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Tarkistus  8 

Jarosław Wałęsa 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Asetuksen (EU) 2016/1036 

2 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdassa 

säädetään, millä perusteella normaaliarvo 

olisi määritettävä, jos tuonti tapahtuu 

muusta kuin markkinataloutta 

harjoittavasta maasta. Kun otetaan 

huomioon kehitys tietyissä maissa, jotka 

ovat WTO:n jäseniä, on aiheellista, että 

näiden maiden osalta normaaliarvo 

määritetään asetuksen (EU) 2016/1036 

2 artiklan 1–6 a kohdan perusteella siitä 

päivästä lähtien, jona tämä asetus tulee 

voimaan ja edellyttäen, ettei tämän 

asetuksen säännöksistä muuta johdu. Kun 

kyseessä ovat maat, jotka 

vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n 

jäseniä ja jotka luetellaan 

asetuksen (EU) 2015/7552 liitteessä I, 

normaaliarvo olisi määritettävä 

asetuksen (EU) 2016/1036, sellaisena kuin 

se on muutettuna tällä asetuksella, 

2 artiklan 7 kohdan perusteella. Tällä 

asetuksella ei pitäisi rajoittaa sen 

määrittämistä, onko jonkin WTO:n 

jäsenmaa markkinatalousmaa. 

(2) Asetuksen (EU) 2016/1036 

2 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdassa 

säädetään, millä perusteella normaaliarvo 

olisi määritettävä, jos tuonti tapahtuu 

muusta kuin markkinataloutta 

harjoittavasta maasta. Sellaisten maiden, 

jotka ovat WTO:n jäseniä, osalta 

normaaliarvo määritetään 

asetuksen (EU) 2016/1036 2 artiklan 1–

6 a kohdan perusteella. Kun kyseessä ovat 

maat, jotka vireillepanopäivänä eivät ole 

WTO:n jäseniä ja jotka luetellaan 

asetuksen (EU) 2015/7552 liitteessä I, 

normaaliarvo olisi määritettävä 

asetuksen (EU) 2016/1036, sellaisena kuin 

se on muutettuna tällä asetuksella, 

2 artiklan 7 kohdan perusteella. 

_________________ _________________ 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2015/755, annettu 29 päivänä 

huhtikuuta 2015, tiettyjen kolmansien 

maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä 

menettelystä (EUVL L 123, 19.5.2015, 

s. 33). 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2015/755, annettu 29 päivänä 

huhtikuuta 2015, tiettyjen kolmansien 

maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä 

menettelystä (EUVL L 123, 19.5.2015, 

s. 33). 

Or. en 
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Perustelu 

”Kun otetaan huomioon kehitys tietyissä maissa, jotka ovat WTO:n jäseniä” on lauseena 

monitulkintainen ja aiheuttaa oikeudellisia riskejä. Se antaa ymmärtää, että uusi menetelmä 

on räätälöity tiettyjä maita varten. 

 

Tarkistus  9 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster, Jude Kirton-Darling 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Asetuksen (EU) 2016/1036 

2 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdassa 

säädetään, millä perusteella normaaliarvo 

olisi määritettävä, jos tuonti tapahtuu 

muusta kuin markkinataloutta 

harjoittavasta maasta. Kun otetaan 

huomioon kehitys tietyissä maissa, jotka 

ovat WTO:n jäseniä, on aiheellista, että 

näiden maiden osalta normaaliarvo 

määritetään asetuksen (EU) 2016/1036 

2 artiklan 1–6 a kohdan perusteella siitä 

päivästä lähtien, jona tämä asetus tulee 

voimaan ja edellyttäen, ettei tämän 

asetuksen säännöksistä muuta johdu. Kun 

kyseessä ovat maat, jotka 

vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n 

jäseniä ja jotka luetellaan 

asetuksen (EU) 2015/7552 liitteessä I, 

normaaliarvo olisi määritettävä 

asetuksen (EU) 2016/1036, sellaisena kuin 

se on muutettuna tällä asetuksella, 

2 artiklan 7 kohdan perusteella. Tällä 

asetuksella ei pitäisi rajoittaa sen 

määrittämistä, onko jonkin WTO:n 

jäsenmaa markkinatalousmaa. 

(2) Asetuksen (EU) 2016/1036 

2 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdassa 

säädetään, millä perusteella normaaliarvo 

olisi määritettävä, jos tuonti tapahtuu 

muusta kuin markkinataloutta 

harjoittavasta maasta. Kun otetaan 

huomioon kehitys tietyissä maissa, jotka 

ovat WTO:n jäseniä, on aiheellista, että 

näiden maiden osalta normaaliarvo 

määritetään asetuksen (EU) 2016/1036 

2 artiklan 1–6 a kohdan perusteella siitä 

päivästä lähtien, jona tämä asetus tulee 

voimaan ja edellyttäen, ettei tämän 

asetuksen säännöksistä muuta johdu. Kun 

kyseessä ovat maat, jotka 

vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n 

jäseniä ja jotka luetellaan 

asetuksen (EU) 2015/7552 liitteessä I, 

normaaliarvo olisi määritettävä 

asetuksen (EU) 2016/1036, sellaisena kuin 

se on muutettuna tällä asetuksella, 

2 artiklan 7 kohdan perusteella. Tällä 

asetuksella ei pitäisi rajoittaa sen 

määrittämistä, onko jonkin WTO:n 

jäsenmaa markkinatalousmaa. Asetuksella 

ei pitäisi myöskään rajoittaa ehtoja, jotka 

on vahvistettu pöytäkirjoissa ja muissa 

välineissä, joiden mukaisesti maat ovat 

liittyneet Maailman kauppajärjestön 
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perustamissopimukseen. 

_________________ _________________ 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2015/755, annettu 29 päivänä 

huhtikuuta 2015, tiettyjen kolmansien 

maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä 

menettelystä (EUVL L 123, 19.5.2015, 

s. 33). 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2015/755, annettu 29 päivänä 

huhtikuuta 2015, tiettyjen kolmansien 

maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä 

menettelystä (EUVL L 123, 19.5.2015, 

s. 33). 

Or. en 

 

Tarkistus  10 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Asetuksen (EU) 2016/1036 

2 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdassa 

säädetään, millä perusteella normaaliarvo 

olisi määritettävä, jos tuonti tapahtuu 

muusta kuin markkinataloutta 

harjoittavasta maasta. Kun otetaan 

huomioon kehitys tietyissä maissa, jotka 

ovat WTO:n jäseniä, on aiheellista, että 

näiden maiden osalta normaaliarvo 

määritetään asetuksen (EU) 2016/1036 

2 artiklan 1–6 a kohdan perusteella siitä 

päivästä lähtien, jona tämä asetus tulee 

voimaan ja edellyttäen, ettei tämän 

asetuksen säännöksistä muuta johdu. Kun 

kyseessä ovat maat, jotka 

vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n 

jäseniä ja jotka luetellaan 

asetuksen (EU) 2015/7552 liitteessä I, 

normaaliarvo olisi määritettävä 

asetuksen (EU) 2016/1036, sellaisena kuin 

se on muutettuna tällä asetuksella, 

2 artiklan 7 kohdan perusteella. Tällä 

asetuksella ei pitäisi rajoittaa sen 

määrittämistä, onko jonkin WTO:n 

jäsenmaa markkinatalousmaa. 

(2) Asetuksen (EU) 2016/1036 

2 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdassa 

säädetään, millä perusteella normaaliarvo 

olisi määritettävä, jos tuonti tapahtuu 

muusta kuin markkinataloutta 

harjoittavasta maasta. Kun otetaan 

huomioon kehitys tietyissä maissa, jotka 

ovat WTO:n jäseniä, on aiheellista, että 

näiden maiden osalta normaaliarvo 

määritetään asetuksen (EU) 2016/1036 

2 artiklan 1–6 a kohdan perusteella siitä 

päivästä lähtien, jona tämä asetus tulee 

voimaan ja edellyttäen, ettei tämän 

asetuksen säännöksistä muuta johdu. Kun 

kyseessä ovat muina kuin 

markkinatalousmaina toimivat maat, jotka 

ovat WTO:n jäseniä tai 
vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n 

jäseniä ja jotka luetellaan asetuksen (EU) 

2015/7552 liitteessä I, normaaliarvo olisi 

määritettävä asetuksen (EU) 2016/1036, 

sellaisena kuin se on muutettuna tällä 

asetuksella, 2 artiklan 7 kohdan perusteella. 

Tällä asetuksella ei pitäisi rajoittaa sen 

määrittämistä, onko jonkin WTO:n 

jäsenmaa markkinatalousmaa. Tämän 
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asetuksen olisi noudatettava 

kansainväliseen oikeuteen perustuvia 

unionin velvoitteita, kuten Yhdistyneiden 

kansakuntien kestävän kehityksen 

tavoitteita. 

_________________ _________________ 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2015/755, annettu 29 päivänä 

huhtikuuta 2015, tiettyjen kolmansien 

maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä 

menettelystä (EUVL L 123, 19.5.2015, 

s. 33). 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2015/755, annettu 29 päivänä 

huhtikuuta 2015, tiettyjen kolmansien 

maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä 

menettelystä (EUVL L 123, 19.5.2015, 

s. 33). 

Or. en 

 

Tarkistus  11 

Helmut Scholz 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Asetuksen (EU) 2016/1036 

2 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdassa 

säädetään, millä perusteella normaaliarvo 

olisi määritettävä, jos tuonti tapahtuu 

muusta kuin markkinataloutta 

harjoittavasta maasta. Kun otetaan 

huomioon kehitys tietyissä maissa, jotka 

ovat WTO:n jäseniä, on aiheellista, että 

näiden maiden osalta normaaliarvo 

määritetään asetuksen (EU) 2016/1036 

2 artiklan 1–6 a kohdan perusteella siitä 

päivästä lähtien, jona tämä asetus tulee 

voimaan ja edellyttäen, ettei tämän 

asetuksen säännöksistä muuta johdu. Kun 

kyseessä ovat maat, jotka 

vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n 

jäseniä ja jotka luetellaan 

asetuksen (EU) 2015/7552 liitteessä I, 

normaaliarvo olisi määritettävä 

asetuksen (EU) 2016/1036, sellaisena kuin 

se on muutettuna tällä asetuksella, 

2 artiklan 7 kohdan perusteella. Tällä 

(2) Asetuksen (EU) 2016/1036 

2 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdassa 

säädetään, millä perusteella normaaliarvo 

olisi määritettävä, jos tuonti tapahtuu 

muusta kuin markkinataloutta 

harjoittavasta maasta. Kun otetaan 

huomioon kehitys tietyissä maissa, jotka 

ovat WTO:n jäseniä, on aiheellista, että 

näiden maiden osalta normaaliarvo 

määritetään asetuksen (EU) 2016/1036 

2 artiklan 1–6 a kohdan perusteella siitä 

päivästä lähtien, jona tämä asetus tulee 

voimaan ja edellyttäen, ettei tämän 

asetuksen säännöksistä muuta johdu. Kun 

kyseessä ovat maat, jotka 

vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n 

jäseniä ja jotka luetellaan 

asetuksen (EU) 2015/7552 liitteessä I, 

normaaliarvo olisi määritettävä 

asetuksen (EU) 2016/1036, sellaisena kuin 

se on muutettuna tällä asetuksella, 

2 artiklan 7 kohdan perusteella. Tällä 
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asetuksella ei pitäisi rajoittaa sen 

määrittämistä, onko jonkin WTO:n 

jäsenmaa markkinatalousmaa. 

asetuksella ei pitäisi rajoittaa sen 

määrittämistä, onko jonkin WTO:n 

jäsenmaa markkinatalousmaa. Tämän 

asetuksen olisi noudatettava 

kansainväliseen oikeuteen perustuvia 

muita unionin velvoitteita ja sitoumuksia, 

kuten Yhdistyneiden kansakuntien 

kestävän kehityksen tavoitteita. 

_________________ _________________ 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2015/755, annettu 29 päivänä 

huhtikuuta 2015, tiettyjen kolmansien 

maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä 

menettelystä (EUVL L 123, 19.5.2015, 

s. 33). 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2015/755, annettu 29 päivänä 

huhtikuuta 2015, tiettyjen kolmansien 

maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä 

menettelystä (EUVL L 123, 19.5.2015, 

s. 33). 

Or. en 

 

Tarkistus  12 

Franck Proust 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Asetuksen (EU) 2016/1036 2 

artiklan 7 kohdan a ja b alakohdassa 

säädetään, millä perusteella normaaliarvo 

olisi määritettävä, jos tuonti tapahtuu 

muusta kuin markkinataloutta 

harjoittavasta maasta. Kun otetaan 

huomioon kehitys tietyissä maissa, jotka 

ovat WTO:n jäseniä, on aiheellista, että 

näiden maiden osalta normaaliarvo 

määritetään asetuksen (EU) 2016/1036 2 

artiklan 1–6 a kohdan perusteella siitä 

päivästä lähtien, jona tämä asetus tulee 

voimaan ja edellyttäen, ettei tämän 

asetuksen säännöksistä muuta johdu. Kun 

kyseessä ovat maat, jotka 

vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n 

jäseniä ja jotka luetellaan asetuksen (EU) 

2015/7552 liitteessä I, normaaliarvo olisi 

määritettävä asetuksen (EU) 2016/1036, 

(2) Asetuksen (EU) 2016/1036 2 

artiklan 7 kohdan a ja b alakohdassa 

säädetään, millä perusteella normaaliarvo 

olisi määritettävä, jos tuonti tapahtuu 

muusta kuin markkinataloutta 

harjoittavasta maasta. Kun otetaan 

huomioon kehitys tietyissä maissa, jotka 

ovat WTO:n jäseniä, on aiheellista, että 

näiden maiden osalta normaaliarvo 

määritetään asetuksen (EU) 2016/1036 2 

artiklan 1–6 a kohdan perusteella siitä 

päivästä lähtien, jona tämä asetus tulee 

voimaan ja edellyttäen, ettei tämän 

asetuksen säännöksistä muuta johdu. Kun 

kyseessä ovat maat, jotka 

vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n 

jäseniä ja jotka luetellaan asetuksen (EU) 

2015/7552 liitteessä I, normaaliarvo olisi 

määritettävä asetuksen (EU) 2016/1036, 
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sellaisena kuin se on muutettuna tällä 

asetuksella, 2 artiklan 7 kohdan perusteella. 

