perioda bija izbeidzis ražot molibdēna stiepli. Komisija aicināja personas sniegt piezīmes par šīs
izvēles atbilstību, taču neviena no personām piezīmes nesniedza.

(32)

Komisija meklēja informāciju par molibdēna stieples ražotājiem citās iespējamās analogās valstīs un sazinājās ar
Indiju, Japānu, Meksiku, Ukrainu un ASV, aicinot visus zināmos molibdēna stieples ražotājus šajās valstīs sniegt
vajadzīgo informāciju.

(33)

Neviens no šajās valstīs uzrunātajiem uzņēmumiem nepiekrita sadarboties izmeklēšanas ietvaros. Turklāt nekas
neliecināja par to, ka kādā citā valstī, iespējams, tiktu ražotas molibdēna stieples. Tādējādi Komisijai kā vienīgā
iespēja, lai noteiktu normālo vērtību saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta a) apakšpunktu, bija jāizmanto
Savienības tirgus.

2.2. Normālā vērtība
(34)

No abiem Savienības ražotājiem saņemtā informācija, kas attiecas uz līdzīgā ražojuma ražošanu un pārdošanu
Savienības tirgū, tika izmantota par pamatu ĶTR ražotājiem eksportētājiem piemērojamās normālās vērtības
noteikšanai.

(35)

Saskaņā ar pamatregulas 2. panta 2. punktu Komisija vispirms pārbaudīja, vai līdzīgā ražojuma kopējais apjoms,
ko Savienības ražošanas nozare pārdod Savienības tirgū, pārskatīšanas izmeklēšanas periodā bijis reprezentatīvs.
Šis pārdošanas apjoms tika uzskatīts par reprezentatīvu, ja kopējais pārdošanas apjoms neatkarīgiem pircējiem
atbilda vismaz 5 % no kopējā Ķīnas attiecīgā ražojuma eksporta uz Savienību pārdotā apjoma pārskatīšanas
izmeklēšanas periodā. Pamatojoties uz to, līdzīgā ražojuma apjoms, ko Savienības ražošanas nozare pārdod
Savienības tirgū, bija reprezentatīvs.
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(36)

Izmeklēšanā tika konstatēts, ka Savienības ražošanas nozares vidējā svērtā pārdošanas cena pārskatīšanas
izmeklēšanas periodā bija rentabla, un tādējādi var uzskatīt, ka pārdošana ir veikta parastā tirdzniecības apritē
atbilstoši pamatregulas 2. panta 4. punktam.

(37)

Savienības ražošanas nozares pārdošanas apjoms Savienības tirgū pārskatīšanas izmeklēšanas periodā bija rentabls
un veikts reprezentatīvā daudzumā. Tāpēc normālā vērtība tika balstīta uz līdzīgā ražojuma pārdošanas cenu, ko
Savienības ražošanas nozare noteica neatkarīgiem pircējiem Savienībā.

2.3. Eksporta cena
(38)

Kā minēts 27. apsvērumā, Ķīnas ražotāju eksportētāju nesadarbošanās dēļ eksporta cena tika balstīta uz
pieejamiem faktiem saskaņā ar pamatregulas 18. pantu, t. i., uz “14. panta 6. punkta datubāzi”, to salīdzinot ar
pieprasījumā sniegto informāciju un Eurostat statistiku.

2.4. Salīdzinājums
(39)

Normālo vērtību Komisija salīdzināja ar eksporta cenu, par pamatu ņemot EXW cenu. Tā kā Ķīnas ražotāji
eksportētāji nesadarbojās, nebija iespējams noteikt no ĶTR eksportētos ražojuma veidus. Tāpēc nebija iespējama
salīdzināšana pa ražojuma veidiem. Saskaņā ar pamatregulas 2. panta 10. punktu gadījumos, kad to prasīja
nepieciešamība nodrošināt taisnīgu salīdzinājumu, eksporta cena un normālā vērtība tika koriģētas, ņemot vērā
atšķirības, kas ietekmē cenas un cenu salīdzināmību. Pamatojoties uz sākotnējā izmeklēšanā ievākto informāciju,
korekcijas tika veiktas attiecībā uz (iekšzemes un jūras pārvadājumu) transporta izmaksām, apdrošināšanas
izmaksām un muitošanas maksājumiem.

2.5. Dempinga starpība
(40)

Komisija saskaņā ar pamatregulas 2. panta 11. un 12. punktu salīdzināja vidējo svērto normālo vērtību ar vidējo
svērto eksporta cenu, kas noteiktas iepriekšējos apsvērumos.

(41)

Šādi iegūtā vidējā svērtā dempinga starpība, kas izteikta procentos no CIF (izmaksu, apdrošināšanas un
vedmaksas) cenas līdz Savienības robežai pirms nodokļa nomaksas, ir 49,6 %.

3. Importa dinamika pasākumu atcelšanas gadījumā
(42)

Papildus konstatējumam par to, ka pārskatīšanas izmeklēšanas periodā bijis dempings, Komisija analizēja
dempinga turpināšanās iespējamību gadījumā, ja pasākumi tiktu izbeigti. Tika analizēti šādi elementi: ražošanas
jauda un neizmantotā jauda Ķīnas Tautas Republikā, Ķīnas eksporta prakse citās trešās valstīs un Savienības tirgus
pievilcīgums.

3.1. Ražošanas jauda un neizmantotā jauda Ķīnas Tautas Republikā
(43)

Tā kā nebija publiski pieejamas informācijas un Ķīnas ražotāji eksportētāji nesadarbojās, ražošanas jauda un
neizmantotā jauda Ķīnas Tautas Republikā tika noteiktas, pamatojoties uz aplēsēm, ko pieprasījuma iesniedzējs
sniedza savā pieprasījumā, un viņa rīcībā esošo informāciju par tirgu. Šīs aplēses varēja pārbaudīt, salīdzinot tās
ar datiem, kas ievākti sākotnējā izmeklēšanā un 2015. gada oktobrī pabeigtajā pasākumu pretapiešanas
izmeklēšanā, kura minēta 3. apsvērumā; šīs aplēses tika atzītas par pieņemamām.

(44)

Uz šā pamata tika konstatēts, ka pārskatīšanas izmeklēšanas periodā ražošanas jauda bija aptuveni 3 400 tonnas,
faktiskais ražošanas apjoms bija aptuveni 750 tonnas un neizmantotā jauda tādējādi bija aptuveni 2 650 tonnas.
Aplēstā neizmantotā jauda pārskatīšanas izmeklēšanas periodā vairākas reizes pārsniedza Savienības patēriņu.
Ņemot vērā 48. un 50. apsvērumā aprakstīto Savienības tirgus pievilcīgumu, ir iespējams, ka liela daļa no šīs
neizmantotās jaudas tiks izmantota, lai ražotu eksportam uz Savienību.
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(45)

Aplēstā lielā neizmantotā jauda Ķīnas Tautas Republikā liecina par to, ka Ķīnas ražotājiem ir ievērojams
potenciāls palielināt eksportu. Molibdēna stiepļu patēriņš ir lielā mērā ir atkarīgs no manuālo pārnesumkārbu
ražošanas vieglo un kravas automobiļu ražošanas nozarē. Lai gan ir taisnība, ka molibdēna stiepļu patēriņš Ķīnas
iekšzemes tirgū varētu palielināties, ņemot vērā augošo autobūves nozari Ķīnas Tautas Republikā, tomēr
neizmantotā jauda krietni pārsniedz Savienības patēriņu. Tāpēc, pat pieņemot, ka iekšzemes patēriņš Ķīnas Tautas
Republikā pieaugs, neizmantotā jauda, visticamāk, saglabāsies ievērojamā apmērā ar lielu eksporta potenciālu.
Turklāt uzņēmumu potenciāls palielināt pieprasījumu citos nozīmīgos automobiļu ražošanas tirgos, piemēram,
ASV, Japānā, Korejā un Dienvidamerikā, ir samērā neliels, jo tie galvenokārt koncentrējas uz automātiskām
pārnesumkārbām, kurās netiek izmantota molibdēna stieple.

(46)

Tāpēc, ja pasākumi Savienībā tiktu izbeigti, ņemot vērā lielo neizmantoto jaudu Ķīnas Tautas Republikā,
ierobežoto pieprasījumu pēc ražojuma citos lielos trešu valstu tirgos, kā arī faktu, ka liela daļa no šīs
neizmantotās jaudas, visticamāk, netiks izmantota Ķīnas iekšzemes patēriņam, Ķīnas eksportētājiem būs spēcīgi
stimuli pārvirzīt savu eksportu uz Savienības tirgu.

3.2. Ķīnas eksporta prakse citās trešās valstīs

(47)

Nav pieejama publiska informācija par Ķīnas vidējām eksporta cenām trešo valstu tirgiem. Pieprasījuma
iesniedzējs iesniedza divas Ķīnas eksporta cenu kotācijas, kuras tiek izmantotas trešo valstu tirgos un aptver
kopējo daudzumu 20 tonnas, kas atbilst aptuveni 6 % no Savienības patēriņa. Šīs kotācijas norādīja uz zemāku
cenu līmeni nekā pašreizējais cenu līmenis Savienībā. Turklāt 15. apsvērumā minētais Ķīnas uzņēmums ziņoja
savā atlases veidlapā, ka tas esot pārdevis Dienvidkorejai niecīgu molibdēna stieples, kuras šķērsgriezuma
maksimālais izmērs pārsniedz 4,0 mm, daudzumu par cenu, kas ir zemāka par pašreizējo cenu līmeni Savienībā.

3.3. Savienības tirgus pievilcīgums

(48)

Izmeklēšanā konstatēts, ka, ņemot vērā līdzšinējo, pierādīto apiešanas praksi, kas minēta 3. apsvērumā, Ķīnas
ražotāji eksportētāji attiecīgajā periodā sekmīgi palielināja savu jau tā ievērojamo tirgus daļu un importa apjomu
Savienības tirgū par attiecīgi 7 % un 9 %, kā norādīts 2. tabulā. Ķīnas tirgus daļa attiecīgajā periodā svārstījās no
15 % līdz 35 %.

(49)

Līdzšinējā apiešanas prakse, tirgus daļas palielinājums attiecīgajā periodā un šā palielinājuma līmenis skaidri
liecina par to, ka Savienības tirgus joprojām ir pievilcīgs Ķīnas eksportētājiem.

(50)

Pamatojoties uz informāciju, ko iesniedza pieprasījuma iesniedzējs, Ķīnas eksporta cenas uz Savienības tirgu ir
augstākas nekā Ķīnas eksporta cenas uz citiem trešo valstu tirgiem. Tas liecina par to, ka Savienības tirgus ir
pievilcīgs cenu līmeņa ziņā, jo eksports uz Savienību nestu lielāku peļņu. Turklāt, kā paskaidrots 45. apsvērumā,
ņemot vērā tehniskās atšķirības, kas pastāv autobūves nozarē citos lielos automobiļu ražošanas tirgos, molibdēna
stieples eksports aprobežojas ar tirgiem, kuros autobūves nozarē tiek izmantotas manuālās pārnesumkārbas; no
šiem tirgiem Savienības tirgus ir viens no lielākajiem. Patiesi, Savienības tirgus joprojām ir lielākais molibdēna
stiepļu tirgus; tam par iemeslu ir Savienības attīstītā vieglo un kravas automobiļu ražošanas nozare, kurā vēl
aizvien tiek izmantotas manuālās pārnesumkārbas.

3.4. Secinājums par dempinga turpināšanās iespējamību

(51)

Secinājums ir tāds, ka aplēstā lielā neizmantotā jauda, kas pieejama Ķīnas Tautas Republikā, Ķīnas ražotāju
eksportētāju atbilstošā spēja palielināt ražošanas apjomu un tiešo pārdošanu Savienībā un Savienības tirgus
pievilcīgums norāda uz to, ka pasākumu atcelšanas rezultātā, visticamāk, ievērojami palielinātos eksports uz
Savienību. Ņemot vērā pārskatīšanas izmeklēšanas periodā konstatēto dempinga starpību, ir arī iespējams, ka
nākotnē eksports turpinātos par izteiktām dempinga cenām. Tāpēc uzskatāms, ka ir liela iespējamība, ka
dempings turpinātos, ja tiktu izbeigti pašreizējie antidempinga pasākumi.
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D. KAITĒJUMA TURPINĀŠANĀS VAI ATKĀRTOŠANĀS IESPĒJAMĪBA

1. Savienības ražošanas nozares un Savienības ražošanas apjoma definīcija
(52)

Kopš sākotnējās izmeklēšanas Savienības ražošanas nozarē nav notikušas ievērojamas strukturālas izmaiņas.
Pārskatīšanas izmeklēšanas periodā līdzīgo ražojumu Savienībā ražoja divi zināmi ražotāji. Tie veido “Savienības
ražošanas nozari” pamatregulas 4. panta 1. punkta nozīmē.
2. Patēriņš Savienībā

(53)

Patēriņu Savienībā Komisija noteica, i) minēto divu Savienības ražotāju pārdošanas apjomam Savienības tirgū
pieskaitot ii) kopējo importa apjomu. Importa apjoms no ĶTR tika aprēķināts, uz 14. panta 6. punkta datubāzes
pamata iegūtajam importa apjomam pieskaitot molibdēna stieples daudzumu, attiecībā uz kuru pēdējā
pretapiešanas izmeklēšanā tika konstatēts, ka tas importēts, apejot antidempinga pasākumus, jo Regulā (ES)
2015/1952 ir apkopoti 3. apsvērumā minēto iepriekšējo divu pretapiešanas izmeklēšanu dati, kā rezultātā šīs
regulas pamatā ir visaptverošākais datu kopums. Attiecīgajā periodā nebija importa no citām trešām valstīm.

(54)

Tā kā Savienības ražošanas nozari veido tikai divi ražotāji, konfidencialitātes apsvērumu dēļ rādītāji bija jāindeksē
vai jāsniedz diapazonā.

(55)

Pamatojoties uz šo informāciju, patēriņa dinamika Savienībā bija šāda.
1. tabula
Indeksētais patēriņš Savienībā

Indekss (2012. gads = 100)

2012

2013

2014

Pārskatīšanas
izmeklēšanas
periods

100

104

103

102

Avots: Savienības ražošanas nozares sniegtie dati, 14. panta 6. punkta datubāze, pēdējā pretapiešanas izmeklēšana, Eurostat.

(56)

Patēriņš Savienībā attiecīgajā periodā saglabājās samērā stabils, pieaugot tikai par 2 %. Konkrētāk, līdz
2013. gadam patēriņš Savienībā palielinājās par 4 %, savukārt no 2013. gada līdz pārskatīšanas izmeklēšanas
periodam tas mazliet saruka, proti, par 2 %.