Tällä asetuksella ei pitäisi rajoittaa sen 

määrittämistä, onko jonkin WTO:n 

jäsenmaa markkinatalousmaa. 

sellaisena kuin se on muutettuna tällä 

asetuksella, 2 artiklan 7 kohdan perusteella. 

Tällä asetuksella ei pitäisi rajoittaa mitään 

WTO:n jäsenmaata määrittämästä, mikä 

on markkinatalousmaa. 

_________________ _________________ 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2015/755, annettu 29 päivänä 

huhtikuuta 2015, tiettyjen kolmansien 

maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä 

menettelystä (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 

33). 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2015/755, annettu 29 päivänä 

huhtikuuta 2015, tiettyjen kolmansien 

maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä 

menettelystä (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 

33). 

Or. fr 

Perustelu 

Markkinatalouden määrittäminen ei kuulu enää Euroopan unionille. Sekaannusta aiheuttava 

sanamuoto antoi edelleen ymmärtää, että unioni voisi vielä tunnustaa maan 

markkinatalousaseman. 

 

Tarkistus  13 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, David Martin, Edouard Martin, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin 

markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista 

selventää, että tällaisen tilanteen voidaan 

katsoa esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Lisäksi on 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin 

markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista 

selventää, että tällaisen tilanteen voidaan 

katsoa esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset ja muiden 

tuotantotekijöiden kustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 
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aiheellista selventää, että tällaisen tilanteen 

esiintymistä tarkasteltaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan 

muutoin vapaisiin markkinavoimiin, ja 

rahoitusta myöntävät instituutiot, jotka 

toteuttavat julkisen politiikan tavoitteita. 
On myös aiheellista säätää, että komission 

yksiköt voivat laatia raportin, jossa 

kuvataan tilanne näiden tekijöiden osalta 

tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla, että 

tällainen raportti ja sen perustana oleva 

näyttö voidaan sisällyttää kyseistä maata 

tai sektoria koskevien tutkimusten 

asiakirja-aineistoon ja että asianomaisilla 

osapuolilla olisi oltava kattavat 

mahdollisuudet esittää huomautuksia 

raportista ja sen perustana olevasta 

näytöstä kussakin tutkimuksessa, jossa 

tällaista raporttia tai näyttöä käytetään. 

asiaan vaikuttaa niihin, tai kun syntyy 

ylikapasiteettia1 a. Lisäksi on aiheellista 

selventää, että tällaisen tilanteen 

esiintymistä tarkasteltaessa huomioon olisi 

otettava muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: 

valtiovallan (esimerkiksi julkisten elinten) 

vaikuttaminen resurssien kohdentamiseen 

ja yritysten päätöksiin: vaikuttaminen voi 

olla suoraa tai epäsuoraa, ja se voi 

tapahtua esimerkiksi valtion määräämien 

hintojen taikka vero-, kauppa- tai 

valuuttajärjestelmissä syrjinnän kautta, 

yritysten toimintaan vaikuttavat 

valtiolähtöiset vääristymät, jotka voivat 

liittyä yksityistämiseen ja muuhun kuin 

markkinatalouteen perustuvan 

kauppajärjestelmän tai 

korvausjärjestelmän käyttöön, avoimen ja 

syrjimättömän yhtiöoikeuden 

puuttuminen: yhtiöoikeuden on 

varmistettava asianmukainen 

hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 

(kansainvälisten tilinpäätösstandardien 

soveltaminen, osakkeenomistajien 

suojelu, yritystä koskevien täsmällisten 

tietojen julkinen saatavuus), läpinäkyvän 

ja tehokkaan lainsäädännön 

puuttuminen, joka estää 

omistusoikeuksien kunnioittamisen sekä 

toimivan konkurssijärjestelmän 

toiminnan, aidon rahoitusalan 

puuttuminen: rahoitusalan on toimittava 

valtiosta riippumatta ja siihen on 

sovellettava sekä lainsäädännön että 

käytännön tasolla riittäviä 

takuusäännöksiä ja valvontaa, palkkataso 

ei ole seurausta työntekijöiden ja johdon 

välisistä vapaista neuvotteluista, avoimen 

lainsäädännön puuttuminen aiheuttaa 

syrjiviä vaikutuksia yhteisyrityksille ja 

muille ulkomaisille sijoituksille ja 

rahoituksen saannille rahoitusta 

myöntäviltä instituutioilta, jotka 

toteuttavat julkisen politiikan tavoitteita, 

niiden keskeisten ILO:n yleissopimusten 

ja monenvälisten ympäristösopimusten 

(MEA) ratifiointi, joissa unioni on 
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osapuolena, ratifioinnin ja 

asianmukaisen täytäntöönpanon 

puuttuminen, verotusalaan liittyvien 

merkityksellisten OECD:n suosituksien 

noudattamatta jättäminen (esim. BEPS-

aloite) ja muut olosuhteet, joita komissio 

pitää asianmukaisina merkittävien 

vääristymien esiintymisen arvioimiseksi. 

Yksityiskohtaisia vääristymiä koskevien 

esimerkkien luettelo on liitteenä suuntaa-

antavia tarkoituksia varten. Sitä olisi 

päivitettävä kunkin tapauksen jälkeen. 

Yhden tai useamman merkittävän 

vääristymän esiintymisen viejämaan koko 

taloudessa tai yhdellä tai useammalla 

talouden alalla olisi automaattisesti 

johdettava vääristymättömien kolmannen 

maan, kansainvälisten tai unionin 

hintojen, kustannusten tai vertailuarvojen 

käyttämiseen kunkin tuotantotekijän 

osalta normaaliarvon muodostamiseen 

laskennallisesti samoin kuin 

alhaisemman tullin säännön 

noudattamatta jättämiseen laskettaessa 

polkumyyntitullia, joka määrätään 

kyseisen maan vientiä harjoittavien 

tuottajien tuonnille. Jos vääristymättömiä 

kolmannen maan tai kansainvälisiä 

kustannuksia tai vertailuarvoja ei ole, 

komission olisi määritettävä normaaliarvo 

millä tahansa hyväksyttävällä perusteella, 

esimerkiksi unionin asiaankuuluvien 

hintojen tai kustannusten perusteella. 

Tämä pätee erityisesti, kun merkittävä osa 

valituksia esittäneestä tuotannonalasta on 

pk-yrityksiä. Sellaisten tietyn 

tuotantotekijän kustannuksien ja 

hintojen, joita on pidettävä 

vääristymättöminä, luotettavuutta olisi 

arvioitava muun muassa perustuen 

kyseessä oleviin määriin, niiden 

suhteelliseen osuuteen tuotantotekijän 

kokonaiskustannuksista ja niiden 

tosiasiallisesta käytöstä tuotannossa. 

Tämän menettelyn mukaisesti viejämaan 

tuottajien on todistettava kunkin 

tuotantotekijän kohdalla, että siihen ei 

liity merkittäviä vääristymiä. Jos sellaisen 
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maan, jossa esiintyy yksi tai useampi 

merkittävä vääristymä, vientiä harjoittava 

tuottaja esittää tutkimuksen varhaisessa 

vaiheessa vakuuttavaa näyttöä siitä, että 

sen yhden tai useamman tuotantotekijän 

kustannukset ovat vääristymättömiä, 

normaaliarvo olisi määritettävä näiden 

yksittäisten tuotantotekijöiden avulla, 

sanotun vaikuttamatta kolmannen maan, 

unionin tai kansainvälisten 

vääristymättömien hintojen, 

kustannuksien tai vertailuarvojen 

käyttöön merkittävästi vääristyneiden 

yksittäisten tuotantotekijöiden kohdalla. 
On myös aiheellista säätää, että komission 

yksikköjen olisi omasta aloitteestaan tai 

Euroopan parlamentin, jäsenvaltion tai 

unionin tuotannonalan (ammattijärjestöt 

ja pk-yritykset mukaan lukien) pyynnöstä 

laadittava raportti, jossa kuvataan tilanne 

näiden tekijöiden osalta tietyssä maassa tai 

tietyllä sektorilla (alkaen horisontaalisista 

maakohtaisista vääristymistä ja keskittyen 

sitten tuotantotekijöihin ja alakohtaisiin 

vääristymiin), niiden maiden osalta, joissa 

on kirjattu huomattava määrä 

polkumyyntitapauksia, ja että raportti olisi 

tehtävä valmiiksi kolme kuukautta ennen 

tämän asetuksen voimaantuloa ja 

hyväksyttävä viidentoista päivän kuluessa 

sen voimaantulosta. Unionin 

tuotannonalaa, mukaan lukien 

ammattijärjestöt ja pk-yritykset, olisi 

kuultava raportin laatimisprosessin 

aikana. Komissio koordinoi raportin 

laatimista unionin merkittävien 

kauppakumppanien kanssa. Tällainen 

raportti ja sen perustana oleva näyttö 

voidaan sisällyttää kyseistä maata tai 

sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-

aineistoon, ja asianomaisilla osapuolilla 

olisi oltava kattavat mahdollisuudet esittää 

huomautuksia raportista ja sen perustana 

olevasta näytöstä kussakin tutkimuksessa, 

jossa tällaista raporttia tai näyttöä 

käytetään. Euroopan parlamentin olisi 

seurattava raportin laatimisprosessia 

oman roolinsa mukaisesti. Komission olisi 
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hyväksyttävä tietty raportti tai päivitettävä 

olemassa olevaa raporttia Euroopan 

parlamentin, jäsenvaltion tai unionin 

tuotannonalan (ammattijärjestöt ja pk-

yritykset mukaan lukien) pyynnöstä tai 

tietyn maan tai sektorin olojen 

muuttuessa. Komission olisi joka 

tapauksessa tarkistettava raporttia kahden 

ja puolen vuoden välein. 

 _________________ 

 1 a Ylikapasiteetilla tarkoitetaan tilannetta, 

jossa kaupan ylijäämät alkavat olla 

rakenteellisia ilman, että niistä koituu 

maalle mitään suhteellista etua, kun 

kansalliset hinnat ja kustannukset ovat 

alhaisemmat kuin 

maailmanmarkkinahinnat tai kun 

tehdään investointeja uusiin 

tuotantovälineisiin, mikä on ristiriidassa 

kasvavan kaupan ylijäämän kanssa. 

Or. en 

 

Tarkistus  14 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin 

markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista 

selventää, että tällaisen tilanteen voidaan 

katsoa esiintyvän muun muassa silloin, 

kun ilmoitetut hinnat tai kustannukset, 

mukaan luettuna raaka-ainekustannukset, 

eivät määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Lisäksi on 

aiheellista selventää, että tällaisen tilanteen 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin 

markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista 

selventää, että tällainen tilanne esiintyy 

muun muassa silloin, kun ilmoitetut hinnat 

tai kustannukset, mukaan luettuna raaka-

ainekustannukset, energian ja muiden 

tuotantotekijöiden kustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Lisäksi on 
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esiintymistä tarkasteltaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. On myös 

aiheellista säätää, että komission yksiköt 

voivat laatia raportin, jossa kuvataan 

tilanne näiden tekijöiden osalta tietyssä 

maassa tai tietyllä sektorilla, että tällainen 

raportti ja sen perustana oleva näyttö 

voidaan sisällyttää kyseistä maata tai 

sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-

aineistoon, ja että asianomaisilla 

osapuolilla olisi oltava kattavat 

mahdollisuudet esittää huomautuksia 

raportista ja sen perustana olevasta 

näytöstä kussakin tutkimuksessa, jossa 

tällaista raporttia tai näyttöä käytetään. 

aiheellista selventää, että tällaisen tilanteen 

esiintymistä tarkasteltaessa huomioon olisi 

otettava muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, jolloin asianmukainen 

omistajaohjaus kärsii tosiasiallisesti ja 

oikeudellisesti, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, avoin ja 

tehokkaasti toimiva yhtiöoikeus puuttuu, 

ja käytössä on konkurssijärjestelmä, jolla 

estetään omaisuuslainsäädännön 

toiminta, kansainvälistä 

tilinpäätösstandardia ei noudateta tai 

sovelleta, valuuttakurssien muuttamista ei 

suoriteta markkinahintaan, palkkataso ei 

ole seurausta työntekijöiden ja johdon 

välisistä vapaista neuvotteluista, avoimen 

lainsäädännön puuttuminen aiheuttaa 

syrjiviä vaikutuksia yhteisyrityksille ja 

muille ulkomaisille sijoituksille, viejämaa 

ei noudata kansainvälisiä ja monenvälisiä 

sitoumuksia sosiaali-, ympäristö- ja 

veronormien alalla, rahoitusta myöntävät 

instituutiot, jotka toteuttavat julkisen 

politiikan tavoitteita, ja muut olosuhteet, 

joita komissio pitää asianmukaisina 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

arvioimiseksi. Merkittävien vääristymien 

esiintymisen viejämaan koko taloudessa 

tai talouden alalla olisi automaattisesti 

johdettava vääristymättömien 

kansainvälisten, kolmannen maan tai 

EU:n hintojen, kustannusten tai 

vertailuarvojen käyttämiseen kunkin 

tuotantotekijän osalta normaaliarvon 

muodostamiseen laskennallisesti. Jos 

kuitenkin maasta, joka ei täytä näitä 

edellytyksiä, peräisin oleva vientiä 

harjoittava tuottaja selkeästi osoittaa, että 
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sen yhden tai useamman yksittäisen 

tuotantotekijän kustannukset eivät ole 

vääristyneitä, näitä kustannuksia olisi 

käytettävä sen normaaliarvon 

muodostamiseen. On aiheellista, että 

komission yksiköt laativat tai saattavat 

ajan tasalle yksityiskohtaisen ja kattavan 

raportin, jossa kuvataan tilanne näiden 

tekijöiden osalta tietyssä maassa tai tietyllä 

sektorilla. Niiden maiden ja alojen osalta, 

joissa on kirjattu huomattava määrä 

polkumyyntitapauksia, raportti olisi 

tehtävä valmiiksi ja hyväksyttävä ennen 

tämän asetuksen voimaantuloa. EU:n 

tuotannonalaa olisi kuultava raportin 

laatimisen aikana. Pk-yritysten 

taloudelliset ja kaupalliset erityispiirteet 

sekä niiden toiminta-alat on otettava 

huomioon raporttia laadittaessa. Tällainen 

raportti ja sen perustana oleva näyttö 

voidaan sisällyttää kyseistä maata tai 

sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-

aineistoon ja asianomaisilla osapuolilla 

olisi oltava kattavat mahdollisuudet esittää 

huomautuksia raportista ja sen perustana 

olevasta näytöstä kussakin tutkimuksessa, 

jossa tällaista raporttia tai näyttöä 

käytetään, ja heillä olisi oltava 

mahdollisuus toimittaa tietoja, jotka 

osoittavat merkittävän vääristymän 

esiintymisen. Näiden tutkimusten 

yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota 

pk-yrityksiin ja tuetaan niitä. Euroopan 

parlamentin on seurattava raportin 

laatimisprosessia. Komissio laatii raportin 

tai saattaa sen ajan tasalle Euroopan 

parlamentin pyynnöstä tai omasta 

aloitteestaan, jos tietyn maan tai alan 

olosuhteet muuttuvat. Komission on joka 

tapauksessa saatettava raportti ajan 

tasalle kahden vuoden välein. 

Or. fr 

 

Tarkistus  15 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin 

markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista 

selventää, että tällaisen tilanteen voidaan 

katsoa esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Lisäksi on 

aiheellista selventää, että tällaisen tilanteen 

esiintymistä tarkasteltaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. On myös 

aiheellista säätää, että komission yksiköt 

voivat laatia raportin, jossa kuvataan 

tilanne näiden tekijöiden osalta tietyssä 

maassa tai tietyllä sektorilla, että tällainen 

raportti ja sen perustana oleva näyttö 

voidaan sisällyttää kyseistä maata tai 

sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-

aineistoon, ja että asianomaisilla 

osapuolilla olisi oltava kattavat 

mahdollisuudet esittää huomautuksia 

raportista ja sen perustana olevasta 

näytöstä kussakin tutkimuksessa, jossa 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin 

markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista 

selventää, että tällaisen tilanteen voidaan 

katsoa esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset, energian 

ja muiden tuotantotekijöiden 

kustannukset, eivät määräydy vapaiden 

markkinavoimien perusteella, koska 

valtion puuttuminen asiaan vaikuttaa 

niihin. Lisäksi on aiheellista selventää, että 

tällaisen tilanteen esiintymistä 

tarkasteltaessa huomioon olisi otettava 

muun muassa seuraavien tekijöiden 

mahdollinen vaikutus: kyseisiä markkinoita 

palvelevat merkittävässä määrin yritykset, 

jotka toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, 

viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja 

mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin tai kustannuksiin, ylikapasiteetti 

johtaa liikatuotantoon, valuuttakurssien 

manipuloiminen aiheuttaa kansallisen 

valuutan aliarvostusta, viejämaa ei 

noudata ympäristöön, sosiaaliasioihin tai 

verotukseen liittyviä kansainvälisiä 

sitoumuksia, mikä aiheuttaa kilpailun 

vääristymistä, esiintyy syrjivää julkista 

politiikkaa tai toimenpiteitä, joilla 

suositaan kotimaisia tavarantoimittajia tai 

vaikutetaan muutoin vapaisiin 

markkinavoimiin, avoin ja tehokkaasti 

toimiva yhtiöoikeus puuttuu, ja käytössä 

on konkurssijärjestelmä, jolla estetään 

omaisuuslainsäädännön toiminta, 

palkkataso ei ole seurausta työntekijöiden 

ja johdon välisistä vapaista neuvotteluista, 
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tällaista raporttia tai näyttöä käytetään. avoimen lainsäädännön puuttuminen 

aiheuttaa syrjiviä vaikutuksia 

yhteisyrityksille ja muille ulkomaisille 

sijoituksille, rahoitusta myöntävät 

instituutiot, jotka toteuttavat julkisen 

politiikan tavoitteita, ja muut olosuhteet, 

joita komissio pitää asianmukaisina 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

arvioimiseksi. Merkittävien vääristymien 

esiintymisen viejämaan koko taloudessa 

tai talouden alalla olisi automaattisesti 

johdettava vääristymättömien 

kansainvälisten, kolmannen maan tai 

EU:n hintojen, kustannusten tai 

vertailuarvojen käyttämiseen kunkin 

tuotantotekijän osalta normaaliarvon 

muodostamiseen laskennallisesti. Jos 

kuitenkin maasta, joka ei täytä näitä 

edellytyksiä, peräisin oleva vientiä 

harjoittava tuottaja selkeästi osoittaa, että 

sen yhden tai useamman yksittäisen 

tuotantotekijän kustannukset eivät ole 

vääristyneitä, näitä kustannuksia olisi 

käytettävä sen normaaliarvon 

muodostamiseen. On myös aiheellista 

säätää, että komission yksiköt laativat 

yhdessä unionin tuotannonalan kanssa 

raportin, jossa kuvataan tilanne näiden 

tekijöiden osalta tietyssä maassa tai tietyllä 

sektorilla. Niiden maiden osalta, joissa on 

kirjattu huomattava määrä 

polkumyyntitapauksia, raportti olisi 

tehtävä valmiiksi ja hyväksyttävä ennen 

tämän asetuksen voimaantuloa. EU:n 

tuotannonalaa olisi kuultava raportin 

laatimisen aikana. Tällainen raportti ja sen 

perustana oleva näyttö voidaan sisällyttää 

kyseistä maata tai sektoria koskevien 

tutkimusten asiakirja-aineistoon. 

Asianomaisilla osapuolilla olisi oltava 

kattavat mahdollisuudet esittää 

huomautuksia raportista ja sen perustana 

olevasta näytöstä kussakin tutkimuksessa, 

jossa tällaista raporttia tai näyttöä 

käytetään. Euroopan parlamentin on 

seurattava raportin laatimisprosessia. 

Komissio laatii raportin Euroopan 

parlamentin pyynnöstä tai jos tietyn maan 
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tai alan olosuhteet muuttuvat, tai saattaa 

jo olemassa olevan raportin ajan tasalle. 

Komission olisi joka tapauksessa 

tarkistettava raporttia kahden vuoden 

välein. 

Or. fr 

Perustelu 

On otettava huomioon muitakin tekijöitä, kuten tuotannon ylikapasiteetti, joka vaikuttaa 

vakavalla tavalla maailmanmarkkinoiden hankintatilanteeseen ja näin ollen hintoihin, sillä 

valuuttakurssien manipulointi mahdollistaa tavaroiden myynnin vientimarkkinoilla 

polkuhintaan. Parlamentti voi myös pyytää komissiota laatimaan raportin tai, jos raportti on 

jo olemassa, saattamaan sen ajan tasalle, puuttumatta kuitenkaan suoraan prosessiin, sillä 

tämä voisi muuttaa raportin säädökseksi, jota voitaisiin vastustaa WTO:ssa. 

 

Tarkistus  16 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin 

markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista 

selventää, että tällaisen tilanteen voidaan 

katsoa esiintyvän muun muassa silloin, 

kun ilmoitetut hinnat tai kustannukset, 

mukaan luettuna raaka-

ainekustannukset, eivät määräydy 

vapaiden markkinavoimien perusteella, 

koska valtion puuttuminen asiaan vaikuttaa 

niihin. Lisäksi on aiheellista selventää, että 

tällaisen tilanteen esiintymistä 

tarkasteltaessa huomioon voidaan ottaa 

muun muassa seuraavien tekijöiden 

mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin 

markkinavoimiin. Kyseisen tuotteen osalta 

merkittäviä vääristymiä ovat vääristymät, 

joita syntyy silloin, kun yhden tai 

useamman tuotantotekijän ilmoitetut 

hinnat tai kustannukset eivät määräydy 

vapaiden markkinavoimien perusteella, 

koska valtion puuttuminen asiaan vaikuttaa 

niihin, tai ovat hyvin alhaiset keskeisten 

kansainvälisten sosiaalisten ja 

ympäristöön liittyvien normien 

noudattamatta jättämisen vuoksi. On 

aiheellista selventää, että tällaisen tilanteen 

esiintymistä tarkasteltaessa huomioon olisi 

otettava muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: yritysten 
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viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan 

muutoin vapaisiin markkinavoimiin, ja 

rahoitusta myöntävät instituutiot, jotka 

toteuttavat julkisen politiikan tavoitteita. 
On myös aiheellista säätää, että komission 

yksiköt voivat laatia raportin, jossa 

kuvataan tilanne näiden tekijöiden osalta 

tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla, että 

tällainen raportti ja sen perustana oleva 

näyttö voidaan sisällyttää kyseistä maata 

tai sektoria koskevien tutkimusten 

asiakirja-aineistoon ja että asianomaisilla 

osapuolilla olisi oltava kattavat 

mahdollisuudet esittää huomautuksia 

raportista ja sen perustana olevasta 

näytöstä kussakin tutkimuksessa, jossa 

tällaista raporttia tai näyttöä käytetään. 

toimintaan vaikuttavat valtiolähtöiset 

vääristymät, jotka voivat liittyä 

yksityistämiseen ja muuhun kuin 

markkinatalouteen perustuvan 

kauppajärjestelmän tai 

korvausjärjestelmän käyttöön, avoimen ja 

syrjimättömän yhtiöoikeuden 

puuttuminen: yhtiöoikeuden on 

varmistettava asianmukainen 

hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä, 

läpinäkyvän ja tehokkaan lainsäädännön 

puuttuminen, joka estää 

omistusoikeuksien kunnioittamisen sekä 

toimivan konkurssijärjestelmän 

toiminnan, aidon rahoitusalan 

puuttuminen: rahoitusalaa on johdettava 

valtiosta riippumatta, ja siihen on 

sovellettava sekä lainsäädännön että 

käytännön tasolla riittäviä 

takuusäännöksiä ja valvontaa, niiden 

keskeisten ILO:n yleissopimusten ja 

monenvälisten ympäristösopimusten 

(MEA), joissa unioni on osapuolena, 

ratifioinnin ja asianmukaisen 

täytäntöönpanon puuttuminen, ja kaikki 

muut olot, joita komissio pitää 

tarkoituksenmukaisina merkittävien 

vääristymien olemassaolon arvioimiseksi. 

On myös aiheellista selventää, että 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

viejämaan koko taloudessa tai talouden 

alalla olisi automaattisesti johdettava 

vääristymättömien kansainvälisten, 

kolmannen maan tai EU:n hintojen, 

kustannusten tai vertailuarvojen 

käyttämiseen kunkin tuotantotekijän 

osalta normaaliarvon muodostamiseen 

laskennallisesti. Jos kuitenkin maasta, 

jossa esiintyy yksi tai useampi vääristymä, 

peräisin oleva vientiä harjoittava tuottaja 

esittää vakuuttavaa näyttöä siitä, että sen 

yhden tai useamman yksittäisen 

tuotantotekijän kustannukset eivät ole 

vääristyneitä, näitä kustannuksia olisi 

käytettävä normaaliarvon 

muodostamiseen. On myös aiheellista 

säätää, että komission yksiköiden olisi 

laadittava raportti, jossa kuvataan tilanne 
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näiden tekijöiden osalta tietyssä maassa tai 

tietyllä sektorilla, että unionin 

tuotannonalaa ja ammattijärjestöjä olisi 

kuultava raportin laatimisprosessin 

aikana, että tällainen raportti ja sen 

perustana oleva näyttö voidaan sisällyttää 

kyseistä maata tai sektoria koskevien 

tutkimusten asiakirja-aineistoon ja että 

asianomaisilla osapuolilla olisi oltava 

kattavat mahdollisuudet esittää 

huomautuksia raportista ja sen perustana 

olevasta näytöstä kussakin tutkimuksessa, 

jossa tällaista raporttia tai näyttöä 

käytetään. Komission olisi päivitettävä 

raporttia joka toinen vuosi. Komission 

olisi myös päivitettävä raporttia Euroopan 

parlamentin, unionin tuotannonalan tai 

ammattijärjestöjen pyynnöstä tai omasta 

aloitteestaan, jos tietyn maan tai alan 

olosuhteet muuttuvat. Komission olisi 

myös sisällytettävä tämän asetuksen 

täytäntöönpanoa ja vaikutusta koskeva 

analyysi sen vuosikertomukseen, jossa 

tarkastellaan unionin polkumyynnin ja 

tukien vastaisia toimia sekä suojatoimia, 

ja esitettävä se Euroopan parlamentille. 