(57)

Samērā stabilo molibdēna stieples patēriņu Savienībā galvenokārt var skaidrot ar attiecīgajā periodā konstatēto
autobūves nozares attīstību, kas šajā laikposmā arī saglabājās stabila.
3. Imports no attiecīgās valsts
3.1. Attiecīgās valsts izcelsmes importa apjoms un tirgus daļa

2. tabula
Indeksētais importa apjoms un tirgus daļa

Valsts

ĶTR

Importa apjoma

2012

2013

2014

Pārskatīšanas
izmeklēšanas
periods

100

75

99

109

100

72

97

107

indekss (2012. gads = 100)
Tirgus daļa
Indekss (2012. gads = 100)
Avots: Savienības ražošanas nozares sniegtie dati, 14. panta 6. punkta datubāze, pēdējā pretapiešanas izmeklēšana, Eurostat.
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(58)

Kā aprakstīts 53. apsvērumā, importa apjoms no ĶTR tika aprēķināts, uz 14. panta 6. punkta datubāzes pamata
iegūtajam importa apjomam pieskaitot molibdēna stieples daudzumu, attiecībā uz kuru pēdējā pretapiešanas
izmeklēšanā tika konstatēts, ka tas importēts, apejot antidempinga pasākumus. Tā kā šis molibdēna stieples
daudzums bija uzskatāms par konfidenciālu (8), 2. tabulā iekļautie rādītāji bija jāindeksē.

(59)

Balstoties uz šo informāciju, importa apjoms attiecīgajā periodā pieauga par 9 %. 2013. gadā tas būtiski
samazinājās (par 25 %), bet kopš tā laika pastāvīgi palielinājās (pārskatīšanas izmeklēšanas periodā – par 46 %
salīdzinājumā ar 2013. gadu).

(60)

Attiecīgā ražojuma importa apjoms uz Savienību pieauga lielākā mērā nekā patēriņš Savienībā. Rezultātā Ķīnas
importa tirgus daļa attiecīgajā periodā palielinājās par 7 %. Tirgus daļas izmaiņas uzrādīja līdzīgas tendences
salīdzinājumā ar importa apjomu. Konkrētāk, 2013. gadā tirgus daļa samazinājās par 28 %, savukārt pārska
tīšanas izmeklēšanas periodā tā palielinājās par 46 % salīdzinājumā ar 2013. gadu; tas atbilst importa apjoma
samazinājumam 2013. gadā un importa apjoma pieaugumam 2014. gadā un pārskatīšanas izmeklēšanas periodā.

(61)

Gan importa apjoms, gan tirgus daļa samazinājās 2013. gadā tādēļ, ka tika sākta pasākumu pretapiešanas
izmeklēšana, kuras rezultātā galīgie antidempinga maksājumi, kas noteikti molibdēna stieples importam, tika
piemēroti arī nedaudz mainīta ražojuma importam no ĶTR (skatīt 3. apsvērumu un 3. zemsvītras piezīmi).

(62)

Ķīnas importa tirgus daļa attiecīgā perioda sākumā sasniedza ievērojamu līmeni, proti, 15 %–35 %. Kā minēts
48. apsvērumā, Ķīnas ražotāji eksportētāji, neraugoties uz spēkā esošajiem maksājumiem, attiecīgajā periodā ir
sekmīgi palielinājuši savu būtisko tirgus daļu (par 7 %); tam par iemeslu galvenokārt ir šo ražotāju eksportētāju
īstenotā apiešanas prakse.

3.2. Attiecīgās valsts izcelsmes importa cenas

(63)

Kā paskaidrots 38. apsvērumā, Ķīnas ražotāju eksportētāju nesadarbošanās dēļ importa cena tika noteikta,
balstoties uz 14. panta 6. punkta datubāzi, to salīdzinot ar pieprasījumā sniegto informāciju un Eurostat statistiku.
Nākamajā tabulā ir attēlota ĶTR importa vidējā cena.

3. tabula

Indeksētās importa cenas (*)

Valsts

ĶTR

Indekss (2012. gads = 100)

2012

2013

2014

Pārskatīšanas
izmeklēšanas
periods

100

97

89

87

Avots: 14. panta 6. punkta datubāze.
(*) Vidējā cena neietver spēkā esošos antidempinga maksājumus.

(64)

Laikposmā no 2012. gada līdz pārskatīšanas izmeklēšanas periodam ĶTR izcelsmes attiecīgā ražojuma importa
vidējā cena samazinājās nepārtraukti – kopumā par 13 %.

(8) Pēdējā pretapiešanas izmeklēšanā sadarbojās tikai viens ražotājs eksportētājs. Tādēļ visi rādītāji, kas attiecas uz konfidenciāliem datiem,
konfidencialitātes apsvērumu dēļ bija jāindeksē vai jānorāda diapazonā.
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3.3. Cenu samazinājums

(65)

Cenu samazinājumu pārskatīšanas izmeklēšanas periodā Komisija noteica, salīdzinot uzņēmuma Plansee SE vidējo
pārdošanas cenu Savienības tirgū, kas koriģēta EXW līmenī, ar vidējo cenu, kura Savienības tirgū jāmaksā
pirmajam neatkarīgajam klientam par importu no attiecīgās valsts un kura noteikta kā izmaksu, apdrošināšanas
un frakta summa (CIF) (ieskaitot antidempinga maksājumu) uz 14. panta 6. punkta datubāzes datu pamata, kā
paskaidrots 38. apsvērumā.

(66)

Kā minēts 39. apsvērumā, Ķīnas ražotāju eksportētāju nesadarbošanās dēļ nebija iespējams noteikt no ĶTR uz
Savienību eksportēto ražojumu veidus. Tāpēc nebija iespējama salīdzināšana pa ražojuma veidiem. Cenu salīdzi
nājums tika veikts uz vidējo cenu pamata, atskaitot atlaides un vajadzības gadījumā izdarot atbilstīgas korekcijas.
Salīdzinājuma rezultāts tika izteikts procentos no Savienības ražošanas nozares hipotētiskā apgrozījuma pārska
tīšanas izmeklēšanas periodā.

(67)

Salīdzinājums liecināja, ka pārskatīšanas izmeklēšanas periodā cenas nav pārmērīgi samazinātas. Tomēr, atskaitot
spēkā esošo antidempinga maksājumu 64,3 % apmērā, cenu samazinājuma starpība sasniegtu 25,9 %.

3.4. Imports no trešām valstīm

(68)

Kā minēts 53. apsvērumā, attiecīgajā periodā nebija importa no citām valstīm, izņemot ĶTR.

4. Savienības ražošanas nozares ekonomiskais stāvoklis

4.1. Vispārīgas piezīmes

(69)

Saskaņā ar pamatregulas 3. panta 5. punktu pārbaudot, kā Savienības ražošanas nozari ietekmē imports par
dempinga cenām, tika izvērtēti visi ekonomiskie rādītāji, kas attiecīgajā periodā ietekmējuši Savienības ražošanas
nozari.

(70)

Kaitējuma noteikšanai Komisijai bija pieejamas atšķirīgas datu kopas attiecībā uz makroekonomiskiem un
mikroekonomiskiem kaitējuma rādītājiem. Attiecībā uz makroekonomiskajiem rādītājiem Komisija varēja
izmantot Plansee SE atbildes uz anketu un – otra zināmā Savienības ražotāja gadījumā – datus, kurus Plansee SE
savā pieprasījumā bija iesniedzis par šo ražotāju. Tomēr attiecībā uz mikroekonomiskajiem rādītājiem
pieprasījumā nebija iekļauti nekādi dati par otra ražotāja situāciju, un, tā kā šis ražotājs neiesniedza atbildi uz
anketu, Komisijai bija jāizmanto dati, kas bija iekļauti Plansee SE atbildē uz anketu. Ņemot vērā to, ka uz Plansee
SE attiecas aptuveni 90 % no Savienības kopējā pārdošanas apjoma, Komisija uzskatīja, ka šā uzņēmuma
pārbaudītie dati par mikroekonomiskajiem rādītājiem objektīvi atspoguļo situāciju visā Savienības ražošanas
nozarē.

(71)

Makroekonomiskie rādītāji ir šādi: ražošanas apjoms, ražošanas jauda, jaudas izmantojums, pārdošanas apjoms,
tirgus daļa, izaugsme, nodarbinātība, ražīgums, dempinga starpības lielums un atgūšanās no iepriekšējā dempinga.

(72)

Mikroekonomiskie rādītāji ir šādi: vienības vidējās cenas, vienības izmaksas, darbaspēka izmaksas, krājumi,
rentabilitāte, naudas plūsma, ieguldījumi, ienākums no ieguldījumiem un spēja piesaistīt kapitālu.

(73)

Tika konstatēts, ka abi datu kopumi ir reprezentatīvi Savienības ražošanas nozares ekonomiskajam stāvoklim.
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4.2. Makroekonomiskie rādītāji
a) Ražošanas apjoms, ražošanas jauda un tās izmantojums
(74)

Kopējā ražošanas apjoma, ražošanas jaudas un tās izmantojuma dinamika Savienībā attiecīgajā periodā bija šāda.

4. tabula
Savienības ražotāju ražošanas apjoms, ražošanas jauda un tās izmantojums

Ražošanas apjoms

2012

2013

2014

Pārskatīšanas
izmeklēšanas
periods

100

113

102

98

100

99

98

98

100

114

105

100

Indekss (2012. gads = 100)
Ražošanas jauda
Indekss (2012. gads = 100)
Jaudas izmantojums
Indekss (2012. gads = 100)
Avots: Savienības ražošanas nozares sniegtie dati.

(75)

Ražošanas apjoms attiecīgajā periodā nedaudz samazinājās, proti, par 2 %. Konkrētāk, līdz 2013. gadam tas
vispirms palielinājās par 13 % un pēc tam pārskatīšanas izmeklēšanas periodā pastāvīgi samazinājās, proti, par
vairāk nekā 13 % salīdzinājumā ar 2013. gadu.

(76)

Ražošanas jauda attiecīgajā periodā pakāpeniski samazinājās – kopumā par 2 %.

(77)

Tā kā ražošanas apjoms 2013. gadā palielinājās un ražošanas jauda nedaudz samazinājās, jaudas izmantojums
2013. gadā pieauga par 14 % salīdzinājumā ar 2012. gadu. Pēc 2013. gada jaudas izmantojums saruka līdz
2012. gada līmenim. Tādējādi jaudas izmantojums attiecīgajā periodā kopumā saglabājās stabils.

b) Pārdošanas apjoms un tirgus daļa
(78)

Savienības ražošanas nozares pārdošanas apjoma un tirgus daļas dinamika attiecīgajā periodā bija šāda.

5. tabula
Savienības ražotāju pārdošanas apjoms un tirgus daļa

Pārdošanas apjoms Savienībā
Indekss (2012. gads = 100)

2012

2013

2014

Pārskatīšanas
izmeklēšanas
periods

100

113

104

100
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2012

2013

2014

Pārskatīšanas
izmeklēšanas
periods

100

109

101

98

Indekss (2012. gads = 100)
Avots: Savienības ražošanas nozares sniegtie dati.

(79)

Attiecīgajā periodā kopējais Savienības ražošanas nozares pārdošanas apjoms Savienības tirgū saglabājās stabils.
Līdz 2013. gadam Savienības ražošanas nozares pārdošanas apjoms palielinājās par 13 % un pēc tam pastāvīgi
samazinājās par 12 %, sasniedzot pārskatīšanas izmeklēšanas periodā 2012. gada līmeni. Savienības ražošanas
nozares pārdošanas apjoms 2013. gadā palielinājās galvenokārt tādēļ, ka tika sākta pasākumu pretapiešanas
izmeklēšana, kuras rezultātā galīgie antidempinga maksājumi, kas noteikti molibdēna stieples importam, tika
piemēroti arī nedaudz mainīta ražojuma importam no ĶTR (skatīt 3. apsvērumu un 3. zemsvītras piezīmi).
Rezultātā Savienības ražošanas nozares tirgus daļa 2013. gadā pieauga par 9 %. Pēc tam pārskatīšanas
izmeklēšanas periodā tā pastāvīgi samazinājās par 10 % salīdzinājumā ar 2013. gadu. Kopumā Savienības
ražošanas nozares tirgus daļa samazinājās par 2 %.

c) Izaugsme
(80)

Kaut arī Savienības patēriņš attiecīgajā periodā pieauga par 2 %, Savienības ražošanas nozares pārdošanas apjoms
saglabājās stabils, kā rezultātā tirgus daļa samazinājās par 2 %.

d) Nodarbinātība un ražīgums
(81)

Nodarbinātības un ražīguma dinamika attiecīgajā periodā bija šāda.
6. tabula
Nodarbinātība Savienības ražošanas nozarē un tās ražīgums

Nodarbināto skaits

2012

2013

2014

Pārskatīšanas
izmeklēšanas
periods

100

95

89

88

100

119

115

111

Indekss (2012. gads = 100)
Ražīgums (tonnas uz darbinieku)
Indekss (2012. gads = 100)
Avots: Savienības ražošanas nozares sniegtie dati.

(82)

Nodarbinātība Savienības ražošanas nozarē attiecīgajā periodā samazinājās par 12 %, savukārt ražīgums šajā pašā
laikposmā palielinājās par 11 %.

e) Dempinga starpības lielums un atgūšanās no iepriekšējā dempinga
(83)

Izmeklēšanā tika konstatēts, ka molibdēna stieples imports no ĶTR Savienības tirgū turpinājies par dempinga
cenām. Dempinga starpība, kas pārskatīšanas izmeklēšanas periodā tika noteikta Ķīnas Tautas Republikai,
ievērojami pārsniedza de minimis līmeni; skatīt 41. apsvērumu. Tas sakrita ar ĶTR importa apjoma pieaugumu un
importa cenu sarukumu, kā rezultātā Ķīnas importa tirgus daļa nedaudz palielinājās salīdzinājumā ar 2012. gadu.
Kaut arī Savienības ražošanas nozarei nāca par labu spēkā esošie antidempinga pasākumi un tādējādi tā varēja
lielā mērā saglabāt savu tirgus daļu, tai tomēr bija tendence samazināties.
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4.3. Mikroekonomiskie rādītāji
a) Cenas un faktori, kas tās ietekmē
(84)

Savienības ražošanas nozares (Plansee SE) vidējo pārdošanas cenu dinamika nesaistītiem pircējiem Savienībā
attiecīgajā periodā bija šāda.

7. tabula
Vidējās pārdošanas cenas Savienībā un vienības izmaksas

Vidējā vienības pārdošanas cena Savienībā

2012

2013

2014

Pārskatīšanas
izmeklēšanas
periods

100

95

94

94

100

84

83

84

Indekss (2012. gads = 100)
Vienības ražošanas izmaksas
Indekss (2012. gads = 100)
Avots: dati, kas attiecas uz Plansee SE.

(85)

Savienības ražošanas nozares vidējā vienības pārdošanas cena nesaistītiem pircējiem Savienībā attiecīgajā periodā
samazinājās par 6 %. Cenas samazinājuma iemesls bija izejvielu izmaksu kritums un Savienības ražotāja centieni
samazināt izmaksas.

(86)

Savienības ražošanas nozares vidējās ražošanas izmaksas attiecīgajā periodā samazinājās vēl vairāk, proti, par
16 %. Ražošanas izmaksu krituma pamatā galvenokārt ir izejvielu izmaksu samazinājums, kā arī iepriekš minētie
centieni samazināt izmaksas, piemēram, nodrošināšanās pret izejvielu cenas svārstībām.

b) Darbaspēka izmaksas
(87)

Vidējo darbaspēka izmaksu dinamika attiecīgajā periodā bija šāda.

8. tabula
Vidējās darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku

Vidējās darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku
(EUR)

2012

2013

2014

Pārskatīšanas
izmeklēšanas
periods

100

106

103

103

Indekss (2012. gads = 100)
Avots: dati, kas attiecas uz Plansee SE.