Or. en 

 

Tarkistus  17 

Jarosław Wałęsa 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin 

markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista 

selventää, että tällaisen tilanteen voidaan 

katsoa esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin 

markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista 

selventää, että tällaisen tilanteen voidaan 

katsoa esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 
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luettuna raaka-ainekustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Lisäksi on 

aiheellista selventää, että tällaisen 

tilanteen esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon voidaan ottaa muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, 

viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja 

mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy 

syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. On myös 

aiheellista säätää, että komission yksiköt 

voivat laatia raportin, jossa kuvataan 

tilanne näiden tekijöiden osalta tietyssä 

maassa tai tietyllä sektorilla, että tällainen 

raportti ja sen perustana oleva näyttö 

voidaan sisällyttää kyseistä maata tai 

sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-

aineistoon ja että asianomaisilla osapuolilla 

olisi oltava kattavat mahdollisuudet esittää 

huomautuksia raportista ja sen perustana 

olevasta näytöstä kussakin tutkimuksessa, 

jossa tällaista raporttia tai näyttöä 

käytetään. 

luettuna raaka-aineiden ja muiden 

tuotantotekijöiden kohdalla, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska muut voimat, kuten 

valtion puuttuminen asiaan, monopolit ja 

oligopolit, vaikuttavat niihin luoden 

erityisen markkinatilanteen, jossa ei ole 

mahdollista vertailla asianmukaisesti 

vientihintoja ja kotimarkkinahintoja ja -

kustannuksia. Lisäksi on aiheellista 

selventää, että merkittävien vääristymien 

olemassaoloa arvioitaessa huomioon olisi 

otettava muun muassa seuraavat tekijät: 

kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat välittömästi tai välillisesti 

viejämaan viranomaisten omistajuuden, 

valvonnan taikka poliittisen valvonnan tai 

ohjauksen alaisina, viranomaiset ovat 

välittömästi tai välillisesti läsnä yrityksissä 

ja mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin, kustannuksiin tai näiden 

yrityksien muihin kaupallisiin päätöksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan tiettyjä tai 

kaikkia kotimaisia tavarantoimittajia tai 

vaikutetaan muutoin vapaisiin 

markkinavoimiin, rahoitusta myöntävät 

instituutiot, jotka toteuttavat julkisen 

politiikan tavoitteita, myös alakohtaisilla 

tuilla tai raaka-ainemarkkinoiden tai 

tuotantotekijöiden markkinoiden 

oligopolin tai monopolin turvin, ja muut 

olosuhteet, joita komissio pitää 

asianmukaisina merkittävien 

vääristymien esiintymisen arvioimiseksi. 

On myös aiheellista säätää, että komissio 

voi laatia raportin, jossa kuvataan tilanne 

näiden tekijöiden osalta tietyssä maassa tai 

tietyllä sektorilla. Kaikkia asianomaisia 

osapuolia, kuten unionin tuotannonalaa 

sekä kyseisen maan ulkomaan vientiä 

harjoittavia toimijoita ja hallintoa, olisi 

kuultava raportin laatimisprosessin 

aikana. Tällainen raportti ja sen perustana 

oleva näyttö voidaan sisällyttää kyseistä 

maata tai sektoria koskevien tutkimusten 

asiakirja-aineistoon, ja että asianomaisilla 
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osapuolilla olisi oltava kattavat 

mahdollisuudet esittää huomautuksia 

raportista ja sen perustana olevasta 

näytöstä kussakin tutkimuksessa, jossa 

tällaista raporttia tai näyttöä käytetään. 

Euroopan parlamentin olisi seurattava 

raportin laatimisprosessia oman roolinsa 

mukaisesti. Komission olisi päivitettävä 

raporttia Euroopan parlamentin 

pyynnöstä, tai jos tietyn maan tai sektorin 

olosuhteet muuttuvat. Komission olisi 

joka tapauksessa tarkistettava raporttia 

kahden vuoden välein. Raportin ei pitäisi 

olla velvoittava, mutta komission olisi 

toimenpiteitä määrätessään selvitettävä 

asianmukaisesti näkemyksiään 

havaituista vääristymistä ja käytetystä 

menetelmästä. 

Or. en 

Perustelu 

It is necessary that clarify that forces leading to application of new methodology may be not 

be clearly attributable to the government, but may nevertheless result in inability to use 

domestic prices or costs. Oligopolistic or monopolistic structure of the raw material industry 

in the exporting country may be such a factor. Government involvement in control of firms 

may also be indirect. Any involvement in commercial decisions, such as decision on whether 

or not to export, shall also lead to the conclusion of government intervention. Report shall be 

prepared in consultation with all interested parties, including those representing the foreign 

government (in line with transparency, due process and fairness). Finally, it needs to be 

clarified that the report cannot be binding - for WTO compliance reasons. 

 

Tarkistus  18 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan 

katsoa esiintyvän merkittäviä vääristymiä, 

jotka vaikuttavat huomattavassa määrin 

(3) Tällaiset järjestelmään liittyvät 

vääristymät tai makrovääristymät 

määrittävät laajalti, ovatko hinnat ja 

kustannukset merkittävästi vääristyneitä 

yrityksissä ja aloilla. Järjestelmään 
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vapaisiin markkinavoimiin. Etenkin on 

aiheellista selventää, että tällaisen 

tilanteen voidaan katsoa esiintyvän muun 

muassa silloin, kun ilmoitetut hinnat tai 

kustannukset, mukaan luettuna raaka-

ainekustannukset, eivät määräydy 

vapaiden markkinavoimien perusteella, 

koska valtion puuttuminen asiaan 

vaikuttaa niihin. Lisäksi on aiheellista 

selventää, että tällaisen tilanteen 

esiintymistä tarkasteltaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan 

muutoin vapaisiin markkinavoimiin, ja 

rahoitusta myöntävät instituutiot, jotka 

toteuttavat julkisen politiikan tavoitteita. 
On myös aiheellista säätää, että komission 

yksiköt voivat laatia raportin, jossa 

kuvataan tilanne näiden tekijöiden osalta 

tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla, että 

tällainen raportti ja sen perustana oleva 

näyttö voidaan sisällyttää kyseistä maata 

tai sektoria koskevien tutkimusten 

asiakirja-aineistoon ja että asianomaisilla 

osapuolilla olisi oltava kattavat 

mahdollisuudet esittää huomautuksia 

raportista ja sen perustana olevasta 

näytöstä kussakin tutkimuksessa, jossa 

tällaista raporttia tai näyttöä käytetään. 

liittyvien vääristymien arviointi on 

erityisen tärkeää heterogeenisillä aloilla, 

joilla on runsaasti pieniä ja keskisuuria 

yrityksiä (pk-yritykset) ja joilla on 

vaikeinta havaita näyttöä alakohtaisista 

vääristymistä. 

 Yhden tai useamman merkittävän 

vääristymän esiintymisen viejämaan koko 

taloudessa tai merkityksellisellä talouden 

alalla olisi automaattisesti johdettava 

vääristymättömien kansainvälisten, 

kolmannen maan tai unionin hintojen, 

kustannusten tai vertailuarvojen 

käyttämiseen kunkin tuotantotekijän 
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osalta normaaliarvon muodostamiseen 

laskennallisesti. Jos maasta, joka ei täytä 

näitä edellytyksiä, peräisin oleva vientiä 

harjoittava tuottaja selkeästi osoittaa, että 

mikään merkittävä vääristymä ei vaikuta 

siihen välittömästi tai välillisesti ja että 

sen yhden tai useamman yksittäisen 

tuotantotekijän kustannukset eivät ole 

vääristyneitä, näitä kustannuksia on 

käytettävä sen normaaliarvon 

muodostamiseen. Vientiä harjoittavan 

tuottajan tietyn tuotantotekijän 

kustannuksien vääristymättömyyttä ja sen 

luotettavuutta olisi arvioitava muun 

muassa perustuen kyseessä oleviin 

määriin, niiden suhteelliseen osuuteen 

tuotantotekijän kokonaiskustannuksista 

ja niiden tosiasiallisesta käytöstä 

tuotannossa. Tällaisten yksittäisten 

havaintojen ei pitäisi vaikuttaa muiden 

vientiä harjoittavien tuottajien 

normaaliarvoon eikä niitä siten pitäisi 

ekstrapoloida koko maahan tai sektoriin 

17 artiklan soveltamisesta huolimatta. On 

myös aiheellista säätää, että komission 

yksiköt laativat raportin, jossa kuvataan 

tilanne näiden tekijöiden osalta tietyssä 

maassa tai tietyllä sektorilla. Raportissa 

olisi katettava sekä ala- ja yrityskohtaiset 

että makrovääristymät ja järjestelmään 

liittyvät vääristymät, joista viimeksi 

mainitut ovat erityisen tärkeitä aloilla, 

joilla on runsaasti pk-yrityksiä. Unionin 

tuotannonalaa olisi kuultava raportin 

laatimisprosessin aikana. Tällainen 

raportti ja sen perustana oleva näyttö olisi 

sisällytettävä kyseistä maata tai sektoria 

koskevien tutkimusten asiakirja-aineistoon. 

Euroopan parlamentin olisi seurattava 

raportin laatimisprosessia oman roolinsa 

mukaisesti. Komission olisi päivitettävä 

raporttia Euroopan parlamentin 

pyynnöstä, tai jos tietyn maan tai sektorin 

olosuhteet muuttuvat. Päätöksissä, jotka 

koskevat markkinatalouden vääristävien 

käytäntöjen olemassaoloa jossakin 

maassa tai jollakin alalla, olisi otettava 

huomioon kaikki asiakirja-aineistoon 
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liittyvä merkityksellinen näyttö, ja 

komission olisi tehtävä lopulliset 

päätökset viimeistään kolmen kuukauden 

kuluttua tutkimuksen aloittamisesta. 

Asianomaisille osapuolille olisi annettava 

10 päivää aikaa esittää huomautuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  19 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin 

markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista 

selventää, että tällaisen tilanteen voidaan 

katsoa esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Lisäksi on 

aiheellista selventää, että tällaisen tilanteen 

esiintymistä tarkasteltaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin 

markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista 

selventää, että tällaisen tilanteen voidaan 

katsoa esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Lisäksi on 

aiheellista selventää, että tällaisen tilanteen 

esiintymistä tarkasteltaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 
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julkisen politiikan tavoitteita. On myös 

aiheellista säätää, että komission yksiköt 

voivat laatia raportin, jossa kuvataan 

tilanne näiden tekijöiden osalta tietyssä 

maassa tai tietyllä sektorilla, että tällainen 

raportti ja sen perustana oleva näyttö 

voidaan sisällyttää kyseistä maata tai 

sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-

aineistoon ja että asianomaisilla osapuolilla 

olisi oltava kattavat mahdollisuudet esittää 

huomautuksia raportista ja sen perustana 

olevasta näytöstä kussakin tutkimuksessa, 

jossa tällaista raporttia tai näyttöä 

käytetään. 

julkisen politiikan tavoitteita. On myös 

aiheellista säätää, että komission yksiköt 

voivat laatia raportin, jossa kuvataan 

tilanne näiden tekijöiden osalta tietyssä 

maassa tai tietyllä sektorilla, että tällainen 

raportti ja sen perustana oleva näyttö 

voidaan sisällyttää kyseistä maata tai 

sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-

aineistoon ja että asianomaisilla osapuolilla 

olisi oltava kattavat mahdollisuudet esittää 

huomautuksia raportista ja sen perustana 

olevasta näytöstä kussakin tutkimuksessa, 

jossa tällaista raporttia tai näyttöä 

käytetään. Aloitettaessa tutkimusta, joka 

liittyy tietystä maasta tai tietyltä sektorilta 

peräisin olevaan vientiin, jonka 

yhteydessä komissiolla on perusteltua 

näyttöä merkittävien vääristymien 

mahdollisesta olemassaolosta, komission 

olisi tehtävä alustava päätös merkittävien 

vääristymien olemassaolosta kyseisessä 

maassa tai kyseisillä sektoreilla, ja 

tiedotettava tutkimuksesta osapuolille. 