(88)

Vidējās darbaspēka izmaksas uz vienu darbinieku attiecīgajā periodā saglabājās samērā stabilas ar nelielu
pieaugumu par 3 %. Konkrēti, vidējās darbaspēka izmaksas 2013. gadā palielinājās par 6 %, savukārt pārska
tīšanas izmeklēšanas periodā samazinājās par 2 % salīdzinājumā ar 2013. gadu.
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c) Krājumi
(89)

Krājumu līmeņa dinamika attiecīgajā periodā bija šāda.
9. tabula
Krājumi

Krājumi perioda beigās

2012

2013

2014

Pārskatīšanas
izmeklēšanas
periods

100

140

115

46

100

124

112

47

Indekss (2012. gads = 100)
Krājumi perioda beigās procentos no ražošanas ap
joma
Indekss (2012. gads = 100)
Avots: dati, kas attiecas uz Plansee SE.

(90)

Krājumi attiecīgajā periodā veidoja tikai ļoti nelielu procentuālo daļu no kopējā ražošanas apjoma. Tāpēc šo
faktoru neuzskatīja par nozīmīgu Savienības ražošanas nozares ekonomiskā stāvokļa novērtējumam.
d) Rentabilitāte, naudas plūsma, ieguldījumi, ienākums no ieguldījumiem un spēja piesaistīt kapitālu

(91)

Rentabilitātes, naudas plūsmas, ieguldījumu un ienākuma no ieguldījumiem dinamika attiecīgajā periodā bija šāda.
10. tabula
Rentabilitāte, naudas plūsma, ieguldījumi un ienākums no ieguldījumiem

Nesaistītiem pircējiem Savienībā veikto pārdevumu
rentabilitāte (% no pārdošanas apgrozījuma)

2012

2013

2014

Pārskatīšanas
izmeklēšanas
periods

100

512

509

463

100

393

333

301

100

3 360

0

0

100

403

375

338

Indekss (2012. gads = 100)
Naudas plūsma (EUR)
Indekss (2012. gads = 100)
Ieguldījumi (EUR)
Indekss (2012. gads = 100)
Ienākums no ieguldījumiem
Indekss (2012. gads = 100)
Avots: dati, kas attiecas uz Plansee SE.

(92)

Komisija Savienības ražošanas nozares rentabilitāti noteica, tīro peļņu pirms nodokļu nomaksas no līdzīgā
ražojuma pārdošanas nesaistītiem klientiem Savienībā izsakot procentos no šīs pārdošanas apgrozījuma.
Savienības ražošanas nozares rentabilitāte attiecīgajā periodā būtiski palielinājās. Tā sasniedza augstāko līmeni
2013. gadā un pēc tam samazinājās pārskatīšanas izmeklēšanas periodā. Kā paskaidrots 85. un 86. apsvērumā, šā
Savienības ražošanas nozares rentabilitātes pieauguma iemesls galvenokārt bija izejvielu izmaksu kritums, kā arī
efektīvi uzņēmējdarbības lēmumi, kas tika pieņemti izmaksu samazināšanai.
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(93)

Neto naudas plūsma ir Savienības ražotāja spēja pašam finansēt savu darbību. Attiecīgajā periodā neto naudas
plūsma palielinājās aptuveni trīs reizes. Būtiskais naudas plūsmas palielinājums galvenokārt skaidrojams ar
ievērojamo rentabilitātes pieaugumu, kā paskaidrots 92. apsvērumā.

(94)

Ieguldījumi 2013. gadā būtiski palielinājās, savukārt turpmākajos gados tie samazinājās līdz nullei. Proti,
2013. gadā Savienības ražotājs veica būtiskus ieguldījumus, lai aizstātu mašīnas un iekārtas, un turpmākajos
gados citi ieguldījumi netika veikti.

(95)

Ienākums no ieguldījumiem ir peļņa, kas izteikta procentos no ieguldījumu neto uzskaites vērtības. Attiecīgajā
periodā pieauga ienākums no ieguldījumiem no līdzīgā ražojuma ražošanas un pārdošanas. Konkrētāk,
2013. gadā tas palielinājās un pēc tam pārskatīšanas izmeklēšanas periodā nedaudz samazinājās, proti, par 16 %
salīdzinājumā ar 2013. gadu.

4.4. Secinājums par stāvokli Savienības ražošanas nozarē
(96)

Tādi rādītāji kā rentabilitāte, naudas plūsma un ienākums no ieguldījumiem attiecīgajā periodā uzlabojās. Šīs
attīstības iemesls galvenokārt bija izejvielu izmaksu kritums, kā arī efektīvi uzņēmējdarbības lēmumi, kas
pieņemti izmaksu samazināšanai.

(97)

No otras puses, daži no svarīgākajiem kaitējuma rādītājiem, piemēram, ražošanas apjoms, ražošanas jauda, jaudas
izmantojums un pārdošanas apjoms, attiecīgajā periodā saglabājās samērā stabili vai to attīstība bija negatīva.
Konkrēti, ražošanas apjoms, ražošanas jauda un tirgus daļa nedaudz samazinājās, proti, par 2 %. Jaudas
izmantojums attiecīgajā periodā nedaudz palielinājās – par 1 %. Pārdošanas apjoms nesaistītiem pircējiem
Savienībā saglabājās stabils. Nodarbinātība samazinājās par 12 %.

(98)

Uz iepriekš minētā pamata tiek secināts, ka Savienības ražošanas nozare nav cietusi būtisku kaitējumu
pamatregulas 3. panta 5. punkta nozīmē.

5. Kaitējuma atkārtošanās iespējamība
(99)

Kā izklāstīts 41. un 83. apsvērumā, pārskatīšanas izmeklēšanas periodā imports no Ķīnas bijis par dempinga
cenām un, kā secināts 51. apsvērumā, pastāv liela iespējamība, ka dempings turpinātos, ja tiktu izbeigti spēkā
esošie pasākumi.

(100) Pārskatīšanas izmeklēšanas periodā cenu samazinājums netika konstatēts, tomēr, atskaitot spēkā esošo
antidempinga maksājumu, cenu samazinājuma starpība sasniegtu aptuveni 26 %, kā paskaidrots 67. apsvērumā.
Uz šā pamata ir sagaidāms, ka tad, ja antidempinga maksājumus atceltu, Ķīnas eksports, visticamāk, turpināsies
par cenām, kas būs ievērojami mazākas nekā Savienības ražošanas nozares pārdošanas cenas. Ņemot vērā
Savienības tirgus pievilcīgumu, kā aprakstīts 48. un 50. apsvērumā, imports par dempinga cenām, visticamāk,
pieaugs. Var sagaidīt, ka tad, ja šis pieaugušais importa apjoms tiktu pārdots par cenām, kas ir ievērojami
mazākas nekā Savienības ražošanas nozares pārdošanas cena, tas, visdrīzāk, radīs lejupvērstu cenu spiedienu
Savienības tirgū. Molibdēna stieple ir samērā viendabīgs ražojums kvalitātes ziņā. Tāpēc cenu līmenis ir svarīgs
faktors, lai izlemtu, vai pirkt to no Savienības ražotājiem vai Ķīnas ražotājiem eksportētājiem. Turklāt pēkšņais
Ķīnas importa samazinājums, kura iemesls, kā paskaidrots 79. apsvērumā, ir otrās pasākumu pretapiešanas
izmeklēšanas uzsākšana 2013. gadā, liecina par to, ka klienti var viegli pārorientēties uz piegādātāju, kas piedāvā
konkurētspējīgāko cenu (t. i., pārorientēties no Ķīnas ražotājiem eksportētājiem uz Savienības ražotājiem).
Savienības ražošanas nozare tad, visticamāk, būtu spiesta vai nu samazināt savas pārdošanas cenas uz rentabi
litātes rēķina, vai arī saglabāt pārdošanas cenu līmeni, kā rezultātā tā, iespējams, zaudētu pārdošanas apjomu un
tirgus daļu par labu Ķīnas eksportētājiem. Galu galā tas radītu zaudējumus, un Savienības tirgū dominētu Ķīnas
imports.
(101) Kā minēts 44. apsvērumā, Ķīnas neizmantotā jauda pārskatīšanas izmeklēšanas periodā saskaņā ar aplēsēm bija
2 650 tonnas, kas šajā pašā laiksposmā vairākas reizes pārsniedza Savienības patēriņu. Tāpēc pat tad, ja daļa no
šīs neizmantotās jaudas tiktu novirzīta potenciāli pieaugošajam iekšzemes patēriņam Ķīnas Tautas Republikā, ir
paredzams, ka eksportam uz Savienību vēl aizvien būtu pieejama liela neizmantotā jauda.

29.6.2016.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 170/33

(102) Ņemot vērā minētos apstākļus un 48. un 50. apsvērumā aprakstīto Savienības tirgus pievilcīgumu, pastāv liela
iespējamība, ka tad, ja pasākumi tiktu izbeigti, Ķīnas ražotāji eksportētāji ievērojami palielinās attiecīgā ražojuma
importa apjomu uz Savienības tirgu.

(103) Saskaņā ar šo scenāriju Savienības ražošanas nozare, visticamāk, zaudēs būtisku pārdošanas apjoma un tirgus
daļu. Tā rezultātā arī samazinātos jaudas izmantojums un pazeminātos peļņas līmenis, iespējams, radot
zaudējumus. Tādējādi ir iespējams, ka Savienības tirgū dominētu imports no ĶTR.

(104) Balstoties uz iepriekš minēto, Komisija secināja, ka tad, ja pasākumi tiktu atcelti, pastāv kaitējuma atkārtošanās
liela iespējamība.

E. SAVIENĪBAS INTERESES

(105) Saskaņā ar pamatregulas 21. pantu Komisija pārbaudīja, vai spēkā esošo pret ĶTR vērsto antidempinga pasākumu
saglabāšana būtu pretrunā Savienības interesēm kopumā. Nosakot Savienības intereses, tika ņemtas vērā visas
dažādās saistītās intereses, tostarp Savienības ražošanas nozares, importētāju un lietotāju intereses.

(106) Visām ieinteresētajām personām tika dota iespēja paust viedokli saskaņā ar pamatregulas 21. panta 2. punktu.

(107) Uz šā pamata Komisija pārbaudīja, vai neatkarīgi no secinājumiem par dempinga turpināšanos un kaitējuma
draudu atkārtošanos pastāv nepārvarami iemesli, kas ļautu secināt, ka Savienības interesēs nav saglabāt spēkā
esošos pasākumus.

1. Savienības ražošanas nozares intereses

(108) Izmeklēšanā tika konstatēts, ka Savienības ražošanas nozarei pārskatīšanas izmeklēšanas periodā nav nodarīts
būtisks kaitējums.

(109) Savienības ražošanas nozare ir pierādījusi, ka ir strukturāli dzīvotspējīga ražošanas nozare. Tā ir pielikusi
ievērojamas pūles, lai racionalizētu savu ražošanas procesu un uzlabotu savu konkurētspēju, kā rezultātā
palielinājās ražīgums (par 11 %), samazinājās ražošanas jauda (par 2 %) un saruka ražošanas izmaksas (par 16 %).

(110) Gadījumā, ja pasākumi tiktu izbeigti, iespējamais ievērojamu importa par dempinga cenām apjoma pieplūdums
no ĶTR pasliktinātu stāvokli Savienības ražošanas nozarē. Šis importa pieplūdums, visticamāk, varētu vēl vairāk
samazināt tirgus daļu un pārdošanas cenas, kam par iemeslu ir Ķīnas importa izraisītais cenu spiediens, savukārt
jaudas izmantojuma sarukums vienlaikus palielinātu vidējās izmaksas. Rezultātā ir ļoti iespējams, ka Savienības
ražošanas nozares finansiālais stāvoklis nopietni pasliktinātos.

(111) Uz šā pamata Komisija secināja, ka spēkā esošo antidempinga pasākumu turpināšana būtu Savienības ražošanas
nozares interesēs.

2. Importētāju/tirgotāju intereses

(112) Kā minēts 12. apsvērumā, šajā izmeklēšanā neviens importētājs nesadarbojās vai nepieteicās. Tomēr pierādījumi,
kas no viena importētāja tika saņemti sākotnējā izmeklēšanā, norādīja uz to, ka kopējā ietekme uz uzņēmuma
darbību būtu ierobežota. Tāpēc nekas neliecināja par to, ka pasākumu saglabāšanai būtu tāda negatīva ietekme uz
importētājiem, kura būtu tika liela, ka tā pārsniegtu pasākumu pozitīvo ietekmi.
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3. Lietotāju intereses
(113) No deviņiem lietotājiem, kuri pieteicās pēc termiņbeigu pārskatīšanas sākšanas, pieci atbildēja uz anketas
jautājumiem. Attiecībā uz vienu no šiem pieciem uzņēmumiem tika konstatēts, kas tas piedalījās apiešanas
praksē, kā konstatēts pēdējā, 2015. gadā pabeigtajā pretapiešanas izmeklēšanā un minēts 3. apsvērumā. No
minētā uzņēmuma atbildēm uz anketas jautājumiem skaidri izrietēja, ka šis uzņēmums neizmantoja attiecīgo
ražojumu, bet gan importēja no ĶTR nedaudz mainītu molibdēna stiepli, uz kuru neattiecās paziņojumā par šīs
pārskatīšanas sākšanu iekļautais ražojuma apraksts; spēkā esošo antidempinga pasākumu apiešana tika konstatēta
tikai pēc šīs izmeklēšanas uzsākšanas. Tāpēc minētā uzņēmuma atbilde netika ņemta vērā šajā termiņbeigu
pārskatīšanas izmeklēšanā.
(114) Neviens no atlikušajiem četriem lietotājiem, kuri sadarbojās, neimportēja attiecīgo ražojumu no ĶTR, bet gan
iegādājās līdzīgo ražojumu no Savienības ražošanas nozares. Divi no šiem uzņēmumiem ir uzņēmumi, kas
nodarbojas ar pārklāšanu. Trešais uzņēmums ir automobiļu ražotājs, kas ražo pārnesumkārbas paša ražotajiem
automobiļiem. Ceturtais uzņēmums ir automobiļu detaļu ražotājs. Tomēr šā uzņēmuma iesniegtie dati bija
nepilnīgi, un tos nevarēja izmantot. Izmeklēšanā atklājās, ka pārskatīšanas izmeklēšanas periodā visi lietotāji
strādāja ar peļņu. Neviens no šiem četriem lietotājiem neizvirzīja argumentus pret pasākumu turpināšanu.
(115) Uz šā pamata un atbilstīgi sākotnējā izmeklēšanā izdarītajiem secinājumiem ir gaidāms, ka pasākumu
turpināšanai nebūs būtiskas negatīvas ietekmes uz lietotājiem un nav pārliecinošu iemeslu, lai secinātu, ka esošo
pasākumu pagarināšana nebūtu Savienības interesēs.
(116) Pēc informācijas izpaušanas viena ieinteresētā persona apgalvoja, ka, tā kā molibdēna stieples izejvielas cena
attiecīgajā periodā ir ievērojami samazinājusies, šis samazinājums būtu jāņem vērā, aprēķinot spēkā esošo
antidempinga maksājumu. Turklāt tā pati ieinteresētā persona apgalvoja, ka apstākļos, kad izejvielas cena
ievērojami samazinās, spēkā esošā antidempinga maksājuma saglabāšana būtu kropļojošs faktors attiecībā uz tiem
Savienības lietotājiem, kuru uzņēmējdarbības modelis balstās uz molibdēna stiepli no Ķīnas.
(117) Pirmkārt, ir jāuzsver, ka molibdēna stieples izejvielas cena tika pienācīgi ņemta vērā. Ievērojamais izejvielas cenas
kritums tika atzīts par vienu no noteicošiem faktoriem Savienības ražošanas nozares ražošanas izmaksu samazi
nājumam (skatīt 86. apsvērumu) un rentabilitātes pieaugumam (skatīt 92. apsvērumu). Otrkārt, jānorāda, ka šīs
izmeklēšanas mērķis bija pārbaudīt, vai spēkā esošais antidempinga maksājums būtu jāatceļ vai jāsaglabā saskaņā
ar 11. panta 2. punktu un 11. panta 5. punktu, nevis grozīt antidempinga maksājumu. Treškārt, spēkā esošais
antidempinga maksājums ir paredzēts tam, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp Ķīnas
ražotājiem eksportētājiem un Savienības ražošanas nozari. Kaut arī izejvielas cenas izmaiņas (gan pieaugums, gan
samazinājums) ietekmē molibdēna stieples ražotāju izmaksas un tādējādi šo ražotāju cenu politiku, tomēr minētās
izmaiņas neietekmē antidempinga maksājuma līmeni kā tādu. Tāpēc, kā paskaidrots 114. apsvērumā, izejvielas
cenas kritumam nav kropļojošas ietekmes uz lietotājiem, jo viņi var izvēlēties, vai pirkt no Ķīnas ražotājiem
eksportētājiem vai Savienības ražošanas nozares. Visbeidzot, kā paskaidrots arī 114. apsvērumā, tika konstatēts,
ka pārskatīšanas izmeklēšanas periodā visi lietotāji strādāja ar peļņu. Tāpēc šis apgalvojums tika noraidīts.

4. Secinājums par Savienības interesēm
(118) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija secina, ka nav pārliecinošu ar Savienības interesēm pamatotu iemeslu
neturpināt spēkā esošos antidempinga pasākumus pret importu no ĶTR.

F. ANTIDEMPINGA PASĀKUMI

(119) Visas ieinteresētās personas tika informētas par būtiskajiem faktiem un apsvērumiem, uz kuru pamata tika
paredzēts ieteikt antidempinga pasākumu saglabāšanu spēkā. Tām tika noteikts laiks, kurā pēc minētās
informēšanas tās varētu iesniegt piezīmes. Iesniegto informāciju un piezīmes attiecīgi ņēma vērā.
(120) No iepriekš minētajiem apsvērumiem izriet, ka saskaņā ar pamatregulas 11. panta 2. punktu būtu jāsaglabā ar
Regulu (ES) Nr. 511/2010 noteiktie antidempinga pasākumi, kas piemērojami konkrētām ĶTR izcelsmes
molibdēna stieplēm.
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(121) Tādējādi attiecīgajam ĶTR izcelsmes ražojumam noteiktie pasākumi būtu arī jāattiecina uz, pirmkārt, molibdēna
stieples importu, ko nosūta no Malaizijas (9), un, otrkārt, tādas ĶTR izcelsmes molibdēna stieples importu, kura
pēc svara satur vismaz 97 % molibdēna un kā maksimālais šķērsgriezums pārsniedz 1,35 mm, bet nepārsniedz
4,0 mm (10), un, treškārt, molibdēna stiepli, kurā pēc svara ir vismaz 97 % molibdēna un kuras šķērsgriezuma
maksimālais izmērs pārsniedz 4,0 mm, bet nepārsniedz 11,0 mm.
(122) Šī regula ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 15. panta 1. punktu izveidotā
komiteja,
IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
1.
Ar šo tiek piemērots galīgais antidempinga maksājums Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes tādas molibdēna stieples,
kas satur 99,95 % molibdēnu un kuras maksimālais šķērsgriezums pārsniedz 1,35 mm, bet nepārsniedz 4,0 mm, un uz
kuru pašlaik attiecas KN kods 8102 96 00 (Taric kodi 8102 96 00 11 un 8102 96 00 19), importam.
2.
Antidempinga galīgā maksājuma likme, kas piemērojama neto cenai, ieskaitot piegādi līdz Savienības robežai,
pirms nodokļu nomaksas, par 1. punktā raksturoto ražojumu ir 64,3 %.
3.

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

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

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2016. gada 28. jūnijā
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

(9) Sk. 3. zemsvītras piezīmi.
(10) Sk. 4. zemsvītras piezīmi.
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1047
(2016. gada 28. jūnijs),
ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru
un kopējo muitas tarifu
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo
muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta b) un d) apakšpunktus,
tā kā:
(1)

Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 ir izveidota preču nomenklatūra (“kombinētā nomenklatūra” vai “KN”), kas atbilst
gan kopējā muitas tarifa, gan Savienības ārējās tirdzniecības statistikas un citu Savienības politikas jomu prasībām
attiecībā uz preču importu vai eksportu.

(2)

Padomes Lēmums (ES) 2016/971 (2) paredz atcelt vai samazināt muitas nodokli konkrētiem produktiem. Lai
pasākumus, kas paredzēti minētajā lēmumā, ņemtu vērā kombinētajā nomenklatūrā, ar KN kodu palīdzību
nepieciešams identificēt attiecīgos produktus. Ja pastāvošie KN kodi aptver plašāku produktu grupu nekā tie, uz
kuriem attiecas muitas nodokļa atcelšana vai samazināšana, tad beznodokļu režīms vai nodokļa samazinājums
būtu jāattiecina tikai uz lēmumā minētajiem produktiem.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikums.

(4)

Tā kā Lēmums (ES) 2016/971 stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā, šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzami un tā
būtu jāpiemēro no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2016. gada 1. jūlija.
(1) OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.
(2) Padomes 2016. gada 17. jūnija Lēmums (ES) 2016/971 par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu, kas ir Deklarācijas par
informācijas tehnoloģiju izstrādājumu (ITN) tirdzniecības paplašināšanu veidā (OV L 161, 18.6.2016., 2. lpp.).
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Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2016. gada 28. jūnijā
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

L 170/38

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

29.6.2016.

PIELIKUMS

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumu groza šādi:
(a) pirmās daļas II sadaļai pievieno šādu G daļu:

“G. “Vairāku sastāvdaļu integrālajām shēmām” (MCO) piemērojamais beznodokļu režīms:

1. Atbrīvojumu no muitas nodokļiem piemēro “Vairāku sastāvdaļu integrālajām shēmām” (MCO), kas ir definētas kā:

vienas vai vairāku monolītisko, hibrīdo vai multimikroprocesoru integrālo shēmu kombinācija, kas ietver vismaz
vienu no šādām sastāvdaļām: silīcija sensori, servomehānismi, svārstību ģeneratori, rezonatori vai to apvienojums,
vai sastāvdaļas, kas veic pozīcijā 8532, 8533, 8541 klasificējamo izstrādājumu vai pozīcijā 8504 klasificējamo
induktoru funkcijas, un kuras ir pilnīgi neatdalāmas un ietvertas vienotā integrālās shēmas korpusā kā tāda
sastāvdaļa, ko uzmontē uz iespiedshēmas plates (PCB) vai cita nesēja, savienojot adatiņas, pievadus, lodītes,
vadlentītes, izcilņus vai uzkausētos metāla slāņus.

Šīs definīcijas nolūkos iepriekšējā daļā:
1. “Sastāvdaļas” var būt nošķirtas, ražotas atsevišķi un pēc tam uzmontētas uz pārējās daļas vai integrētas citās
sastāvdaļās.
2. Ar jēdzienu “silīcija” saprot: uz silīcija substrāta vai izgatavoti no silīcija materiāliem, vai izgatavoti uz
integrālshēmas matrices.
3. a) “Silīcija sensori” sastāv no mikroelektroniskām vai mehāniskām struktūrām, kas ir izveidotas pusvadītāja
materiālā vai uz tā virsmas un kas konstatē fizikālus vai ķīmiskus lielumus un pārveido tos elektriskos
signālos, kurus izraisa attiecīgas izmaiņas elektriskajos parametros vai mehāniskās struktūras pārvietošana.
Jēdziens “fizikāls vai ķīmisks lielums” attiecas uz tādām reālās pasaules parādībām kā spiediens, akustiskie
viļņi, paātrinājums, vibrācija, kustība, orientācija, mehāniskais spriegums, magnētiskā lauka stiprums,
elektriskā lauka stiprums, gaisma, radioaktivitāte, mitrums, plūsma, ķīmisko vielu koncentrācija utt.
b) “Silīcija servomehānismi” sastāv no mikroelektroniskām vai mehāniskām struktūrām, kas ir izveidotas
pusvadītāja materiālā vai uz tā virsmas un kas elektriskos signālus pārvērš fizikālā kustībā.
c) “Silīcija rezonatori” ir sastāvdaļas, kurās ietvertas mikroelektroniskas vai mehāniskas struktūras, kas ir
izveidotas pusvadītāja materiālā vai uz tā virsmas un kas, reaģējot uz ārēju ievadu, ģenerē mehāniskas vai
elektriskas svārstības noteiktā frekvencē, kura atkarīga no minēto struktūru fizikālās ģeometrijas.
d) “Silīcija svārstību ģeneratori” ir aktīvās sastāvdaļas, kas sastāv no mikroelektroniskām vai mehāniskām
struktūrām, kas ir izveidotas pusvadītāja materiālā vai uz tā virsmas un kas ģenerē mehāniskas vai
elektriskas svārstības noteiktā frekvencē, kura atkarīga no minēto struktūru fizikālās ģeometrijas.
2. Pielikuma 1. punktā minētās preces, attiecībā uz kurām var piemērot atbrīvojumu no muitas nodokļiem, var
atrasties šādās KN apakšpozīcijās:

8422
8466
8466
8529
8530
8536
8536
8536
8537
9025

90
20
94
10
90
10
41
61
20
90

10,
91,
00,
11,
00,
10,
10,
90,
91,
00,

8422
8466
8476
8529
8535
8536
8536
8536
8537
9027

90
20
90
10
10
10
41
69
20
90

90,
98,
00,
31,
00,
50,
90,
90,
99,
10,

8431
8466
8504
8529
8535
8536
8536
8536
8538
9027

20
91
90
10
21
10
49
70
10
90

00,
20,
11,
39,
00,
90,
00,
00,
00,
80,

8443
8466
8504
8529
8535
8536
8536
8536
8538
9030

91
91
90
10
29
20
50
90
90
90

10,
95,
18,
65,
00,
10,
11,
01,
11,
85,

8450
8466
8504
8529
8535
8536
8536
8536
8538
9032

90
92
90
10
30
20
50
90
90
10

00,
20,
99,
80,
10,
90,
15,
85,
19,
20,

8466
8466
8518
8529
8535
8536
8536
8537
8538
9032

10
92
90
90
30
30
50
10
90
10

31,
80,
00,
65,
90,
10,
19,
10,
91,
81,

8466
8466
8522
8529
8535
8536
8536
8537
8538
9032

10
93
90
90
40
30
50
10
90
10

38,
30,
49,
92,
00,
30,
80,
91,
99,
89,

8466
8466
8522
8529
8535
8536
8536
8537
8548
9032

20
93
90
90
90
30
61
10
90
20

20,
70,
80,
97,
00,
90,
10,
99,
90,
00,
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9032 89 00, 9032 90 00, 9033 00 00, 9114 90 00, 9305 10 00, 9305 20 00, 9305 99 00, 9306 21 00,
9306 29 00, 9306 30 10, 9306 30 30, 9306 30 90, 9306 90 10, 9306 90 90.
3. Uzrādot dalībvalsts muitas dienestam muitas deklarāciju MCO laišanai brīvā apgrozībā, deklarētājs VAD 44. ailē
norāda kodu “Y035” (Regula (ES) 2016/341 (9. pielikums)).”
(b) otro daļu groza šādi:
(1) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 3215–3215 90 00, aizstāj ar šādu tekstu:

“3215

Tipogrāfijas krāsas, tinte vai tuša un citas tintes, arī koncen
trētas, šķidras vai cietas
– – tipogrāfijas krāsas

3215 11 00

– – melna

6,5 (1)

—

3215 19 00

– – citādas

6,5 (3)

—

3215 90 00

– citādas

6,5 (5)

—

(1) Tintes kasetnes (bez integrētas drukāšanas galviņas) ievietošanai ierīcēs, kas minētas apakšpozīcijās 8443 31,
8443 32 vai 8443 39, ar mehāniskiem vai elektriskiem komponentiem: bez nod.
(3) Tintes kasetnes (bez integrētas drukāšanas galviņas) ievietošanai ierīcēs, kas minētas apakšpozīcijās 8443 31,
8443 32 vai 8443 39, ar mehāniskiem vai elektriskiem komponentiem: bez nod.
(5) Īpaši veidotu formu cietā tinte ievietošanai ierīcēs, kas minētas apakšpozīcijās 8443 31, 8443 32 vai 8443 39: bez
nod.”

(2) rindu, kas attiecas uz KN kodu 3506 91 00, aizstāj ar šādu tekstu:

“3506 91 00

– – adhezīvi uz pozīcijās 3901–3913 minēto polimēru bā
zes vai uz kaučuka bāzes

6,5 (7)

—

(7) Optiski skaidras plēves līmvielas un optiski skaidras sacietināmas šķidrās līmvielas, kas tikai vai galvenokārt izmanto
jamas plakano ekrānu vai skārienjutīgu ekrānu ražošanai: 4,9 %”

(3) rindu, kas attiecas uz KN kodu 3701 30 00, aizstāj ar šādu tekstu:

“3701 30 00

– citas fotofilmas un fotoplates, kurām kāda no malām ir
garāka par 255 mm

4,9

m2”

4,9

—”

(4) rindu, kas attiecas uz KN kodu 3701 99 00, aizstāj ar šādu tekstu:

“3701 99 00

– – citādas

(5) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 3705 90 10 un 3705 90 90, aizstāj ar šādu tekstu:

“3705 90 10

– – mikrofilmas

bez nod.

—

3705 90 90

– – citādas

bez nod.

—”
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(6) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 3707 90 20 un 3707 90 90, aizstāj ar šādu tekstu:
“3707 90 20

– – attīstītāji un fiksāžas

3707 90 90

– – citādi

4,5 (8)

—

bez nod.

—

(8) Termoplastiskas vai elektrostatiskas tonera kasetnes (bez kustīgām daļām) ievietošanai ierīcēs, kas minētas apakšpozī
cijās 844331, 844332 vai 844339: bez nod.”

(7) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 3907 99–3907 99 90, aizstāj ar šādu tekstu:
“3907 99

– – citādi

3907 99 10

– – – poli(etilēnnaftalīn-2,6-dikarboksilāts)

3907 99 90

– – – citādi

bez nod.

—

6,5 (9)

—

6,5 (11)

—

(9) Termoplastiski šķidro kristālu aromātisko poliesteru kopolimēri: 4,9”

(8) rindu, kas attiecas uz KN kodu 3919 90 00, aizstāj ar šādu tekstu:
“3919 90 00

– citādi

(11) Pašlīmējošas apaļas pulēšanas ripas, kuras izmanto pusvadītāju sagatavju ražošanai: bez nod.”