Kaikkien päätöksien, jotka koskevat 

merkittävien vääristymien olemassaoloa 

jossakin maassa tai jollakin sektorilla, 

olisi pysyttävä voimassa niin kauan kuin 

riittävästä näytöstä ei ole vakuuttavasti 

ilmennyt, että merkittävät vääristymät 

eivät enää vaikuta kyseiseen maahan tai 

sektoriin, ja niiden olisi pysyttävä 

voimassa, kunnes ne kumotaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  20 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 
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esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin 

markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista 

selventää, että tällaisen tilanteen voidaan 

katsoa esiintyvän muun muassa silloin, 

kun ilmoitetut hinnat tai kustannukset, 

mukaan luettuna raaka-ainekustannukset, 

eivät määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Lisäksi on 

aiheellista selventää, että tällaisen 

tilanteen esiintymistä tarkasteltaessa 
huomioon voidaan ottaa muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, 

viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja 

mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy 

syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. On myös 

aiheellista säätää, että komission yksiköt 

voivat laatia raportin, jossa kuvataan 

tilanne näiden tekijöiden osalta tietyssä 

maassa tai tietyllä sektorilla, että tällainen 

raportti ja sen perustana oleva näyttö 

voidaan sisällyttää kyseistä maata tai 

sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-

aineistoon ja että asianomaisilla 

osapuolilla olisi oltava kattavat 

mahdollisuudet esittää huomautuksia 

raportista ja sen perustana olevasta 

näytöstä kussakin tutkimuksessa, jossa 

tällaista raporttia tai näyttöä käytetään. 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin 

markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista 

selventää, että tällainen tilanne syntyy 

silloin, kun ilmoitetut hinnat tai 

kustannukset, mukaan luettuna raaka-

ainekustannukset ja muiden 

tuotantotekijöiden kustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Lisäksi on 

aiheellista selventää, että merkittävien 

vääristymien olemassaoloa arvioitaessa 
huomioon olisi otettava muun muassa 

seuraavat tekijät: kyseisiä markkinoita 

palvelevat merkittävässä määrin yritykset, 

jotka toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, 

viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja 

mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy 

syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, valtiovallan 

(esimerkiksi julkisten elinten) laaja 

vaikuttaminen resurssien kohdentamiseen 

ja yritysten päätöksiin; vaikuttaminen voi 

olla suoraa tai epäsuoraa, ja se voi 

tapahtua esimerkiksi valtion määräämien 

hintojen taikka vero-, kauppa- tai 

valuuttajärjestelmissä syrjinnän kautta, 

yritysten toimintaan vaikuttavien 

valtiolähtöisten vääristymien 

olemassaolo: vääristymät voivat liittyä 

yksityistämiseen ja muuhun kuin 

markkinatalouteen perustuvan 

kauppajärjestelmän tai 

korvausjärjestelmän käyttöön, avoimen ja 

syrjimättömän yhtiöoikeuden 

puuttuminen tai epäasianmukainen 

täytäntöönpano: yhtiöoikeuden on 

varmistettava asianmukainen 

hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 

(kansainvälisten tilinpäätösstandardien 

soveltaminen, osakkeenomistajien 

suojelu, yritystä koskevien täsmällisten 
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tietojen julkinen saatavuus), 

johdonmukaisen, tehokkaan ja avoimen 

lainsäädännön puuttuminen ja 

epäasianmukainen täytäntöönpano: 

lainsäädännön on varmistettava 

omistusoikeuksien kunnioittaminen sekä 

toimivan konkurssijärjestelmän toiminta, 

aidon rahoitusalan puuttuminen: 

rahoitusalan on toimittava valtiosta 

riippumatta ja siihen on sovellettava sekä 

lainsäädännön että käytännön tasolla 

riittäviä takuusäännöksiä ja valvontaa, ja 

muut olosuhteet, joita komissio pitää 

asianmukaisina merkittävien 

vääristymien esiintymisen arvioimiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  21 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin 

markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista 

selventää, että tällaisen tilanteen voidaan 

katsoa esiintyvän muun muassa silloin, 

kun ilmoitetut hinnat tai kustannukset, 

mukaan luettuna raaka-ainekustannukset, 

eivät määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Lisäksi on 

aiheellista selventää, että tällaisen 

tilanteen esiintymistä tarkasteltaessa 
huomioon voidaan ottaa muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin 

markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista 

selventää, että tällainen tilanne syntyy 

silloin, kun ilmoitetut hinnat tai 

kustannukset, mukaan luettuna raaka-

ainekustannukset ja muiden 

tuotantotekijöiden kustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Lisäksi on 

aiheellista selventää, että merkittävien 

vääristymien olemassaoloa arvioitaessa 
huomioon voidaan ottaa muun muassa 

seuraavat tekijät: kyseisiä markkinoita 

palvelevat merkittävässä määrin yritykset, 

jotka toimivat viejämaan viranomaisten 
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omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, 

viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja 

mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy 

syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. On myös 

aiheellista säätää, että komission yksiköt 

voivat laatia raportin, jossa kuvataan 

tilanne näiden tekijöiden osalta tietyssä 

maassa tai tietyllä sektorilla, että tällainen 

raportti ja sen perustana oleva näyttö 

voidaan sisällyttää kyseistä maata tai 

sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-

aineistoon ja että asianomaisilla osapuolilla 

olisi oltava kattavat mahdollisuudet esittää 

huomautuksia raportista ja sen perustana 

olevasta näytöstä kussakin tutkimuksessa, 

jossa tällaista raporttia tai näyttöä 

käytetään. 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, ja näin 

tosiasiallisesti ja oikeudellisesti luovutaan 

asianmukaisesta hallinnointi- ja 

ohjausjärjestelmästä, viranomaiset ovat 

läsnä yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, läpinäkyvän, 

vaikuttavan ja toimivan yhtiöoikeuden 

puuttuminen, avoimen lainsäädännön 

puuttuminen saattaisi aiheuttaa syrjiviä 

vaikutuksia yhteisyrityksille ja muille 

ulkomaisille sijoituksille ja rahoituksen 

saannille rahoitusta myöntäviltä 

instituutioilta, jotka toteuttavat julkisen 

politiikan tavoitteita, tai muut olosuhteet, 

joita komissio pitää asianmukaisina 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

arvioimiseksi. On myös aiheellista säätää, 

että komission yksiköt voivat laatia tai 

päivittää raportteja vääristymistä, jotka 

saattavat johtaa polkumyynnin vastaisen 

tutkimuksen aloittamiseen, raportteja, 

joissa kuvataan markkinaoloja näiden 

tahojen osalta tietyssä maassa tai tietyllä 

sektorilla, että tällaiset raportit ja niiden 

perustana oleva näyttö voidaan sisällyttää 

kyseistä maata tai sektoria koskevien 

tutkimusten asiakirja-aineistoon ja että 

asianomaisilla osapuolilla olisi oltava 

kattavat mahdollisuudet esittää 

huomautuksia raportista ja sen perustana 

olevasta näytöstä kussakin tutkimuksessa, 

jossa tällaista raporttia tai näyttöä 

käytetään. 

Or. en 

 

Tarkistus  22 

Salvatore Cicu 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin 

markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista 

selventää, että tällaisen tilanteen voidaan 

katsoa esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Lisäksi on 

aiheellista selventää, että tällaisen tilanteen 

esiintymistä tarkasteltaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. On myös 

aiheellista säätää, että komission yksiköt 

voivat laatia raportin, jossa kuvataan 

tilanne näiden tekijöiden osalta tietyssä 

maassa tai tietyllä sektorilla, että tällainen 

raportti ja sen perustana oleva näyttö 

voidaan sisällyttää kyseistä maata tai 

sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-

aineistoon ja että asianomaisilla osapuolilla 

olisi oltava kattavat mahdollisuudet esittää 

huomautuksia raportista ja sen perustana 

olevasta näytöstä kussakin tutkimuksessa, 

jossa tällaista raporttia tai näyttöä 

käytetään. 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin 

markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista 

selventää, että tällaisen tilanteen voidaan 

katsoa esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Lisäksi on 

aiheellista selventää, että tällaisen tilanteen 

esiintymistä tarkasteltaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. On myös 

aiheellista säätää, että komission yksiköt 

voivat laatia raportin, jossa kuvataan 

tilanne näiden tekijöiden osalta tietyssä 

maassa tai tietyllä sektorilla, raportissa 

olisi katettava sekä ala- ja yrityskohtaiset 

että makrovääristymät ja merkittävät 

vääristymät, joista viimeksi mainitut ovat 

erityisen tärkeitä aloilla, joilla on 

runsaasti pk-yrityksiä, merkittävien 

vääristymien arviointi on erityisen tärkeää 

heterogeenisillä aloilla, joilla on runsaasti 

pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-

yritykset) ja joilla on vaikeinta havaita 

näyttöä alakohtaisista vääristymistä, että 

tällainen raportti ja sen perustana oleva 



 

PE604.811v02-00 30/149 AM\1127399FI.docx 

FI 

näyttö voidaan sisällyttää kyseistä maata 

tai sektoria koskevien tutkimusten 

asiakirja-aineistoon ja että asianomaisilla 

osapuolilla olisi oltava kattavat 

mahdollisuudet esittää huomautuksia 

raportista ja sen perustana olevasta 

näytöstä kussakin tutkimuksessa, jossa 

tällaista raporttia tai näyttöä käytetään. 

Or. en 

 

Tarkistus  23 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin 

vapaisiin markkinavoimiin. Etenkin on 

aiheellista selventää, että tällaisen 

tilanteen voidaan katsoa esiintyvän muun 

muassa silloin, kun ilmoitetut hinnat tai 

kustannukset, mukaan luettuna raaka-

ainekustannukset, eivät määräydy 

vapaiden markkinavoimien perusteella, 

koska valtion puuttuminen asiaan 

vaikuttaa niihin. Lisäksi on aiheellista 

selventää, että tällaisen tilanteen 

esiintymistä tarkasteltaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

(3) Ottaen huomioon, että on tarpeen 

edistää ja puolustaa 

oikeudenmukaisuuden, kestävyyden ja 

reilun kilpailun periaatteisiin perustuvaa 

kansainvälistä kauppaa, ja aiemmista 

menettelyistä saatujen kokemusten 

perusteella on aiheellista selventää 

olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

johtuvat siitä, että viejämaa toimii 

markkinataloutta vääristävällä tavalla, 

minkä seurauksena kansallisten hintojen 

ja tuotantokustannusten hyödyntäminen 

ei ole asianmukaista, mukaan luettuna 

raaka-ainekustannukset, 

energiakustannukset ja muut 

tuotantotekijät. Tämän vuoksi on 

aiheellista selventää, että viejämaan 

todellisen toiminnan arvioinnissa olisi 

otettava huomioon seuraavat kriteerit: 

valtiovallan (esimerkiksi julkisten elinten) 

voimakas vaikuttaminen resurssien 

kohdentamiseen ja yritysten päätöksiin; 

vaikuttaminen voi olla suoraa tai 

epäsuoraa, ja se voi tapahtua esimerkiksi 

valtion määräämien hintojen taikka vero-, 

kauppa- tai valuuttajärjestelmissä 
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tavarantoimittajia tai vaikutetaan 

muutoin vapaisiin markkinavoimiin, ja 

rahoitusta myöntävät instituutiot, jotka 

toteuttavat julkisen politiikan tavoitteita. 

On myös aiheellista säätää, että komission 

yksiköt voivat laatia raportin, jossa 

kuvataan tilanne näiden tekijöiden osalta 

tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla, että 

tällainen raportti ja sen perustana oleva 

näyttö voidaan sisällyttää kyseistä maata 

tai sektoria koskevien tutkimusten 

asiakirja-aineistoon ja että asianomaisilla 

osapuolilla olisi oltava kattavat 

mahdollisuudet esittää huomautuksia 

raportista ja sen perustana olevasta 

näytöstä kussakin tutkimuksessa, jossa 

tällaista raporttia tai näyttöä käytetään. 

syrjinnän kautta; yritysten toimintaan 

vaikuttavat valtiolähtöiset vääristymät, 

jotka liittyvät yksityistämiseen ja muuhun 

kuin markkinatalouteen perustuvien 

neuvottelu- tai korvausjärjestelmien 

(kuten vaihtokaupat) käyttöön; avoimen 

ja syrjimättömän yhtiöoikeuden 

puuttuminen; yhtiöoikeuden on 

varmistettava asianmukainen 

hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 

(kansainvälisten tilinpäätösstandardien 

soveltaminen, osakkeenomistajien 

suojelu, yritystä koskevien täsmällisten 

tietojen julkinen saatavuus); 

johdonmukaisen, tehokkaan ja avoimen 

lainsäädännön puuttuminen; 

lainsäädännön on varmistettava 

omistusoikeuksien kunnioittaminen sekä 

toimivan konkurssijärjestelmän toiminta; 

aidon rahoitusalan puuttuminen; 

rahoitusalan on toimittava valtiosta 

riippumatta, ja siihen on sovellettava sekä 

lainsäädännön että käytännön tasolla 

riittäviä takuusäännöksiä ja valvontaa; 

kansallinen teollisuus hallitsee yli 

40 prosenttia tietyn alan 

maailmanmarkkinoista, mikä voi viitata 

määräävän aseman väärinkäyttöön; 

sosiaalisten, rahoituksellisten ja 

ympäristöön liittyvien kansainvälisten ja 

eurooppalaisten standardien 

noudattamatta jättäminen; kaikki muut 

kriteerit tai seikat, jotka komissio katsoo 

soveltuviksi mahdollisten merkittävien 

vääristymien arviointiin. 

Or. it 

 

Tarkistus  24 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 
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(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin 

markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista 

selventää, että tällaisen tilanteen voidaan 

katsoa esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Lisäksi on 

aiheellista selventää, että tällaisen tilanteen 

esiintymistä tarkasteltaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. On myös 

aiheellista säätää, että komission yksiköt 

voivat laatia raportin, jossa kuvataan 

tilanne näiden tekijöiden osalta tietyssä 

maassa tai tietyllä sektorilla, että tällainen 

raportti ja sen perustana oleva näyttö 

voidaan sisällyttää kyseistä maata tai 

sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-

aineistoon ja että asianomaisilla osapuolilla 

olisi oltava kattavat mahdollisuudet esittää 

huomautuksia raportista ja sen perustana 

olevasta näytöstä kussakin tutkimuksessa, 

jossa tällaista raporttia tai näyttöä 

käytetään. 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin 

markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista 

selventää, että tällaisen tilanteen voidaan 

katsoa esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Lisäksi on 

aiheellista selventää, että tällaisen tilanteen 

esiintymistä tarkasteltaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, sellaisten 

monenvälisten ympäristösopimusten 

täytäntöönpanoa, joiden osapuolena 

unioni on, ei valvota, Kansainvälisen 

työjärjestön (ILO) keskeisten 

yleissopimuksien täytäntöönpanoa ei 

valvota, ja rahoitusta myöntävät 

instituutiot, jotka toteuttavat julkisen 

politiikan tavoitteita. On myös aiheellista 

säätää, että komission yksiköt voivat laatia 

raportin, jossa kuvataan tilanne näiden 

tekijöiden osalta tietyssä maassa tai tietyllä 

sektorilla, että tällainen raportti ja sen 

perustana oleva näyttö voidaan sisällyttää 

kyseistä maata tai sektoria koskevien 

tutkimusten asiakirja-aineistoon ja että 

asianomaisilla osapuolilla olisi oltava 

kattavat mahdollisuudet esittää 

huomautuksia raportista ja sen perustana 

olevasta näytöstä kussakin tutkimuksessa, 

jossa tällaista raporttia tai näyttöä 
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käytetään. 