(9) rindu, kas attiecas uz KN kodu 3923 10 00, aizstāj ar šādu tekstu:
“3923 10 00

– kārbas, kastes, redeļu kastes un tamlīdzīgi izstrādājumi

6,5 (13)

—

(13) Kārbas, kastes, redeļu kastes un tamlīdzīgi izstrādājumi no plastmasas, kas īpaši veidoti vai aprīkoti pusvadītāju saga
tavju, masku vai rastra pārvadāšanai vai iepakošanai: bez nod.”

(10) rindu, kas attiecas uz KN kodu 5911 90 90, aizstāj ar šādu tekstu:
“5911 90 90

– – citādi

6 (15)

—

bez nod.

p/st

1,7 (17)

p/st

(15) Pašlīmējošas apaļas pulēšanas ripas, kuras izmanto pusvadītāju sagatavju ražošanai: bez nod.”

(11) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8414 10–8414 10 89, aizstāj ar šādu tekstu:
“8414 10

– vakuumsūkņi

8414 10 20

– – izmantošanai pusvadītāju ražošanā
– – citādi

8414 10 25

– – – rotorvirzuļsūkņi, rotorsūkņi ar slīdlāpstiņām, molekulār
sūkņi un Rutsa sūkņi
– – – citādi

8414 10 81

––––

difuzorsūkņi, kriogēnie un adsorbcijas sūkņi

1,7 (17)

p/st

8414 10 89

––––

citādi

1,7 (17)

p/st

(17) Kas tikai vai galvenokārt izmantojami pusvadītāju vai plakano ekrānu ražošanai: bez nod.”
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(12) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8414 59–8414 59 80, aizstāj ar šādu tekstu:
“8414 59

– – citādi

8414 59 20

– – – Aksiālie ventilatori

2,3 (18)

p/st

8414 59 40

– – – centrbēdzes ventilatori

2,3 (18)

p/st

8414 59 80

– – – citādi

2,3 (18)

p/st

(18) Ventilatori, kas tikai vai galvenokārt izmantojami mikroprocesoru, telesakaru ierīču, automātiskās datu apstrādes ie
kārtu vai automātiskās datu apstrādes iekārtu bloku dzesēšanai: bez nod.”

(13) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8419 50 00, aizstāj ar šādu tekstu:
“8419 50 00

– siltummaiņi

1,7 (19)

—

(19) Siltummaiņi no fluorpolimēriem un ar urbumiem ieplūdes un izplūdes caurulēm, kuru iekšējais diametrs ir 3 cm
vai mazāk: bez nod.”

(14) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8420 10–8420 10 80, aizstāj ar šādu tekstu:
“8420 10

– kalandri un citas velmju (ruļļu) mašīnas

8420 10 10

– – izmantošanai tekstilrūpniecībā

1,7

—

8420 10 30

– – izmantošanai papīrrūpniecībā

1,7

—

8420 10 80

– – citādas

1,7 (21)

—

(21) Ruļļu laminētāji, kas tikai vai galvenokārt izmantojami iespiedshēmu substrātu vai iespiedshēmu ražošanai: bez
nod.”

(15) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8421 29 00, aizstāj ar šādu tekstu:
“8421 29 00

– – citādas

1,7 (23)

—

(23) Izgatavotas no fluorpolimēriem un ar filtrēšanas vai attīrīšanas membrānu, kuras biezums nepārsniedz 140 mikro
nus: bez nod.”

(16) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8421 39–8421 39 80, aizstāj ar šādu tekstu:
“8421 39

– – citādas

8421 39 20

– – – gaisa filtrēšanas un attīrīšanas ierīces

1,7 (25)

—

– – – ierīces citādu gāzu filtrēšanai vai attīrīšanai
8421 39 60

––––

ar katalīzi

1,7 (25)

—

8421 39 80

––––

citādas

1,7 (25)

—

(25) Ar korpusu no nerūsējošā tērauda un ar urbumiem ieplūdes un izplūdes caurulēm, kuru iekšējais diametrs nepār
sniedz 1,3 cm: bez nod.”
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(17) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8421 99 00, aizstāj ar šādu tekstu:

“8421 99 00

– – citādas

1,7 (29)

—

(29) Šādu ierīču un aparātu daļas:
— šķidrumu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces un aparāti no fluorpolimēriem un ar filtrēšanas vai attīrīšanas mem
brānu, kuras biezums nepārsniedz 140 mikronus: bez nod.
— gāzu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces un aparāti ar korpusu no nerūsējošā tērauda un ar urbumiem ieplūdes un
izplūdes caurulēm, kuru iekšējais diametrs nepārsniedz 1,3 cm: bez nod.”

(18) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8423 20 00, aizstāj ar šādu tekstu:

“8423 20 00

– svari izstrādājumu nepārtrauktai svēršanai uz konveijera

1,7 (31)

p/st

1,7 (33)

p/st

(31) Svara noteikšanai izmantojot elektroniskos līdzekļus: bez nod.”

(19) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8423 30 00–8423 90 00, aizstāj ar šādu tekstu:

“8423 30 00

– pastāvīgas masas svari un svari noteiktu materiāla porciju
iepildīšanai tilpnēs un konteineros, ieskaitot bunkura sva
rus
– citādas svēršanas iekārtas

8423 81

– – ne vairāk kā 30 kg svēršanai

8423 81 10

– – – masas kontroles iekārtas un automātiskās vadības iekār
tas, kas reaģē uz noteiktas masas sasniegšanu

1,7 (35)

p/st

8423 81 30

– – – iekārtas fasētu preču svēršanai un marķēšanai

1,7 (35)

p/st

8423 81 50

– – – veikalu svari

1,7 (35)

p/st

8423 81 90

– – – citādi

1,7 (35)

p/st

8423 82

– – vairāk nekā 30 kg, bet ne vairāk kā 5 t svēršanai

8423 82 10

– – – masas kontroles iekārtas un automātiskās vadības iekār
tas, kas reaģē uz noteiktas masas sasniegšanu

1,7 (40)

p/st

8423 82 90

– – – citādi

1,7 (40)

p/st

8423 89 00

– – citādi

1,7 (43)

p/st

8423 90 00

– atsvari visu tipu svariem; svaru detaļas

1,7 (45)

—

(33) Svara noteikšanai izmantojot elektroniskos līdzekļus: bez nod.
(35) Svara noteikšanai izmantojot elektroniskos līdzekļus: bez nod.
(40) Svara noteikšanai izmantojot elektroniskos līdzekļus, izņemot iekārtas mehānisko transportlīdzekļu svēršanai: bez
nod.
(43) Svara noteikšanai izmantojot elektroniskos līdzekļus: bez nod.
(45) Daļas svēršanas iekārtām, kas svara noteikšanai izmanto elektroniskos līdzekļus, izņemot iekārtas mehānisko trans
portlīdzekļu svēršanai: bez nod.”

29.6.2016.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

L 170/43

(20) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8424 89 00–8424 90 00 un kuras aizstāj ar:

“8424 89 00

– – citādas

1,7 (47)

—

8424 90 00

– daļas

1,7 (50)

—

(47) Mehāniskas ierīces izsmidzināšanai vai izkliedēšanai, kas tikai vai galvenokārt izmantojamas iespiedshēmu vai ie
spiedshēmu bloku ražošanai: bez nod.
(50) Mehānisku ierīču daļas izsmidzināšanai vai izkliedēšanai, kas tikai vai galvenokārt izmantojamas iespiedshēmu vai
iespiedshēmu bloku ražošanai: bez nod.”

(21) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8442 30–8442 50 80, aizstāj ar šādu tekstu:

“8442 30

– mašīnas, aparatūra un aprīkojums

8442 30 10

– – fotosalikšanas un maketēšanas ierīces

bez nod.

p/st

– – citādas
8442 30 91

– – – burtu liešanai un salikšanai (piem., linotipi, monotipi, in
tertipi), ar liešanas iekārtu vai bez tās

bez nod.

p/st

8442 30 99

– – – citādas

bez nod.

—

8442 40 00

– iepriekš minēto mašīnu, aparatūras un aprīkojuma daļas

bez nod.

—

8442 50

– Tipogrāfijas plates, cilindri un citādi tipogrāfijas elementi;
plates, cilindri un litogrāfijas akmeņi, kas sagatavoti ie
spiešanai (piemēram, apvirpoti, slīpēti vai pulēti)

8442 50 20

– – ar iespiedattēlu

bez nod.

—

8442 50 80

– – citādi

bez nod.

—”

(22) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8443 31–8443 99 90, aizstāj ar šādu tekstu:

“8443 31

– – mašīnas, kas veic divas vai vairākas printēšanas, kopēša
nas vai faksa nosūtīšanas funkcijas, spējīgas pievienoties
automātiskai datu apstrādes iekārtai vai tīklam

8443 31 20

– – – mašīnas, kuru galvenā funkcija ir digitālā kopēšana, ja ko
pēšanu veic, skenējot oriģinālu un drukājot kopijas ar
elektrostatisko iespiedmašīnu

bez nod.

p/st

8443 31 80

– – – citādas

bez nod.

p/st

8443 32

– – citādas, spējīgas pievienoties automātiskai datu apstrā
des iekārtai vai tīklam

8443 32 10

– – – printeri

bez nod.

p/st

8443 32 30

– – – faksa aparāti

bez nod.

p/st
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– – – citādas
8443 32 91

––––

mašīnas, kas kopē, skenējot oriģinālu un drukājot kopi
jas ar elektrostatisko iespiedmašīnu

bez nod.

p/st

8443 32 93

––––

citas mašīnas, kas kopē, izmantojot optisku sistēmu

bez nod.

p/st

8443 32 99

––––

citādas

bez nod.

p/st

8443 39

– – citādas

8443 39 10

– – – mašīnas, kas kopē, skenējot oriģinālu un drukājot kopijas
ar elektrostatisko iespiedmašīnu

bez nod.

p/st

– – – citādas kopēšanas ierīces
8443 39 31

––––

ar optisko sistēmu

bez nod.

p/st

8443 39 39

––––

citādas

bez nod.

p/st

8443 39 90

– – – citādas

bez nod.

p/st

bez nod.

—

– daļas un piederumi
8443 91

– – iespiedmašīnu daļas un piederumi, ko izmanto iespieša
nai ar plašu, cilindru un citu tipogrāfijas elementu palī
dzību, kas minēti pozīcijā 8442

8443 91 10

– – – iekārtām, kas minētas apakšpozīcijā 8443 19 40 (E0013)
– – – citādas

8443 91 91

––––

no čuguna vai lieta tērauda

bez nod.

—

8443 91 99

––––

citādas

bez nod.

—

8443 99

– – citādi

8443 99 10

– – – elektroniskie bloki

bez nod.

—

8443 99 90

– – – citādas

bez nod.

—

(E0013)

(Preces iekļauj šajā apakšpozīcijā saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti attiecīgajos Eiropas Savienības noteikumos (sk. Eiro
pas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 254. pantu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.)).”

(23) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8456 10 00, aizstāj ar šādu tekstu:

“8456 10 00

– kurās izmanto lāzera vai citādu gaismas vai kvantu staro
jumu

4,5 (51)

p/st

(51) Darbmašīnas, kurās izmanto lāzera vai citādu gaismas vai kvantu starojumu un kas tikai vai galvenokārt izmantoja
mas iespiedshēmu vai iespiedshēmu bloku, pozīcijas 8517. daļu vai automātiskās datu apstrādes iekārtu daļu ražoša
nai: bez nod.”
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(24) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8466 93, 8466 93 30 un 8466 93 70, aizstāj ar šādu tekstu:

“8466 93

– – pozīcijās 8456–8461 minētajām darbmašīnām

8466 93 30

– – – apakšpozīcijas 8456 90 20 mašīnām

8466 93 70

– – – citāds

1,7

—

1,2 (54)

—

(54) Daļas un piederumi darbmašīnām, kurās izmanto lāzera vai citādu gaismas vai kvantu starojumu un kas tikai vai
galvenokārt izmantojamas iespiedshēmu vai iespiedshēmu bloku, pozīcijas 8517. daļu vai automātiskās datu apstrā
des iekārtu daļu ražošanai; Daļas un piederumi darbmašīnām, kas minētas apakšpozīcijās 8456 20, 8456 30,
8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459 61 vai 8461 50, kas tikai vai galvenokārt izmantojamas iespiedshēmu vai
iespiedshēmu bloku, pozīcijas 8517. daļu vai automātiskās datu apstrādes iekārtu daļu ražošanai: bez nod.”

(25) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8472 10 00, aizstāj ar šādu tekstu:

“8472 10 00

– pavairošanas mašīnas

1,5

p/st”

1,7

p/st

bez nod.

p/st

1,7

—”

bez nod.

—”

bez nod.

—”

bez nod.

—”

1,7 (140)

—

(26) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8472 90–8472 90 70, aizstāj ar šādu tekstu:

“8472 90

– citādas

8472 90 10

– – monētu šķirošanas, skaitīšanas vai iesaiņošanas mašīnas

8472 90 30

– – banku automāti (ATM)

8472 90 70

– – citādas

(27) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8473 10 19, aizstāj ar šādu tekstu:

“8473 10 19

– – – citādi

(28) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8473 40 18, aizstāj ar šādu tekstu:

“8473 40 18

– – – citādi

(29) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8475 21 00, aizstāj ar šādu tekstu:

“8475 21 00

– – mašīnas optisko šķiedru un to sagatavju izgatavošanai

(30) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8475 90 00, aizstāj ar šādu tekstu:

“8475 90 00
(140)

– daļas

Daļas apakšpozīcijā 8475 21 00 minētajām mašīnām: bez nod.”
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(31) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8476 89 00 un 8476 90 00, aizstāj ar šādu tekstu:

“8476 89 00

– – citādi

1,7 (57)

p/st

8476 90 00

– daļas

1,7 (59)

—

(57) Naudas maiņas automāti: bez nod.
(59) Naudas maiņas automātu daļas: bez nod.”

(32) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8479 89–8479 90 80, aizstāj ar šādu tekstu:

“8479 89

– – citādas

8479 89 30

– – – pārvietojamie šahtu nostiprinājumi ar hidropiedziņu

1,7

—

8479 89 60

– – – centrālās eļļošanas sistēmas

1,7

—

8479 89 97

– – – citādas

1,7 (61)

—

8479 90

– daļas

8479 90 20

– – no čuguna vai lieta tērauda

1,7

—

8479 90 80

– – citādas

1,7 (63)

—

(61) Elektronisko komponentu guldīšanas automāti, kas tikai vai galvenokārt izmantojami iespiedshēmu bloku ražošanai:
bez nod.
(63) Daļas elektronisko komponentu guldīšanas automātiem, kas tikai vai galvenokārt izmantojami iespiedshēmu bloku
ražošanai: bez nod.”

(33) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8486 20–8486 30 90, aizstāj ar šādu tekstu:

“8486 20

– iekārtas un aparāti pusvadītājierīču vai elektronisko inte
grālo shēmu ražošanai

8486 20 10

– – darbmašīnas, kurās izmanto ultraskaņas procesus

bez nod.

p/st

8486 20 90

– – citādi

bez nod.

—

8486 30

– iekārtas un aparatūra plakano ekrānu ražošanai

bez nod.

—

8486 30 10

– – iekārtas ķīmiskai tvaiku nogulsnēšanai uz LCD substrātiem

bez nod.

—

8486 30 30

– – aparatūra šablonu sausai kodināšanai uz LCD substrātiem

bez nod.

—

8486 30 50

– – aparatūra fiziskai nogulsnēšanai ar izsmidzināšanu uz LCD
substrātiem

bez nod.

—

8486 30 90

– – citādas

bez nod.

—”
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(34) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8486 90–8486 90 90, aizstāj ar šādu tekstu:

“8486 90

– daļas un piederumi

8486 90 10

– – instrumentu nostiprināšanas ierīces un pašatveres vītņgal
vas; detaļu stiprināšanas ierīces

bez nod.

—

– – citādas
8486 90 20

– – – daļas aparātiem fotoemulsijas uzklāšanai LCD substrātam

bez nod.

—

8486 90 30

– – – daļas pretuzliesmošanas ierīcēm pusvadītāju pakešu me
tāla vadītāju tīrīšanai pirms elektrogalvanizācijas

bez.nod.

—

8486 90 40

– – – daļas aparatūrai fiziskai nogulsnēšanai ar izsmidzināšanu
uz LCD substrātiem

bez nod.

—

8486 90 50

– – – daļas un piederumi aparatūrai šablonu sausai kodināšanai
uz LCD substrātiem

bez nod.

—

8486 90 60

– – – daļas un piederumi iekārtām ķīmiskai tvaiku nogulsnēša
nai uz LCD substrātiem

bez nod.

—

8486 90 70

– – – daļas un piederumi darbmašīnām, kurās izmanto ultra
skaņas procesus

bez nod.

—

8486 90 90

– – – citādas

bez nod.

—”

2,5

p/st

2,5

—

(35) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8504 40 55–8504 90 99, aizstāj ar šādu tekstu:

“8504 40 55

– – – akumulatoru uzlādes ierīces
– – – citādi

8504 40 82

––––

taisngrieži

––––

invertori

8504 40 84

–––––

kuru jauda nepārsniedz 7,5 kVA

2,5

—

8504 40 88

–––––

kuru jauda pārsniedz 7,5 kVA

2,5

—

8504 40 90

––––

2,5

—

8504 50

– citādas indukcijas spoles un droseles

8504 50 20

– – izmantošanai sakaru iekārtās un strāvas piegādei datu
automātiskās apstrādes iekārtām un to blokiem

bez nod.

—

8504 50 95

– – citādas

2,8

—

citādi
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– daļas
– – transformatoriem un indukcijas spolēm

8504 90 05

– – – elektroniskie bloki iekārtām, kas minētas apakšpozīcijā
8504 50 20

bez nod.

—

– – – citādas
8504 90 11

––––

ferīta serdes

1,7

—

8504 90 18

––––

citādas

1,7

—

bez nod.

—

1,7

—”

1,8 (70)

—

– – statiskiem pārveidotājiem
8504 90 91

– – – elektroniskie bloki iekārtām, kas minētas apakšpozīcijā
8504 40 30

8504 90 99

– – – citādas

(36) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8505 90–8505 90 90, aizstāj ar šādu tekstu:
“8505 90

– citādi, ieskaitot daļas

8505 90 20

– – Elektromagnēti; elektromagnētiskas patronas un spīles un
tamlīdzīgas stiprinājuma ierīces vai šādas ierīces ar pastāvī
gajiem magnētiem

8505 90 50

– – elektromagnētiskas celšanas ierīces

2,2

—

8505 90 90

– – daļas

1,8

—

(70) Elektromagnēti, kas tikai vai galvenokārt izmantojami magnētiskās rezonanses attēldiagnostikas aparatūrai, izņemot
elektromagnētus, kas minēti pozīcijā 9018: bez nod.”

(37) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8514 30 00, aizstāj ar šādu tekstu:
“8514 30 00

– citādas krāsnis un kurtuves

2,2 (72)

p/st

(72) Kas tikai vai galvenokārt izmantojamas iespiedshēmu vai iespiedshēmu bloku ražošanai: 1,7 %”

(38) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8514 90 00, aizstāj ar šādu tekstu:
“8514 90 00

– daļas

2,2 (75)

—

(75) Citādām krāsnīm un kurtuvēm, kas tikai vai galvenokārt izmantojamas iespiedshēmu vai iespiedshēmu bloku ražo
šanai: 1,7 %”

(39) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8515 19 00, aizstāj ar šādu tekstu:
“8515 19 00

– – citādas

2,7 (78)

(78) Viļņlodēšanas mašīnas, kas tikai vai galvenokārt izmantojamas iespiedshēmu bloku ražošanai: 2 %”

—
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(40) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8515 90 00, aizstāj ar šādu tekstu:

“8515 90 00

– daļas

2,7 (80)

—

(80) Viļņlodēšanas mašīnām, kas tikai vai galvenokārt izmantojamas iespiedshēmu bloku ražošanai: bez nod.”

(41) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8517 69 39, aizstāj ar šādu tekstu:

“8517 69 39

––––

citādas

bez nod.

p/st”

(42) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8517 70 15 un 8517 70 19, aizstāj ar šādu tekstu:

“8517 70 15

– – – teleskopiskās un stieņa antenas pārnēsājamiem un trans
portlīdzekļos uzstādāmiem aparātiem

bez nod.

—

8517 70 19

– – – citādi

bez nod.

—”

bez nod.

—

1,9

—

bez nod.

p/st

3,4

p/st

bez nod.

p/st

2,3

p/st

bez nod.

—

1,5

—

(43) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8518 10–8518 90 00, aizstāj ar šādu tekstu:

“8518 10

– mikrofoni un to statīvi

8518 10 30

– – sakariem izmantojamie mikrofoni ar frekvenču diapazonu
no 300 Hz līdz 3,4 kHz, diametrā ne vairāk kā 10 mm un
ne augstāki par 3 mm

8518 10 95

– – citādi
– korpusos iemontēti vai neiemontēti skaļruņi

8518 21 00

– – atsevišķi korpusos iemontēti skaļruņi

8518 22 00

– – vairāki vienā korpusā iemontēti skaļruņi

8518 29

– – citādi

8518 29 30

– – – skaļruņi ar frekvenču diapazonu no 300 Hz līdz 3,4 kHz,
diametrā ne vairāk kā 50 mm, izmantošanai telekomuni
kācijā

8518 29 95

– – – citādi

8518 30

– galvas telefoni un austiņas, arī komplektā ar mikrofonu,
un komplekti, kuros ir mikrofons un viens vai vairāki
skaļruņi

8518 30 20

– – līnijtelefonijas aparātu klausules

8518 30 95

– – citādi
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8518 40

– audiofrekvences elektriskie pastiprinātāji

8518 40 30

– – telefona un mēraparātu pastiprinātāji

2,3

—

8518 40 80

– – citādi

3,4

p/st

8518 50 00

– skaņas pastiprināšanas elektroierīces

1,5

p/st

8518 90 00

– daļas

1,5

—”

bez nod.

p/st

bez nod.

p/st

6,8

p/st”

bez nod.

p/st

(44) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8519 81–8519 81 21, aizstāj ar šādu tekstu:
“8519 81

– – kas izmanto magnētiskos, optiskos vai pusvadītāju datu
nesējus
– – – atskaņošanas aparatūra (arī kasešu atskaņotāji), kurai nav
skaņu ierakstīšanas ierīces:

8519 81 11

8519 81 15

8519 81 21

––––

ierīces diktofona ierakstu atskaņošanai

––––

citāda atskaņošanas aparatūra

–––––

kabatas formāta kasešu atskaņotāji

–––––

citādi, kasešu:

––––––

ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu

(45) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8519 81 25–8519 89 90, aizstāj ar šādu tekstu:
“8519 81 25

––––––
–––––

citādi
citādi

––––––

ar lāzera nolasīšanas sistēmu

8519 81 31

–––––––

mehāniskajiem transportlīdzekļiem, paredzēti
diskiem, kuru diametrs nepārsniedz 6,5 cm

6,8

p/st

8519 81 35

–––––––

citādi

7,1

p/st

8519 81 45

––––––

3,4

p/st

bez nod.

p/st

bez nod.

p/st

citādi

– – – citādi aparāti
8519 81 51

––––

diktofoni, kas nevar darboties bez ārēja enerģijas avota

––––

citādi magnētiskās lentas rakstītāji, kuros iebūvēta at
skaņošanas iekārta

–––––

kasešu

––––––

8519 81 55

–––––––

ar iebūvētu pastiprinātāju un vienu vai vairākiem
iebūvētiem skaļruņiem
kas var darboties bez ārēja barošanas avota
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–––––––

8519 81 65

––––––

8519 81 75

––––––
–––––
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citādas

bez nod.

p/st

kabatas formāta magnetofoni

bez nod.

p/st

citādi

bez nod.

p/st

citādi

8519 81 81

––––––

kas izmanto magnētiskās lentes spolēs un ļauj ie
rakstīt vai atskaņot ar vienu ātrumu 19 cm/s vai
ar vairākiem ātrumiem, kas nepārsniedz 19 cm/s

bez nod.

p/st

8519 81 85

––––––

citādi

bez nod.

p/st

8519 81 95

––––

1,5

p/st

8519 89

– – citādi

bez nod.

p/st

citādi

– – – atskaņošanas aparatūra, kurai nav skaņu ierakstīšanas ie
rīču
8519 89 11

––––

skaņuplašu
atskaņotāji,
8519 20 minētos

izņemot

apakšpozīcijā

8519 89 15

––––

ierīces diktofona ierakstu atskaņošanai

bez nod.

p/st

8519 89 19

––––

citādi

bez nod.

p/st

8519 89 90

– – – citādi

bez nod.

p/st”

bez nod.

p/st

6

p/st

12,2

p/st”

3

—”

3 (90)

—

(46) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8521 10–8521 90 00, aizstāj ar šādu tekstu:
“8521 10

– magnētiskās lentes tipa

8521 10 20

– – kas izmanto lentes, kuras nav platākas par 1,3 cm, ar spēju
ierakstīt un reproducēt, ja lentes kustības ātrums nepār
sniedz 50 mm/s

8521 10 95

– – citādi

8521 90 00

– citādi

(47) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8522 90 49, aizstāj ar šādu tekstu:
“8522 90 49

––––

citādi

(48) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8522 90 80, aizstāj ar šādu tekstu:
“8522 90 80

– – – citādi

(90) Gaismas diožu (LED) aizmugurizgaismojuma moduļi, t. i., gaismas avoti, kuros ir viena vai vairākas LED un viens
vai vairāki savienotāji, kuri ir montēti uz iespiedshēmas vai tamlīdzīga substrāta, kuros ir citi pasīvie komponenti,
arī apvienoti ar optiskiem komponentiem vai aizsargdiodēm, un kuri ir izmantojami par šķidro kristālu displeju
(LCD) aizmugurizgaismojumu: bez nod.”
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(49) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8523 21 00, aizstāj ar šādu tekstu:

“8523 21 00

– – kartes ar magnētisko svītru

bez nod.

p/st”

bez nod.

p/st

bez nod.

—”

bez nod.

p/st”

bez nod.

p/st”

(50) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8523 29 39 un 8523 29 90, aizstāj ar šādu tekstu:

“8523 29 39

–––––

citādi

8523 29 90

– – – citādi

(51) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8523 49 31, aizstāj ar šādu tekstu:

“8523 49 31

–––––

kuru diametrs nepārsniedz 6,5 cm

(52) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8523 49 39, aizstāj ar šādu tekstu:

“8523 49 39

–––––

kuru diametrs pārsniedz 6,5 cm

(53) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8523 49 51 un 8523 49 59, aizstāj ar šādu tekstu:

“8523 49 51

––––––

DVD diski

bez nod.

p/st

8523 49 59

––––––

citādi

bez nod.

p/st”

bez nod.

p/st”

bez nod.

p/st”

bez nod.

p/st”

bez nod.

p/st”

(54) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8523 49 99, aizstāj ar šādu tekstu:

“8523 49 99

––––

citādi

(55) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8523 51 99, aizstāj ar šādu tekstu:

“8523 51 99

––––

citādi

(56) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8523 52 10, aizstāj ar šādu tekstu:

“8523 52 10

– – – ar divām vai vairākām elektroniskajām integrālajām shē
mām

(57) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8523 59 99, aizstāj ar šādu tekstu:

“8523 59 99

––––

citādi
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(58) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8523 80 99, aizstāj ar šādu tekstu:

“8523 80 99

– – – citādi

bez nod.

—”

2,7

p/st

bez nod.

p/st

bez nod.

p/st

4,1

p/st

bez nod.

p/st

(59) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8525 50 00–8526 92 00, aizstāj ar šādu tekstu:

“8525 50 00

– raidaparatūra

8525 60 00

– raidaparatūra ar uztveres iekārtu

8525 80

– televīzijas kameras, digitālās fotokameras un videokame
ras
– – televīzijas kameras

8525 80 11

– – – ar trim un vairākām pārraides lampām

8525 80 19

– – – citādas

8525 80 30

– – digitālās fotokameras
– – videokameras

8525 80 91

– – – kas spēj ierakstīt tikai ar televīzijas kameru uzņemtu
skaņu un attēlus

4,1

p/st

8525 80 99

– – – citādi

10,5

p/st

8526

Radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra un tālvadības ra
dioaparatūra

8526 10 00

– radiolokācijas aparatūra

2,8

—

– citāda
8526 91

– – radionavigācijas aparatūra

8526 91 20

– – – radionavigācijas uztvērējaparatūra

2,8

p/st

8526 91 80

– – – citāda

2,8

—

8526 92 00

– – radio tālvadības aparatūra

2,8

—”

bez nod.

p/st

7,5

p/st

(60) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8527 12–8527 13 91, aizstāj ar šādu tekstu:

“8527 12

– – kabatas formāta audiokasešu atskaņotāji

8527 12 10

– – – ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu

8527 12 90

– – – citādi
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8527 13

– – citādi aparāti, kas apvienoti ar skaņas ierakstīšanas vai
atskaņošanas iekārtu

8527 13 10

– – – ar lāzera nolasīšanas sistēmu
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9

p/st

10,5

p/st”

7,5

p/st

bez nod.

p/st

12,3

p/st

– – – citādi
8527 13 91

––––

kasešu, ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu

(61) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8527 13 99–8527 99 00, aizstāj ar šādu tekstu:

“8527 13 99

––––

citādi

8527 19 00

– – citādi
– radiouztvērēji, kas nespēj darboties bez ārēja enerģijas
avota, kurus izmanto mehāniskajos transportlīdzekļos

8527 21

– – apvienoti ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas ie
kārtu
– – – kas spēj uztvert un dekodēt radio datu sistēmas ciparsig
nālus

8527 21 20

––––

ar lāzera nolasīšanas sistēmu

––––

citādi

8527 21 52

–––––

kasešu, ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu

12,3

p/st

8527 21 59

–––––

citādi

8,8

p/st

14

p/st

– – – citādi
8527 21 70

––––

ar lāzera nolasīšanas sistēmu

––––

citādi

8527 21 92

–––––

kasešu, ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu

14

p/st

8527 21 98

–––––

citādi

10

p/st

8527 29 00

– – citādi

10,5

p/st

10,5

p/st

– citāda
8527 91

– – apvienoti ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas ie
kārtu
– – – ar vienu vai vairākiem tai pašā korpusā iebūvētiem skaļ
ruņiem

8527 91 11

––––

kasešu, ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu
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7,5

p/st

9

p/st

bez nod.

p/st

7,5

p/st

bez nod.

p/st

– – – citādi
8527 91 35

––––

ar lāzera nolasīšanas sistēmu

––––

citādi

8527 91 91

–––––

kasešu, ar analogo un ciparu nolasīšanas sistēmu

8527 91 99

–––––

citādi

8527 92

– – neapvienoti ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas ie
kārtu, bet apvienoti ar pulksteni

8527 92 10

– – – modinātājradio

8527 92 90

– – – citādi

6,8

p/st

8527 99 00

– – citādi

6,8

p/st”

(62) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8528 49–8528 49 80, aizstāj ar šādu tekstu:
“8528 49

– – citādi

8528 49 10

– – – monohroma attēla

10,5

p/st

8528 49 80

– – – krāsu

10,5

p/st”

12,3

p/st”

12,3

p/st”

3,8

—

(63) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8528 71 19, aizstāj ar šādu tekstu:
“8528 71 19

––––

citādi

(64) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8528 71 99, aizstāj ar šādu tekstu:
“8528 71 99

––––

citādi

(65) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8529 10–8529 10 95, aizstāj ar šādu tekstu:
“8529 10

– visu veidu antenas un reflektori; daļas, kas izmantojamas
kopā ar šiem izstrādājumiem
– – antenas

8529 10 11

– – – teleskopiskās un stieņa antenas pārnēsājamiem un trans
portlīdzekļos uzstādāmiem aparātiem
– – – radio un televizoru āra antenas

8529 10 31

––––

satelītantenas

2,7

—

8529 10 39

––––

citādas

2,7

—
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8529 10 65

– – – radio un televizoru istabas antenas, ieskaitot iebūvētās

8529 10 69

– – – citādas

8529 10 80

– – antenu filtri un separatori

8529 10 95

– – citādi
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3

—

bez nod.