Or. en 

 

Tarkistus  25 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin 

markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista 

selventää, että tällaisen tilanteen voidaan 

katsoa esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Lisäksi on 

aiheellista selventää, että tällaisen tilanteen 

esiintymistä tarkasteltaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. On myös 

aiheellista säätää, että komission yksiköt 

voivat laatia raportin, jossa kuvataan 

tilanne näiden tekijöiden osalta tietyssä 

maassa tai tietyllä sektorilla, että tällainen 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin vapaisiin 

markkinavoimiin. Etenkin on aiheellista 

selventää, että tällaisen tilanteen voidaan 

katsoa esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset ja muiden 

tuotantotekijöiden kustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Lisäksi on 

aiheellista selventää, että tällaisen tilanteen 

esiintymistä tarkasteltaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaisten läsnäolo 

yrityksissä tai muut olot mahdollistavat 

valtion puuttumisen hintoihin tai 

kustannuksiin, myös resurssien jaon ja 

yrityksissä tehtyjen päätöksien 

välityksellä, esiintyy syrjivää julkista 

politiikkaa tai toimenpiteitä, joilla 

suositaan kotimaisia tavarantoimittajia tai 

vaikutetaan muutoin vapaisiin 

markkinavoimiin, ja rahoitusta myöntävät 

instituutiot, jotka toteuttavat julkisen 

politiikan tavoitteita. On myös aiheellista 
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raportti ja sen perustana oleva näyttö 

voidaan sisällyttää kyseistä maata tai 

sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-

aineistoon ja että asianomaisilla osapuolilla 

olisi oltava kattavat mahdollisuudet esittää 

huomautuksia raportista ja sen perustana 

olevasta näytöstä kussakin tutkimuksessa, 

jossa tällaista raporttia tai näyttöä 

käytetään. 

säätää, että komission yksiköt voivat laatia 

raportin, jossa kuvataan tilanne näiden 

tekijöiden osalta tietyssä maassa tai tietyllä 

sektorilla, että tällainen raportti ja sen 

perustana oleva näyttö voidaan sisällyttää 

kyseistä maata tai sektoria koskevien 

tutkimusten asiakirja-aineistoon ja että 

asianomaisilla osapuolilla olisi oltava 

kattavat mahdollisuudet esittää 

huomautuksia raportista ja sen perustana 

olevasta näytöstä kussakin tutkimuksessa, 

jossa tällaista raporttia tai näyttöä 

käytetään. 

Or. en 

 

Tarkistus  26 

Helmut Scholz 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin 

vapaisiin markkinavoimiin. Etenkin on 

aiheellista selventää, että tällaisen tilanteen 

voidaan katsoa esiintyvän muun muassa 

silloin, kun ilmoitetut hinnat tai 

kustannukset, mukaan luettuna raaka-

ainekustannukset, eivät määräydy 

vapaiden markkinavoimien perusteella, 

koska valtion puuttuminen asiaan vaikuttaa 

niihin. Lisäksi on aiheellista selventää, että 

tällaisen tilanteen esiintymistä 

tarkasteltaessa huomioon voidaan ottaa 

muun muassa seuraavien tekijöiden 

mahdollinen vaikutus: kyseisiä markkinoita 

palvelevat merkittävässä määrin yritykset, 

jotka toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, 

(3) Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista 

selventää olosuhteita, joissa voidaan katsoa 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, jotka 

vaikuttavat huomattavassa määrin 

kilpailun rehellisyyteen. Etenkin on 

aiheellista selventää, että tällaisen tilanteen 

voidaan katsoa esiintyvän muun muassa 

silloin, kun ilmoitetut tuotantohinnat tai -

kustannukset, mukaan luettuna verot ja 

primääri- ja uusioraaka-aineiden 
kustannukset, työvoimakustannukset sekä 

ympäristövelvoitteiden noudattamisesta 

aiheutuvat kustannukset ovat selvästi 

alhaisemmat kuin kansainvälisillä 

markkinoilla keskimäärin, koska valtion 

puuttuminen asiaan vaikuttaa niihin ja 

tuottaa kohtuutonta kilpailuetua. Lisäksi 

on aiheellista selventää, että tällaisen 

tilanteen esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon voidaan ottaa muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 
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viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja 

mahdollistavat valtion puuttumisen 
hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy 

syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan 

muutoin vapaisiin markkinavoimiin, ja 

rahoitusta myöntävät instituutiot, jotka 

toteuttavat julkisen politiikan tavoitteita. 

On myös aiheellista säätää, että komission 

yksiköt voivat laatia raportin, jossa 
kuvataan tilanne näiden tekijöiden osalta 

tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla, että 

tällainen raportti ja sen perustana oleva 

näyttö voidaan sisällyttää kyseistä maata 

tai sektoria koskevien tutkimusten 

asiakirja-aineistoon ja että asianomaisilla 

osapuolilla olisi oltava kattavat 

mahdollisuudet esittää huomautuksia 

raportista ja sen perustana olevasta 

näytöstä kussakin tutkimuksessa, jossa 

tällaista raporttia tai näyttöä käytetään. 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, valtio 

puuttuu yrityksissä hintoihin tai 

kustannuksiin kilpailuetujen 

saavuttamiseksi epärehellisin keinoin. On 

myös aiheellista säätää, että komissio laatii 

ja päivittää raportteja, joissa kuvataan 

tilanne taloudellisten, verotukseen 

liittyvien, sosiaalisten ja ympäristöön 

liittyvien polkumyyntikäytäntöjen osalta 

maissa, jotka ovat unionin 

kauppakumppaneita, tai tietyillä 

sektoreilla, että tällainen raportti ja sen 

perustana oleva näyttö voidaan sisällyttää 

kyseistä maata tai sektoria koskevien 

tutkimusten asiakirja-aineistoon ja että 

asianomaisilla osapuolilla olisi oltava 

kattavat mahdollisuudet esittää 

huomautuksia raportista ja sen perustana 

olevasta näytöstä kussakin tutkimuksessa, 

jossa tällaista raporttia tai näyttöä 

käytetään. 

Or. en 

 

Tarkistus  27 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) Yhden tai useampien merkittävien 

vääristymien esiintymisen viejämaan koko 

taloudessa tai merkityksellisellä talouden 

alalla olisi automaattisesti johdettava 

vääristymättömien kansainvälisten, 

kolmannen maan tai unionin hintojen, 

kustannusten tai vertailuarvojen 

käyttämiseen kunkin tuotantotekijän 

osalta normaaliarvon muodostamiseen 

laskennallisesti. Jos sellaisesta maasta, 
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jossa esiintyy yksi tai useampia 

merkittäviä vääristymiä, peräisin oleva tai 

sellaisella sektorilla, jolla esiintyy yksi tai 

useampi merkittävä vääristymä, toimiva 

vientiä harjoittava tuottaja ratkaisevasti 

osoittaa, että sen yhden tai useamman 

yksittäisen tuotantotekijän kustannukset 

eivät ole vääristyneitä, näitä kustannuksia 

olisi käytettävä sen normaaliarvon 

muodostamiseen. Vientiä harjoittavan 

tuottajan tietyn tuotantotekijän 

kustannuksien vääristymättömyyttä ja sen 

luotettavuutta olisi arvioitava muun 

muassa perustuen kyseessä oleviin 

määriin, niiden suhteelliseen osuuteen 

tuotantotekijän kokonaiskustannuksista 

ja niiden tosiasiallisesta käytöstä 

tuotannossa. Tällaisten yksittäisten 

havaintojen ei pitäisi vaikuttaa muiden 

vientiä harjoittavien tuottajien 

normaaliarvoon eikä niitä siten pitäisi 

ekstrapoloida koko maahan tai sektoriin 

17 artiklan soveltamisesta huolimatta. 

Or. en 

 

Tarkistus  28 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) Jos maasta, joka ei täytä näitä 

edellytyksiä, peräisin oleva vientiä 

harjoittava tuottaja selkeästi osoittaa, että 

mikään merkittävä vääristymä ei vaikuta 

siihen välittömästi tai välillisesti ja että 

sen yhden tai useamman yksittäisen 

tuotantotekijän kustannukset eivät ole 

vääristyneitä, näitä kustannuksia on 

käytettävä sen normaaliarvon 

muodostamiseen. Tällaisten yksittäisten 

havaintojen ei pitäisi vaikuttaa muiden 

tuottajien normaaliarvoon eikä niitä siten 
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pitäisi ekstrapoloida koko maahan tai 

alaan 17 artiklan soveltamisesta 

huolimatta. 

Or. en 

 

Tarkistus  29 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (3 b) On myös aiheellista säätää, että 

komission yksiköt laativat raportin, jossa 

kuvataan tilanne näiden tekijöiden osalta 

tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla. 

Unionin tuotannonalaa olisi kuultava 

raportin laatimisprosessin aikana. 

Tällainen raportti ja sen perustana oleva 

näyttö olisi sisällytettävä kyseistä maata 

tai sektoria koskevien tutkimusten 

asiakirja-aineistoon. Euroopan 

parlamentin olisi seurattava raportin 

laatimisprosessia. Komissio saattaa 

raportin ajan tasalle Euroopan 

parlamentin pyynnöstä, tai jos tietyn 

maan tai alan olosuhteet muuttuvat. 

Päätöksissä, jotka koskevat merkittävien 

vääristymien olemassaoloa jossakin 

maassa tai jollakin alalla, olisi otettava 

huomioon kaikki asiakirja-aineistoon 

liittyvä merkityksellinen näyttö, ja 

komission olisi tehtävä lopulliset 

päätökset viimeistään kolmen kuukauden 

kuluttua tutkimuksen aloittamisesta. 

Asianomaisille osapuolille olisi annettava 

10 päivää aikaa esittää huomautuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  30 

David Borrelli, Tiziana Beghin 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(4) Lisäksi on syytä muistaa, että 

kustannukset olisi normaalisti laskettava 

tutkimuksen kohteena olevan viejän tai 

tuottajan pitämän kirjanpidon perusteella. 

Jos viejämaassa kuitenkin on merkittäviä 

vääristymiä, joiden seurauksena 

asianomaisen osapuolen kirjanpidossa 

esitetyt kustannukset ovat keinotekoisen 

alhaiset, tällaisia kustannuksia voidaan 

oikaista tai ne voidaan määrittää jollakin 

hyväksyttävällä perustalla, mukaan 

luettuna muilta edustavilta markkinoilta tai 

kansainvälisistä hinnoista tai 

vertailuarvoista saadut tiedot. Aiemmista 

menettelyistä saatujen kokemusten 

perusteella on aiheellista vielä selventää, 

että sovellettaessa tällä asetuksella 

käyttöön otettuja säännöksiä huomioon 

olisi otettava kaikki asiaankuuluva näyttö, 

mukaan luettuna asiaan liittyvät 

arviointiraportit, jotka koskevat vientiä 

harjoittavien tuottajien kotimarkkinoilla 

vallitsevia olosuhteita, ja niiden perustana 

oleva näyttö, joka on sisällytetty asiakirja-

aineistoon ja jota koskevia huomautuksia 

asianomaisilla osapuolilla on ollut 

mahdollisuus esittää. 

(4) Lisäksi on syytä muistaa, että 

kustannukset olisi normaalisti laskettava 

tutkimuksen kohteena olevan viejän tai 

tuottajan pitämän kirjanpidon perusteella. 

Jos viejämaa kuitenkin toimii 

markkinataloutta vääristävällä tavalla, 

minkä seurauksena asianomaisen 

osapuolen kirjanpidossa esitetyt 

kustannukset ovat keinotekoisen alhaiset, 

tällaiset kustannukset olisi oikaistava tai 

määritettävä jollakin hyväksyttävällä 

perustalla, mukaan luettuna muilta 

edustavilta markkinoilta tai 

kansainvälisistä hinnoista tai 

vertailuarvoista saadut tiedot edellyttäen, 

että ne eivät ole vääristyneitä, tai 

Euroopan unionin markkinoilta saadut 

tiedot. Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista vielä 

selventää, että sovellettaessa tällä 

asetuksella käyttöön otettuja säännöksiä 

huomioon olisi otettava kaikki 

asiaankuuluva näyttö, mukaan luettuna 

asiaan liittyvät arviointiraportit, jotka 

koskevat vientiä harjoittavien tuottajien 

kotimarkkinoilla vallitsevia olosuhteita, ja 

niiden perustana oleva näyttö, joka on 

sisällytetty asiakirja-aineistoon ja jota 

koskevia huomautuksia asianomaisilla 

osapuolilla on ollut mahdollisuus esittää. 

Tämä koskee erityisesti tapauksia, joissa 

viejämaassa ei ole Euroopassa voimassa 

olevia sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä 

standardeja vastaavia standardeja tai 

joissa yhdellä tai useammalla alalla on 

tuotannon ylikapasiteettia, joka vaikuttaa 

hintoihin ja kustannuksiin. Mahdollisia 

markkinataloutta vääristävään toimintaan 

liittyviä tietoja tai todisteita voivat 

toimittaa myös sidosryhmät, kuten 

teollisuuden toimijat ja ammattiliitot. 

Nämä tiedot on otettava huomioon, kun 
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tehdään päätöksiä raporttien laatimisesta 

tai ajantasaistamisesta. 