—

2,7

—

bez nod.

—”

(66) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8529 90–8529 90 97, aizstāj ar šādu tekstu:
“8529 90

– citādi

8529 90 20

– – detaļas aparātiem, kas minēti apakšpozīcijās 8525 60 00,
8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 un 8528 61 00

bez nod.

—

– – citādi

bez nod.

—

– – – korpusi un apvalki
8529 90 41

––––

no koka

bez nod.

—

8529 90 49

––––

no citādiem materiāliem

bez nod.

—

8529 90 65

– – – elektroniskie bloki

2,6

—

4,4 (145b)

—

2,6 (145a) (145b)

—

– – – citādi
8529 90 92

––––

televīzijas kamerām, kas minētas apakšpozīcijās
8525 80 11 un 8525 80 19, un aparātiem, kas minēti
pozīcijās 8527 un 8528

8529 90 97

––––

citādi

(145a) Organiskie gaismas diožu moduļi un organiskie gaismas diožu paneļi aparatūrai, kas minēta apakšpozīcijā 8528 72
vai 8528 73: 3 %
(145b) Gaismas diožu (LED) aizmugurizgaismojuma moduļi, t. i., gaismas avoti, kuros ir viena vai vairākas LED un viens
vai vairāki savienotāji, kuri ir montēti uz iespiedshēmas vai tamlīdzīga substrāta, kuros ir citi pasīvie komponenti,
arī apvienoti ar optiskiem komponentiem vai aizsargdiodēm, un kuri ir izmantojami par šķidro kristālu displeju
(LCD) aizmugurizgaismojumu: bez nod.”

(67) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8531 80–8531 90 85, aizstāj ar šādu tekstu:
“8531 80

– citādi aparāti

8531 80 20

– – plakanā ekrāna iekārtas

8531 80 95

– – citādas

8531 90

– daļas

8531 90 20

– – iekārtām, kas
8531 80 20

8531 90 85

– – citādas

iekļautas

(83) Zvani, zummeri, durvju zvani un tamlīdzīgi: 2,2 %”

apakšpozīcijā

8531 20

un

bez nod.

—

bez.nod. (83)

—

bez nod.

—

bez nod.

—
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(68) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8536 30–8536 30 90, aizstāj ar šādu tekstu:
“8536 30

– citādas ierīces elektroķēžu aizsardzībai

8536 30 10

– – līdz 16 A stiprai strāvai

1,7

—

8536 30 30

– – strāvai, kuras stiprums pārsniedz 16 A, bet nepārsniedz
125 A

1,7

—

8536 30 90

– – strāvai, kuras stiprums pārsniedz 125 A

1,7

—”

(69) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8536 50 11–8536 50 80, aizstāj ar šādu tekstu:
“8536 50 11

––––

spiedpogas slēdži

1,7

—

8536 50 15

––––

pagriežami slēdži

1,7

—

8536 50 19

––––

citādi

1,7

—

8536 50 80

– – – citādi

1,7

—”

1,7

—”

1,7 (87)

—

(70) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8536 90 01, aizstāj ar šādu tekstu:
“8536 90 01

– – samontēti elementi elektriskajām ķēdēm

(71) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8536 90 85, aizstāj ar šādu tekstu:
“8536 90 85

– – citādas

(87) Akumulatora spailes, kas izmantojamas pozīciju 8702, 8703, 8704 vai 8711 mehāniskajiem transportlīdzekļiem:
2,3 %”

(72) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8537 10–8537 10 99, aizstāj ar šādu tekstu:
“8537 10

– spriegumam, kas nepārsniedz 1 000 V

8537 10 10

– – ciparvadības paneļi ar iebūvētām automātiskās datu apstrā
des iekārtām

2,1

—

2,1

—

2,1 (88)

—

– – citādi
8537 10 91

– – – programmējamie atmiņas kontrolieri

8537 10 99

– – – citādi

(88) Tādas skārienjutīgas datu ievadīšanas ierīces (t. s. skārienjutīgie ekrāni) bez displeja funkcijām iebūvēšanai iekārtās ar
displeju, kuru funkcija ir noteikt skārienu un tā vietu displeja laukumā: bez nod.”

(73) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8538 10 00, aizstāj ar šādu tekstu:
“8538 10 00

– pultis, paneļi, konsoles, skapji un citas pamatnes pozīcijā
8537 minētajām precēm, kas nav komplektā ar aparatūru

1,7

—”
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(74) rindu, kas attiecas uz KN kodu 8539 39 00, aizstāj ar šādu tekstu:
“8539 39 00

– – citādas

2,7 (89)

p/st

2,8

—

3,7 (100)

—

bez nod.

—

(89) Aukstā katoda luminiscences spuldzes (CCFL) plakano ekrānu aizmugurizgaismošanai: 2 %”

(75) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8543 20 00–8543 90 00, aizstāj ar šādu tekstu:
“8543 20 00

– signālu ģeneratori

8543 30 00

– mašīnas un iekārtas galvaniskai pārklāšanai, elektrolīzei
vai elektroforēzei

8543 70

– citādas mašīnas un aparāti

8543 70 10

– – elektriskās mašīnas ar tulkošanas vai vārdnīcas funkcijām

8543 70 30

– – antenu pastiprinātāji

3,7

—

8543 70 50

– – sauļošanās gultas, sauļošanās lampas un tamlīdzīgi sauļoša
nās palīglīdzekļi

3,7

p/st

8543 70 60

– – elektrisko žogu aktivatori

3,7

—

8543 70 90

– – citādas

3,7 (53) (88)
( ) (103) (104)
(105) (106) (107)
(108)

—

bez nod.

—

102

8543 90 00
(53)
(88)
(100)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)

– daļas

Plazmas tīrīšanas iekārtas organisko piesārņotāju notīrīšanai no elektronu mikroskopu paraugiem un paraugu turē
tājiem: 2,8 %
Tādas skārienjutīgas datu ievadīšanas ierīces (t. s. skārienjutīgie ekrāni) bez displeja funkcijām iebūvēšanai iekārtās
ar displeju, kuru funkcija ir noteikt skārienu un tā vietu displeja laukumā: bez nod.
Mašīnas galvaniskai pārklāšanai un elektrolīzei, kas tikai vai galvenokārt izmantojamas iespiedshēmu bloku ražoša
nai: bez nod.
Izstrādājumi, kas īpaši paredzēti pievienošanai telegrāfa vai telefona aparātiem vai instrumentiem vai telegrāfa vai
telefona tīkliem: 2,8 %
Mikroviļņu pastiprinātāji: 2,8 %
Bezvadu infrasarkano staru tālvadības ierīces videospēļu konsolēm: 2,8 %
Digitālie lidojuma parametru reģistratori: 2,8 %
Portatīva, ar baterijām darbināma elektroniska lasāmierīce teksta, nekustīga attēla vai audioieraksta ierakstīšanai un
reproducēšanai: 2,8 %
Digitālā signāla apstrādes iekārtas, ko var pievienot vadu vai bezvadu tīklam skaņas miksēšanai: 2,8 %
Portatīvas interaktīvas izglītojošas elektroniskās ierīces, kas galvenokārt paredzētas bērniem: bez nod.”

(76) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8548 90, 8548 90 20 un 8548 90 90, aizstāj ar šādu tekstu:
“8548 90

– citādi

8548 90 20

– – atmiņas daudzkombināciju formās, kā dinamiskās brīvpiee
jas atmiņas (D-RAM) bloki un moduļi

bez nod.

—

8548 90 90

– – citādi

2,7 (110)

—

(110)

Gaismas diožu (LED) aizmugurizgaismojuma moduļi, t. i., gaismas avoti, kuros ir viena vai vairākas LED un viens
vai vairāki savienotāji, kuri ir montēti uz iespiedshēmas vai tamlīdzīga substrāta, kuros ir citi pasīvie komponenti,
arī apvienoti ar optiskiem komponentiem vai aizsargdiodēm, un kuri ir izmantojami par šķidro kristālu displeju
(LCD) aizmugurizgaismojumu: bez nod.”
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(77) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8802 60, 8802 60 10 un 8802 60 90, aizstāj ar šādu tekstu:
“8802 60

– kosmosa kuģi (ieskaitot mākslīgos pavadoņus) un subor
bitālās un kosmiskās nesējraķetes

8802 60 10

– – kosmosa kuģi (ieskaitot mākslīgos pavadoņus)

8802 60 90

– – suborbitālās un kosmiskās nesējraķetes

(113)

4,2 (113)

p/st

4,2

p/st

1,7

—

1,7 (115)

—

1,7

—

2,7 (E0166)

—

Telesakaru pavadoņi: 3,2 %”

(78) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8803 90–8803 90 90, aizstāj ar šādu tekstu:
“8803 90

– citādas

8803 90 10

– – pūķiem

8803 90 20

– – kosmosa kuģiem (ieskaitot mākslīgos pavadoņus)

8803 90 30

– – suborbitālajām un kosmiskajām nesējraķetēm

8803 90 90

– – citādas

(115) Telesakaru pavadoņiem: bez nod.
(E0166) Nodoklis uz laiku autonomi apturēts precēm, ko paredzēts uzstādīt par gaisu smagākos gaisa kuģos, kurus ieved
bez muitas nodokļa vai būvē Eiropa Savienība. Lai minēto apturēšanu varētu piemērot, jāievēro attiecīgajos Eiropas
Savienības noteikumos paredzētie nosacījumi un formalitātes (sk. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES)
Nr. 952/2013 254. pantu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).”

(79) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 8805 21 00 un 8805 29 00, aizstāj ar šādu tekstu:
“8805 21 00

– – gaisa cīņu simulatori un to daļas

bez nod.

—

8805 29 00

– – citādas

bez nod.

—”

2,2

—”

2,4

—”

(80) rindu, kas attiecas uz KN kodu 9001 20 00, aizstāj ar šādu tekstu:
“9001 20 00

– loksnes un plātnes no polarizācijas materiāla

(81) rindu, kas attiecas uz KN kodu 9001 90 00, aizstāj ar šādu tekstu:
“9001 90 00

– citādi

(82) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 9002 19 00, 9002 20 00 un 9002 90 00, aizstāj ar šādu tekstu:
“9002 19 00

– – citādi

5

p/st

9002 20 00

– filtri

5

p/st

9002 90 00

– citādi

5,9

—”
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(83) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 9010 50 00–9010 90 00, aizstāj ar šādu tekstu:
bez nod.

—

– projicēšanas ekrāni

2

—

– daļas un piederumi

2,7 (118)

—

“9010 50 00

– citādas iekārtas un aprīkojums foto un kino laboratori
jām; negatoskopi:

9010 60 00
9010 90 00
(118)

Iekārtām un aprīkojumam, kas minēti apakšpozīcijās 9010 50 00 vai 9010 60 00: bez nod.”

(84) rindu, kas attiecas uz KN kodu 9011 10 90, aizstāj ar šādu tekstu:
“9011 10 90

– – citādi

5

p/st”

5

p/st”

5

—”

2,8

—”

bez nod.

—”

4,7 (120)

—

bez nod.

—

(85) rindu, kas attiecas uz KN kodu 9011 80 00, aizstāj ar šādu tekstu:
“9011 80 00

– citādi mikroskopi

(86) rindu, kas attiecas uz KN kodu 9011 90 90, aizstāj ar šādu tekstu:
“9011 90 90

– – citādi

(87) rindu, kas attiecas uz KN kodu 9012 10 90, aizstāj ar šādu tekstu:
“9012 10 90

– – citādi

(88) rindu, kas attiecas uz KN kodu 9012 90 90, aizstāj ar šādu tekstu:
“9012 90 90

– – citādi

(89) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 9013 10 00 un 9013 20 00, aizstāj ar šādu tekstu:
“9013 10 00

– teleskopiskie tēmekļi ieročiem; periskopi; teleskopi, kas
paredzēti kā šajā nodaļā vai XVI sadaļā minēto mehā
nismu, ierīču vai aparātu daļas

9013 20 00

– lāzeri, izņemot lāzerdiodes

(120)

Teleskopi, kas paredzēti kā šajā nodaļā vai XVI sadaļā minēto mehānismu, ierīču vai aparātu daļas: 3,5 %”

(90) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 9013 90–9013 90 90, aizstāj ar šādu tekstu:
“9013 90

– daļas un piederumi

9013 90 10

– – šķidro kristālu ierīcēm (LCD)

9013 90 90

– – citādi

(122)

Teleskopiskiem tēmekļiem, kas paredzēti ieročiem vai periskopiem: 4,7 %”

bez nod.

—

bez.nod. (122)

—
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(91) rindu, kas attiecas uz KN kodu 9014 10 00, aizstāj ar šādu tekstu:
“9014 10 00

– kompasi virziena noteikšanai

2

—”

(92) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 9014 20–9014 90 00, aizstāj ar šādu tekstu:
“9014 20

– aeronavigācijas vai kosmiskās navigācijas ierīces un in
strumenti (izņemot kompasus)

9014 20 20

– – inerciālās navigācijas sistēmas

bez nod.

p/st

9014 20 80

– – citādas

bez nod.

—

9014 80 00

– citi instrumenti un ierīces

bez nod.

—

9014 90 00

– daļas un piederumi

bez nod.

—”

2,8

—

bez nod.

—

2,8

—

bez nod.

—”

(93) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 9015 10–9015 20 90, aizstāj ar šādu tekstu:
“9015 10

– tālmēri

9015 10 10

– – elektroniskie

9015 10 90

– – citādi

9015 20

– teodolīti un taheometri

9015 20 10

– – elektroniskie

9015 20 90

– – citādi

(94) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 9015 40–9015 80 11, aizstāj ar šādu tekstu:
“9015 40

– fotogrammetrijas mērniecības instrumenti un ierīces

9015 40 10

– – elektroniskās

bez nod.

—

9015 40 90

– – citādas

bez nod.

—

9015 80

– citādas ierīces un instrumenti

bez nod.

—”

bez nod.

—

bez nod.

—

– – elektroniskās
9015 80 11

– – – meteoroloģijas, hidroloģijas un ģeofizikas ierīces un iekār
tas

(95) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 9015 80 19–9015 90 00, aizstāj ar šādu tekstu:
“9015 80 19

– – – citādas
– – citādas

9015 80 91

– – – ierīces un iekārtas, ko izmanto ģeodēzijā, topogrāfijā,
mērniecībā vai nivelēšanā; hidrogrāfijas instrumenti
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9015 80 93

– – – meteoroloģijas, hidroloģijas un ģeofizikas ierīces un iekār
tas

bez nod.

—

9015 80 99

– – – citādas

bez nod.

—

9015 90 00

– daļas un piederumi

bez nod.

—”

(96) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 9022 29 00 un 9022 30 00, aizstāj ar šādu tekstu:
“9022 29 00

– – citām vajadzībām

bez nod.

p/st

9022 30 00

– rentgenlampas

bez nod.

p/st”

2,1 (125)

—

(97) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 9022 90 00–9023 00 80, aizstāj ar šādu tekstu:
“9022 90 00

– citāda aparatūra, ieskaitot daļas un piederumus

9023 00

Instrumenti, aparatūra un modeļi, kas izmantojami demon
strēšanai (piemēram, mācībām vai izstādēm) un nav izman
tojami citādi

9023 00 10

– fizikas, ķīmijas vai tehnisko priekšmetu mācīšanai

bez nod.

—

9023 00 80

– citādi

bez nod.

—

(125)

Daļas un piederumi aparatūrai, kurā izmanto rentgenstarojumu: bez nod.”

(98) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 9024 10–9024 90 00, aizstāj ar šādu tekstu:
“9024 10

– mašīnas un ierīces metālu pārbaudei
– – elektroniskās

9024 10 11

– – – universālās vai stiepes pārbaudei

bez nod.

—

9024 10 13

– – – cietības pārbaudei

bez nod.

—

9024 10 19

– – – citādas

bez nod.

—

9024 10 90

– – citādas

bez nod.

—

9024 80

– citādas mašīnas un ierīces

bez nod.

—

– – elektroniskās
9024 80 11

– – – tekstilmateriālu, papīra vai kartona pārbaudei

9024 80 19

– – – citādas

2,4

—

9024 80 90

– – citādas

1,6

—

9024 90 00

– daļas un piederumi

bez nod.

—”
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(99) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 9025 19 20 un 9025 19 80, aizstāj ar šādu tekstu:
“9025 19 20

– – – elektroniskie

9025 19 80

– – – citādi

bez nod.

p/st

1,6

p/st”

2,4

—”

(100) rindas, kas attiecas uz KN kodu 9025 90 00, aizstāj ar šādu tekstu:

“9025 90 00

– daļas un piederumi

(101) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 9027 10 10 un 9027 10 90, aizstāj ar šādu tekstu:
“9027 10 10

– – elektroniskie

1,9

p/st

9027 10 90

– – citādi

1,9

p/st”

1,9

—”

1,9

p/st

bez nod.

—

1,9

—”

(102) rindas, kas attiecas uz KN kodu 9027 80 05, aizstāj ar šādu tekstu:
“9027 80 05

– – eksponometri

(103) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 9027 90 10–9027 90 80, aizstāj ar šādu tekstu:

“9027 90 10

– – mikrotomi
– – daļas un piederumi

9027 90 50

– – – aparātiem, kas minēti apakšpozīcijās 9027 20–9027 80

9027 90 80

– – – mikrotomiem vai gāzu vai dūmu analizatoriem

(104) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 9028 30–9028 90 90, aizstāj ar šādu tekstu:

“9028 30

– elektrības skaitītāji
– – maiņstrāvai

9028 30 11

– – – vienfāzes

1,8

p/st

9028 30 19

– – – daudzfāžu

1,8

p/st

9028 30 90

– – citādi

1,8

p/st

9028 90

– daļas un piederumi

9028 90 10

– – elektrības skaitītājiem

1,6

—

9028 90 90

– – citādi

1,6

—”
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(105) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 9030 10 00–9030 33 99, aizstāj ar šādu tekstu:

“9030 10 00

– ierīces un aparatūra jonizējošā starojuma konstatēšanai
vai mērīšanai

bez nod.

—

9030 20

– osciloskopi un oscilogrāfi

9030 20 10

– – katodstaru

bez nod.

—

9030 20 30

– – citāda, ar reģistrācijas kontrolierīci

bez nod.

—

– – citādi
9030 20 91

– – – elektroniskie

bez nod.

—

9030 20 99

– – – citādi

bez nod.

—

3,2

—

bez nod.

—

3,2

—

1,6

—

1,6 (127)

—

1,6

—”

bez nod.

—”

2,1

—”

– citas ierīces un aparatūra sprieguma, strāvas, pretestības
vai jaudas mērīšanai vai kontrolei
9030 31 00

– – daudzfunkciju mēraparāti bez reģistrācijas kontrolierī
ces

9030 32 00

– – daudzfunkciju mēraparāti ar reģistrācijas kontrolierīci

9030 33

– – citāda, bez reģistrācijas kontrolierīces

9030 33 10

– – – elektroniskie
– – – citādi

9030 33 91

––––

voltmetri

9030 33 99

––––

citādi

(127)

Ierīces pretestības mērīšanai: 2,1 %”

(106) rindu, kas attiecas uz KN kodu 9030 89 90, aizstāj ar šādu tekstu:

“9030 89 90

– – – citādas

(107) rindu, kas attiecas uz KN kodu 9030 90 85, aizstāj ar šādu tekstu:

“9030 90 85

– – citādas

(108) rindu, kas attiecas uz KN kodu 9031 10 00, aizstāj ar šādu tekstu:

“9031 10 00

– mehānisko daļu balansēšanas ierīces un mehānismi
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(109) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 9031 49–9031 49 90, aizstāj ar šādu tekstu:

“9031 49

– – citādas

9031 49 10

– – – profilprojektori

bez nod.

p/st

9031 49 90

– – – citādas

bez nod.

—”

(110) rindas, kas attiecas uz KN kodiem 9031 80–9031 90 85, aizstāj ar šādu tekstu:

“9031 80

– citādi instrumenti, ierīces un iekārtas
– – elektroniskās
– – – ģeometrisku lielumu noteikšanai vai kontrolei

9031 80 32

––––

pusvadītāju sagatavju vai ierīču pārbaudei vai fotoma
sku vai rastra pārbaudei, ko izmanto pusvadītāju ierīču
ražošanā

bez nod.

—

9031 80 34

––––

citādas

bez nod.

—

9031 80 38

– – – citādas

bez nod.

—

– – citādas
9031 80 91

– – – ģeometrisku lielumu noteikšanai vai kontrolei

bez nod.

—

9031 80 98

– – – citādas

bez nod.

—

9031 90

– daļas un piederumi

9031 90 20

– – apakšpozīcijas 9031 41 00 aparatūrai vai apakšpozīcijas
9031 49 90 optiskās mērīšanas kontroles ierīcēm un palī
gierīcēm pusvadītāju sagatavju virsmas piesārņojuma mērī
šanai

bez nod.

—

9031 90 30

– – aparātiem, kas minēti apakšpozīcijā 9031 80 32

bez nod.

—

9031 90 85

– – citādas

bez nod.

—”

2,1

p/st”

bez nod.

—”

(111) rindu, kas attiecas uz KN kodu 9032 20 00, aizstāj ar šādu tekstu:

“9032 20 00

– manostati

(112) rindu, kas attiecas uz KN kodu 9032 81 00, aizstāj ar šādu tekstu:

“9032 81 00

– – hidrauliskās vai pneimatiskās
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(113) rindu, kas attiecas uz KN kodu 9033 00 00, aizstāj ar šādu tekstu:
“9033 00 00

(130)

90. nodaļā minēto mašīnu, ierīču, instrumentu vai aparatū
ras daļas un piederumi, kas citur šajā nodaļā nav minēti vai
ietverti

3,7 (130)

—

Gaismas diožu (LED) aizmugurizgaismojuma moduļi, t. i., gaismas avoti, kuros ir viena vai vairākas LED un viens
vai vairāki savienotāji, kuri ir montēti uz iespiedshēmas vai tamlīdzīga substrāta, kuros ir citi pasīvie komponenti,
arī apvienoti ar optiskiem komponentiem vai aizsargdiodēm, un kuri ir izmantojami par šķidro kristālu displeju
(LCD) aizmugurizgaismojumu: bez nod.”

(114) rindu, kas attiecas uz KN kodu 9503 00 95, aizstāj ar šādu tekstu:
“9503 00 95
(133)

– – – plastmasas

4,7 (133)

Portatīvas interaktīvas izglītojošas elektroniskās ierīces, kas galvenokārt paredzētas bērniem: bez nod.”

—
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1048
(2016. gada 28. jūnijs),
ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas
noteikšanai
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK)
Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (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,
tā kā:
(1)

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.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta
1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts 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, 2016. gada 28. jūnijā
Komisijas
un tās priekšsēdētājs vārdā –
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
Jerzy PLEWA

(1) OV L 347, 20.12.2013., 671. 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 ( )

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

143,9

ZZ

143,9

0709 93 10
0805 50 10

0808 10 80

0809 10 00

0809 29 00
0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

1

TR

139,3

ZZ

139,3

AR

165,0

CL

182,0

MA

174,9

UY

208,0

ZA

166,6

ZZ

179,3

AR

128,2

BR

91,1

CL

133,7

CN

75,7

NZ

145,9

US

161,9

ZA

112,3

ZZ

121,3

TR

224,3

ZA

254,4

ZZ

239,4

TR

356,0

ZZ

356,0

TR

164,4

ZZ

164,4

TR

148,6

ZZ

148,6

(1) Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un te
ritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attie
cībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.
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LĒMUMI
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/1049
(2016. gada 27. jūnijs),
ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanai, kuri Kiprai radušies
2013. gadā, finansējot ārkārtas pasākumus Ņūkāslas slimības apkarošanai
(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 3857)
(Autentisks ir tikai teksts grieķu valodā)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 652/2014, ar ko paredz noteikumus
tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un
augu reproduktīvo materiālu, un ar ko groza Padomes Direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un 2008/90/EK, Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002, (EK) Nr. 882/2004 un (EK) Nr. 396/2005, Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvu 2009/128/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Padomes
Lēmumus 66/399/EEK, 76/894/EEK un 2009/470/EK (1), un jo īpaši tās 36. panta 4. punktu,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu
noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002
atcelšanu (2), un jo īpaši tās 84. panta 2. punktu, 121. panta 1. punktu un 133. panta 2. punktu,
tā kā:
(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 349/2005 (3) ir izklāstīti noteikumi par Savienības finansiālā ieguldījuma izmaksu
ārkārtas pasākumiem, lai izskaustu dažas dzīvnieku slimības, arī Ņūkāslas slimību. Minētās regulas 7. pantā
norādīti dokumenti, kuri jāiesniedz dalībvalstij, kas pieprasa Savienības finansiālo ieguldījumu, kā arī noteikts šo
dokumentu iesniegšanas termiņš.

(2)

Komisijas Īstenošanas lēmumā 2013/724/ES (4) ir paredzēts Savienības finansiālais ieguldījums, kas piešķirams
Kiprai, lai segtu izmaksas, kas minētajai dalībvalstij radušās, veicot pasākumus Ņūkāslas slimības apkarošanai
2013. gadā saskaņā ar Padomes Lēmumu 2009/470/EK (5). Attiecīgi pirmais maksājums EUR 250 000,00
apmērā par izmaksām, kas radušās 2013. gadā, tika samaksāts minētajai dalībvalstij kā daļa no Savienības
finansiālā ieguldījuma. Īstenošanas lēmumā 2013/724/ES noteikts arī, ka piešķirtā Savienības finansiālā
ieguldījuma summa ir jānosaka vēlākā lēmumā, kas jāpieņem saskaņā ar tajā noteikto procedūru.

(3)

Regula (ES) Nr. 652/2014 paredz minētajos apstākļos veikt maksājumus dalībvalstīm. Šajā sakarā tā paredz
pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka finanšu ieguldījumu. Minētā regula arī atcēla Lēmumu
2009/470/EK, un atsauces uz minēto lēmumu jāuzskata par atsaucēm uz Regulu (ES) Nr. 652/2014.

(4)

Ar Īstenošanas lēmumu 2013/724/ES ir izpildītas prasības, kas noteiktas Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 un
jo īpaši tās 84. pantā.

(5)

Kipra 2014. gada 13. februārī iesniedza Komisijai oficiālu atmaksāšanas pieprasījumu kopā ar finanšu pārskatu,
apliecinājuma dokumentiem un epidemioloģisko ziņojumu par katru saimniecību, kurā dzīvnieki tikuši nokauti
un iznīcināti. Atmaksai pieprasītā summa ir EUR 355 361,23.

(1) OV L 189, 27.6.2014., 1. lpp.
(2) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(3) Komisijas 2005. gada 28. februāra Regula (EK) Nr. 349/2005, ar ko paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas
pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK (OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.).
(4) Komisijas 2013. gada 5. decembra Īstenošanas lēmums 2013/724/ES par Savienības finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem infekciozā
katarālā drudža apkarošanai Kiprā 2013. gadā (OV L 328, 7.12.2013., 121. lpp.).
(5) Padomes 2009. gada 25. maija Lēmums 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.).
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(6)

Saskaņā ar ex ante revīziju uz vietas, kuru īsteno kompetentais revīzijas dienests, izdevumi EUR 81 156,54
apmērā tika atzīti par neatbilstošiem Savienības finansiālā atbalsta saņemšanai. Tāpēc Savienības finansiālais
ieguldījums būtu jānosaka EUR 274 204,69 apmērā. Papildus jau izmaksātajai summai būtu jāpiešķir galīgais
papildu maksājums EUR 24 204,69 apmērā.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās
komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
1.
Savienības finansiālā ieguldījuma summa tādu izdevumu segšanai, kuri Kiprai radušies 2013. gadā, finansējot
ārkārtas pasākumus Ņūkāslas slimības apkarošanai, ar šo lēmumu ir noteikta EUR 274 204,69 apmērā.
2.

Savienības finansiālā ieguldījuma atlikums, kas vēl jāizmaksā Kiprai, ar šo ir noteikts EUR 24 204,69 apmērā.
2. pants

Šis lēmums ir adresēts Kipras Republikai.

Briselē, 2016. gada 27. jūnijā
Komisijas vārdā –
Komisijas loceklis
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