Or. it 

 

Tarkistus  31 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(4) Lisäksi on syytä muistaa, että 

kustannukset olisi normaalisti laskettava 

tutkimuksen kohteena olevan viejän tai 

tuottajan pitämän kirjanpidon perusteella. 

Jos viejämaassa kuitenkin on merkittäviä 

vääristymiä, joiden seurauksena 

asianomaisen osapuolen kirjanpidossa 

esitetyt kustannukset ovat keinotekoisen 

alhaiset, tällaisia kustannuksia voidaan 

oikaista tai ne voidaan määrittää jollakin 

hyväksyttävällä perustalla, mukaan 

luettuna muilta edustavilta markkinoilta tai 

kansainvälisistä hinnoista tai 

vertailuarvoista saadut tiedot. Aiemmista 

menettelyistä saatujen kokemusten 

perusteella on aiheellista vielä selventää, 

että sovellettaessa tällä asetuksella 

käyttöön otettuja säännöksiä huomioon 

olisi otettava kaikki asiaankuuluva näyttö, 

mukaan luettuna asiaan liittyvät 

arviointiraportit, jotka koskevat vientiä 

harjoittavien tuottajien kotimarkkinoilla 

vallitsevia olosuhteita, ja niiden perustana 

oleva näyttö, joka on sisällytetty asiakirja-

aineistoon ja jota koskevia huomautuksia 

asianomaisilla osapuolilla on ollut 

mahdollisuus esittää. 

(4) Lisäksi on syytä muistaa, että 

kustannukset olisi normaalisti laskettava 

tutkimuksen kohteena olevan viejän tai 

tuottajan pitämän kirjanpidon perusteella. 

Jos viejämaassa kuitenkin on yksi tai 

useampia merkittäviä vääristymiä, joiden 

seurauksena asianomaisen osapuolen 

kirjanpidossa esitetyt kustannukset ovat 

keinotekoisen alhaiset, tällaiset 

kustannukset olisi määritettävä jollakin 

hyväksyttävällä perustalla, mukaan 

luettuna muilta edustavilta markkinoilta, 

unionin markkinoilta tai 

vääristymättömistä kansainvälisistä 

hinnoista tai vertailuarvoista saadut tiedot. 

Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista vielä 

selventää, että sovellettaessa tällä 

asetuksella käyttöön otettuja säännöksiä 

huomioon olisi otettava kaikki 

asiaankuuluva näyttö, mukaan luettuna 

asiaan liittyvät arviointiraportit, jotka 

koskevat vientiä harjoittavien tuottajien 

kotimarkkinoilla vallitsevia olosuhteita, ja 

niiden perustana oleva näyttö, joka on 

sisällytetty asiakirja-aineistoon ja jota 

koskevia huomautuksia asianomaisilla 

osapuolilla on ollut mahdollisuus esittää. 

WTO:ssa ja sen sopimuksissa ja 

pöytäkirjoissa vahvistettujen oikeuksien ja 
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velvollisuuksien tasapainon 

säilyttämiseksi näitä sääntöjä 

sovellettaessa on erittäin tärkeää, että 

unioni ottaa huomioon, miten sen 

kauppakumppanit tulkitsevat ja soveltavat 

niitä. 

Or. en 

 

Tarkistus  32 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(4) Lisäksi on syytä muistaa, että 

kustannukset olisi normaalisti laskettava 

tutkimuksen kohteena olevan viejän tai 

tuottajan pitämän kirjanpidon perusteella. 

Jos viejämaassa kuitenkin on merkittäviä 

vääristymiä, joiden seurauksena 

asianomaisen osapuolen kirjanpidossa 

esitetyt kustannukset ovat keinotekoisen 

alhaiset, tällaisia kustannuksia voidaan 

oikaista tai ne voidaan määrittää jollakin 

hyväksyttävällä perustalla, mukaan 

luettuna muilta edustavilta markkinoilta tai 

kansainvälisistä hinnoista tai 

vertailuarvoista saadut tiedot. Aiemmista 

menettelyistä saatujen kokemusten 

perusteella on aiheellista vielä selventää, 

että sovellettaessa tällä asetuksella 

käyttöön otettuja säännöksiä huomioon 

olisi otettava kaikki asiaankuuluva näyttö, 

mukaan luettuna asiaan liittyvät 

arviointiraportit, jotka koskevat vientiä 

harjoittavien tuottajien kotimarkkinoilla 

vallitsevia olosuhteita, ja niiden perustana 

oleva näyttö, joka on sisällytetty asiakirja-

aineistoon ja jota koskevia huomautuksia 

asianomaisilla osapuolilla on ollut 

mahdollisuus esittää. 

(4) Lisäksi on syytä muistaa, että 

kustannukset olisi normaalisti laskettava 

tutkimuksen kohteena olevan viejän tai 

tuottajan pitämän kirjanpidon perusteella. 

Jos viejämaassa kuitenkin on merkittäviä 

vääristymiä, joiden seurauksena 

asianomaisen osapuolen kirjanpidossa 

esitetyt kustannukset ovat keinotekoisen 

alhaiset, tällaisia kustannuksia voidaan 

oikaista tai ne voidaan määrittää jollakin 

hyväksyttävällä perustalla, mukaan 

luettuna muilta edustavilta markkinoilta tai 

kansainvälisistä hinnoista tai 

vertailuarvoista saadut tiedot. Aiemmista 

menettelyistä saatujen kokemusten 

perusteella on aiheellista vielä selventää, 

että sovellettaessa tällä asetuksella 

käyttöön otettuja säännöksiä huomioon 

olisi otettava kaikki asiaankuuluva näyttö, 

mukaan luettuna asiaan liittyvät 

arviointiraportit, jotka koskevat vientiä 

harjoittavien tuottajien kotimarkkinoilla 

vallitsevia olosuhteita, ja niiden perustana 

oleva näyttö, joka on sisällytetty asiakirja-

aineistoon ja jota koskevia huomautuksia 

asianomaisilla osapuolilla on ollut 

mahdollisuus esittää. Unionin 

tuotannonala voi myös tuoda julki 

merkittävien vääristymien olemassaolon. 
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Se olisi otettava huomioon, kun päätetään 

asiaankuuluvien raporttien laatimisesta 

tai päivittämisestä. 

Or. en 

 

Tarkistus  33 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(4) Lisäksi on syytä muistaa, että 

kustannukset olisi normaalisti laskettava 

tutkimuksen kohteena olevan viejän tai 

tuottajan pitämän kirjanpidon perusteella. 

Jos viejämaassa kuitenkin on merkittäviä 

vääristymiä, joiden seurauksena 

asianomaisen osapuolen kirjanpidossa 

esitetyt kustannukset ovat keinotekoisen 

alhaiset, tällaisia kustannuksia voidaan 

oikaista tai ne voidaan määrittää jollakin 

hyväksyttävällä perustalla, mukaan 

luettuna muilta edustavilta markkinoilta tai 

kansainvälisistä hinnoista tai 

vertailuarvoista saadut tiedot. Aiemmista 

menettelyistä saatujen kokemusten 

perusteella on aiheellista vielä selventää, 

että sovellettaessa tällä asetuksella 

käyttöön otettuja säännöksiä huomioon 

olisi otettava kaikki asiaankuuluva näyttö, 

mukaan luettuna asiaan liittyvät 

arviointiraportit, jotka koskevat vientiä 

harjoittavien tuottajien kotimarkkinoilla 

vallitsevia olosuhteita, ja niiden perustana 

oleva näyttö, joka on sisällytetty asiakirja-

aineistoon ja jota koskevia huomautuksia 

asianomaisilla osapuolilla on ollut 

mahdollisuus esittää. 

(4) Lisäksi on syytä muistaa, että 

kustannukset olisi normaalisti laskettava 

tutkimuksen kohteena olevan viejän tai 

tuottajan pitämän kirjanpidon perusteella. 

Jos viejämaassa kuitenkin on merkittäviä 

vääristymiä, joiden seurauksena 

asianomaisen osapuolen kirjanpidossa 

esitetyt kustannukset ovat keinotekoisen 

alhaiset, tällaisia kustannuksia voidaan 

oikaista tai ne voidaan määrittää jollakin 

hyväksyttävällä perustalla, mukaan 

luettuna muilta edustavilta markkinoilta tai 

kansainvälisistä hinnoista tai 

vertailuarvoista saadut tiedot. Aiemmista 

menettelyistä saatujen kokemusten 

perusteella on aiheellista vielä selventää, 

että sovellettaessa tällä asetuksella 

käyttöön otettuja säännöksiä huomioon 

olisi otettava kaikki asiaankuuluva näyttö, 

mukaan luettuna asiaan liittyvät 

arviointiraportit, jotka koskevat vientiä 

harjoittavien tuottajien kotimarkkinoilla 

vallitsevia olosuhteita, ja niiden perustana 

oleva näyttö, joka on sisällytetty asiakirja-

aineistoon ja jota koskevia huomautuksia 

asianomaisilla osapuolilla on ollut 

mahdollisuus esittää. Unionin 

tuotannonala voi myös tuoda julki 

merkittävien vääristymien olemassaolon. 

Se olisi otettava huomioon, kun päätetään 

asiaankuuluvien raporttien laatimisesta 

tai päivittämisestä. 
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Or. en 

 

Tarkistus  34 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(4) Lisäksi on syytä muistaa, että 

kustannukset olisi normaalisti laskettava 

tutkimuksen kohteena olevan viejän tai 

tuottajan pitämän kirjanpidon perusteella. 

Jos viejämaassa kuitenkin on merkittäviä 

vääristymiä, joiden seurauksena 

asianomaisen osapuolen kirjanpidossa 

esitetyt kustannukset ovat keinotekoisen 

alhaiset, tällaisia kustannuksia voidaan 

oikaista tai ne voidaan määrittää jollakin 

hyväksyttävällä perustalla, mukaan 

luettuna muilta edustavilta markkinoilta tai 

kansainvälisistä hinnoista tai 

vertailuarvoista saadut tiedot. Aiemmista 

menettelyistä saatujen kokemusten 

perusteella on aiheellista vielä selventää, 

että sovellettaessa tällä asetuksella 

käyttöön otettuja säännöksiä huomioon 

olisi otettava kaikki asiaankuuluva näyttö, 

mukaan luettuna asiaan liittyvät 

arviointiraportit, jotka koskevat vientiä 

harjoittavien tuottajien kotimarkkinoilla 

vallitsevia olosuhteita, ja niiden perustana 

oleva näyttö, joka on sisällytetty asiakirja-

aineistoon ja jota koskevia huomautuksia 

asianomaisilla osapuolilla on ollut 

mahdollisuus esittää. 

(4) Lisäksi on syytä muistaa, että 

kustannukset olisi normaalisti laskettava 

tutkimuksen kohteena olevan viejän tai 

tuottajan pitämän kirjanpidon perusteella. 

Jos viejämaassa kuitenkin on merkittäviä 

vääristymiä, joiden seurauksena 

asianomaisen osapuolen kirjanpidossa 

esitetyt kustannukset ovat keinotekoisen 

alhaiset, tällaiset kustannukset olisi 

määritettävä jollakin hyväksyttävällä 

perustalla, mukaan luettuna muilta 

edustavilta markkinoilta, kansainvälisistä 

hinnoista tai vertailuarvoista tai unionin 

markkinoilta saadut tiedot. Aiemmista 

menettelyistä saatujen kokemusten 

perusteella on aiheellista vielä selventää, 

että sovellettaessa tällä asetuksella 

käyttöön otettuja säännöksiä huomioon 

olisi otettava kaikki asiaankuuluva näyttö, 

mukaan luettuna asiaan liittyvät 

arviointiraportit, jotka koskevat vientiä 

harjoittavien tuottajien kotimarkkinoilla 

vallitsevia olosuhteita, ja niiden perustana 

oleva näyttö, joka on sisällytetty asiakirja-

aineistoon. Unionin tuotannonala voi 

myös tuoda julki merkittävien 

vääristymien olemassaolon. Se olisi 

otettava huomioon, kun päätetään 

asiaankuuluvien raporttien laatimisesta 

tai päivittämisestä. 

Or. en 

 

Tarkistus  35 
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Jarosław Wałęsa 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(4) Lisäksi on syytä muistaa, että 

kustannukset olisi normaalisti laskettava 

tutkimuksen kohteena olevan viejän tai 

tuottajan pitämän kirjanpidon perusteella. 

Jos viejämaassa kuitenkin on merkittäviä 

vääristymiä, joiden seurauksena 

asianomaisen osapuolen kirjanpidossa 

esitetyt kustannukset ovat keinotekoisen 

alhaiset, tällaisia kustannuksia voidaan 

oikaista tai ne voidaan määrittää jollakin 

hyväksyttävällä perustalla, mukaan 

luettuna muilta edustavilta markkinoilta tai 

kansainvälisistä hinnoista tai 

vertailuarvoista saadut tiedot. Aiemmista 

menettelyistä saatujen kokemusten 

perusteella on aiheellista vielä selventää, 

että sovellettaessa tällä asetuksella 

käyttöön otettuja säännöksiä huomioon 

olisi otettava kaikki asiaankuuluva näyttö, 

mukaan luettuna asiaan liittyvät 

arviointiraportit, jotka koskevat vientiä 

harjoittavien tuottajien kotimarkkinoilla 

vallitsevia olosuhteita, ja niiden perustana 

oleva näyttö, joka on sisällytetty asiakirja-

aineistoon ja jota koskevia huomautuksia 

asianomaisilla osapuolilla on ollut 

mahdollisuus esittää. 

(4) Lisäksi on syytä muistaa, että 

kustannukset olisi normaalisti laskettava 

tutkimuksen kohteena olevan viejän tai 

tuottajan pitämän kirjanpidon perusteella. 

Jos viejämaassa kuitenkin on merkittäviä 

vääristymiä, joiden seurauksena 

asianomaisen osapuolen kirjanpidossa 

esitetyt kustannukset ovat keinotekoisen 

alhaiset, tällaisia kustannuksia voidaan 

oikaista tai ne voidaan määrittää jollakin 

hyväksyttävällä perustalla, mukaan 

luettuna muilta edustavilta markkinoilta, 

kuten unionista, tai kansainvälisistä 

hinnoista tai vertailuarvoista saadut tiedot. 

Aiemmista menettelyistä saatujen 

kokemusten perusteella on aiheellista vielä 

selventää, että sovellettaessa tällä 

asetuksella käyttöön otettuja säännöksiä 

huomioon olisi otettava kaikki 

asiaankuuluva näyttö, mukaan luettuna 

asiaan liittyvät arviointiraportit, jotka 

koskevat vientiä harjoittavien tuottajien 

kotimarkkinoilla vallitsevia olosuhteita, ja 

niiden perustana oleva näyttö, joka on 

sisällytetty asiakirja-aineistoon ja jota 

koskevia huomautuksia asianomaisilla 

osapuolilla on ollut mahdollisuus esittää. 

Or. en 

 

Tarkistus  36 

Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(4) Lisäksi on syytä muistaa, että (4) Lisäksi on syytä muistaa, että 
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kustannukset olisi normaalisti laskettava 

tutkimuksen kohteena olevan viejän tai 

tuottajan pitämän kirjanpidon perusteella. 

Jos viejämaassa kuitenkin on merkittäviä 

vääristymiä, joiden seurauksena 

asianomaisen osapuolen kirjanpidossa 

esitetyt kustannukset ovat keinotekoisen 

alhaiset, tällaisia kustannuksia voidaan 

oikaista tai ne voidaan määrittää jollakin 

hyväksyttävällä perustalla, mukaan 

luettuna muilta edustavilta markkinoilta tai 

kansainvälisistä hinnoista tai 

vertailuarvoista saadut tiedot. Aiemmista 

menettelyistä saatujen kokemusten 

perusteella on aiheellista vielä selventää, 

että sovellettaessa tällä asetuksella 

käyttöön otettuja säännöksiä huomioon 

olisi otettava kaikki asiaankuuluva näyttö, 

mukaan luettuna asiaan liittyvät 

arviointiraportit, jotka koskevat vientiä 

harjoittavien tuottajien kotimarkkinoilla 

vallitsevia olosuhteita, ja niiden perustana 

oleva näyttö, joka on sisällytetty asiakirja-

aineistoon ja jota koskevia huomautuksia 

asianomaisilla osapuolilla on ollut 

mahdollisuus esittää. 

kustannukset olisi normaalisti laskettava 

tutkimuksen kohteena olevan viejän tai 

tuottajan pitämän luotettavan kirjanpidon 

perusteella. Jos viejämaassa kuitenkin on 

merkittäviä vääristymiä, joiden 

seurauksena asianomaisen osapuolen 

kirjanpidossa esitetyt kustannukset ovat 

keinotekoisen alhaiset, tällaisia 

kustannuksia voidaan oikaista tai ne 

voidaan määrittää jollakin hyväksyttävällä 

perustalla, mukaan luettuna muilta 

edustavilta markkinoilta tai 

kansainvälisistä hinnoista tai 

vertailuarvoista saadut tiedot. Aiemmista 

menettelyistä saatujen kokemusten 

perusteella on aiheellista vielä selventää, 

että sovellettaessa tällä asetuksella 

käyttöön otettuja säännöksiä huomioon 

olisi otettava kaikki asiaankuuluva näyttö, 

mukaan luettuna asiaan liittyvät 

arviointiraportit, jotka koskevat vientiä 

harjoittavien tuottajien kotimarkkinoilla 

vallitsevia olosuhteita, ja niiden perustana 

oleva näyttö, joka on sisällytetty asiakirja-

aineistoon ja jota koskevia huomautuksia 

asianomaisilla osapuolilla on ollut 

mahdollisuus esittää. 

Or. fr 

 

Tarkistus  37 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(4) Lisäksi on syytä muistaa, että 

kustannukset olisi normaalisti laskettava 

tutkimuksen kohteena olevan viejän tai 

tuottajan pitämän kirjanpidon perusteella. 

Jos viejämaassa kuitenkin on merkittäviä 

vääristymiä, joiden seurauksena 

asianomaisen osapuolen kirjanpidossa 

(4) Lisäksi on syytä muistaa, että 

kustannukset olisi normaalisti laskettava 

tutkimuksen kohteena olevan viejän tai 

tuottajan pitämän kirjanpidon perusteella. 

Jos viejämaassa kuitenkin on merkittäviä 

vääristymiä, joiden seurauksena 

asianomaisen osapuolen kirjanpidossa 
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esitetyt kustannukset ovat keinotekoisen 

alhaiset, tällaisia kustannuksia voidaan 

oikaista tai ne voidaan määrittää jollakin 

hyväksyttävällä perustalla, mukaan 

luettuna muilta edustavilta markkinoilta tai 

kansainvälisistä hinnoista tai 

vertailuarvoista saadut tiedot. Aiemmista 

menettelyistä saatujen kokemusten 

perusteella on aiheellista vielä selventää, 

että sovellettaessa tällä asetuksella 

käyttöön otettuja säännöksiä huomioon 

olisi otettava kaikki asiaankuuluva näyttö, 

mukaan luettuna asiaan liittyvät 

arviointiraportit, jotka koskevat vientiä 

harjoittavien tuottajien kotimarkkinoilla 

vallitsevia olosuhteita, ja niiden perustana 

oleva näyttö, joka on sisällytetty asiakirja-

aineistoon ja jota koskevia huomautuksia 

asianomaisilla osapuolilla on ollut 

mahdollisuus esittää. 

esitetyt kustannukset ovat keinotekoisen 

alhaiset, tällaiset kustannukset olisi 

määritettävä jollakin hyväksyttävällä 

perustalla, mukaan luettuna muilta 

edustavilta markkinoilta tai 

kansainvälisistä hinnoista tai 

vertailuarvoista saadut tiedot. Aiemmista 

menettelyistä saatujen kokemusten 

perusteella on aiheellista vielä selventää, 

että sovellettaessa tällä asetuksella 

käyttöön otettuja säännöksiä huomioon 

olisi otettava kaikki asiaankuuluva näyttö, 

mukaan luettuna asiaan liittyvät 

arviointiraportit, jotka koskevat vientiä 

harjoittavien tuottajien kotimarkkinoilla 

vallitsevia olosuhteita, ja niiden perustana 

oleva näyttö, joka on sisällytetty asiakirja-

aineistoon ja jota koskevia huomautuksia 

asianomaisilla osapuolilla on ollut 

mahdollisuus esittää. 

Or. en 

 

Tarkistus  38 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) On myös syytä muistaa, että 

alkuperäisessä tutkimuksessa käytetyn ja 

tarkastelua koskevassa tutkimuksessa 

käytettävän menetelmän osalta sovelletaan 

asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 

9 kohtaa. Tässä yhteydessä on vielä 

aiheellista selventää, että tutkittaessa, onko 

viitteitä olosuhteiden muuttumisesta, 

huomioon olisi otettava kaikki 

asiaankuuluva näyttö, mukaan luettuna 

asiaan liittyvät arviointiraportit, jotka 

koskevat vientiä harjoittavien tuottajien 

kotimarkkinoilla vallitsevia olosuhteita, ja 

niiden perustana oleva näyttö, joka on 

sisällytetty asiakirja-aineistoon ja jota 

(5) On myös syytä muistaa, että 

alkuperäisessä tutkimuksessa käytetyn ja 

tarkastelua koskevassa tutkimuksessa 

käytettävän menetelmän osalta sovelletaan 

asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 

9 kohtaa. Tässä yhteydessä on vielä 

aiheellista selventää, että tutkittaessa, onko 

viitteitä olosuhteiden muuttumisesta, 

huomioon olisi otettava kaikki 

asiaankuuluva näyttö, mukaan luettuna 

asiaan liittyvät arviointiraportit, jotka 

koskevat vientiä harjoittavien tuottajien 

kotimarkkinoilla vallitsevia olosuhteita, ja 

niiden perustana oleva näyttö, joka on 

sisällytetty asiakirja-aineistoon ja jota 
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koskevia huomautuksia asianomaisilla 

osapuolilla on ollut mahdollisuus esittää. 

koskevia huomautuksia asianomaisilla 

osapuolilla on ollut mahdollisuus esittää. 

Asianmukaiset vapaakauppasopimukset, 

joita on tehty sellaisten maiden kanssa, 

joiden talous on vakiinnutettu raportissa 

tarkasteltavan maan kanssa, olisi lisäksi 

otettava huomioon päätettäessä 

polkumyynnin ja tukien vastaisista 

toimista. 

Or. en 

 

Tarkistus  39 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Koska asiaa koskevia muita 

erityisiä siirtymäsääntöjä ei ole, on 

aiheellista säätää, että tätä asetusta 

sovelletaan kaikkiin menettelyjen 

vireillepanoa koskeviin päätöksiin ja 

kaikkiin menettelyihin, mukaan luettuna 

alkuperäiset tutkimukset ja tarkastelua 

koskevat tutkimukset, jotka on pantu 

vireille aikaisintaan päivänä, jona tämä 

asetus tulee voimaan, jollei 

asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 

9 kohdasta muuta johdu. Lisäksi erityisen 

siirtymäsäännön nojalla ja ottaen 

huomioon, että asiaa koskevia muita 

erityisiä siirtymäsääntöjä ei ole, on 

aiheellista säätää, että jos siirrytään 

2 artiklan 7 kohdan a tai b alakohdan 

nojalla lasketusta normaaliarvosta 

normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 

1–6 a kohdan nojalla, 

asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 

3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 

säädetyn kohtuullisen ajanjakson olisi 

katsottava kuluneen päivänä, jona 

tällaisen siirtymisen jälkeinen 

ensimmäinen toimenpiteiden päättymistä 

(6) Koska asiaa koskevia muita 

erityisiä siirtymäsääntöjä ei ole, on 

aiheellista säätää, että tätä asetusta 

sovelletaan kaikkiin menettelyjen 

vireillepanoa koskeviin päätöksiin ja 

kaikkiin menettelyihin, mukaan luettuna 

alkuperäiset tutkimukset ja tarkastelua 

koskevat tutkimukset, jotka on pantu 

vireille aikaisintaan päivänä, jona tämä 

asetus tulee voimaan, jollei 

asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 

9 kohdasta muuta johdu. Lisäksi erityisen 

siirtymäsäännön nojalla ja ottaen 

huomioon, että asiaa koskevia muita 

erityisiä siirtymäsääntöjä ei ole, on 

aiheellista säätää, että jos siirrytään 

2 artiklan 7 kohdan a tai b alakohdan 

nojalla lasketusta normaaliarvosta 

normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 

1–6 e kohdan nojalla, 2 artiklan 

6 a kohdan mukaisella menetelmällä ei 

pitäisi korvata alkuperäistä menetelmää, 

jolla määritetään normaaliarvo 

asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 

3 kohdan mukaisessa tarkastelussa, ennen 

näiden toimenpiteiden päättymistä 
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koskeva tarkastelu pannaan vireille. Jotta 

vähennetään asetuksen säännösten 

kiertämisen vaaraa, samaa lähestymistapaa 

olisi sovellettava 

asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 

4 kohdan nojalla tehtäviin tarkasteluihin. 

On myös syytä muistaa, että siirtyminen 

2 artiklan 7 kohdan a tai b alakohdan 

nojalla lasketusta normaaliarvosta 

normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 

1–6 a kohdan nojalla, ei itsessään 

muodosta asetuksen (EU) 2016/1036 

11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua riittävää 

näyttöä. Tällaisilla siirtymäsäännöillä olisi 

paikattava sääntelyaukko, joka muutoin 

saattaisi aiheuttaa oikeudellista 

epävarmuutta, tarjottava asianomaisille 

osapuolille asianmukainen mahdollisuus 

mukautua vanhojen sääntöjen päättymiseen 

ja uusien sääntöjen voimaantuloon ja 

helpotettava asetuksen (EU) 2016/1036 

tehokasta, moitteetonta ja tasapuolista 

soveltamista. 

koskevan tarkastelun vireillepanopäivää, 

kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen 

voimaantulosta. Jotta vähennetään 

asetuksen säännösten kiertämisen vaaraa, 

samaa lähestymistapaa olisi sovellettava 

asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 

4 kohdan nojalla tehtäviin tarkasteluihin. 

On myös syytä muistaa, että siirtyminen 

2 artiklan 7 kohdan a tai b alakohdan 

nojalla lasketusta normaaliarvosta 

normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 

1–6 e kohdan nojalla, ei itsessään 

muodosta asetuksen (EU) 2016/1036 

11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua riittävää 

näyttöä. Tällaisilla siirtymäsäännöillä olisi 

paikattava sääntelyaukko, joka muutoin 

saattaisi aiheuttaa oikeudellista 

epävarmuutta, tarjottava asianomaisille 

osapuolille asianmukainen mahdollisuus 

mukautua vanhojen sääntöjen päättymiseen 

ja uusien sääntöjen voimaantuloon ja 

helpotettava asetuksen (EU) 2016/1036 

tehokasta, moitteetonta ja tasapuolista 

soveltamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  40 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Koska asiaa koskevia muita 

erityisiä siirtymäsääntöjä ei ole, on 

aiheellista säätää, että tätä asetusta 

sovelletaan kaikkiin menettelyjen 

vireillepanoa koskeviin päätöksiin ja 

kaikkiin menettelyihin, mukaan luettuna 

alkuperäiset tutkimukset ja tarkastelua 

koskevat tutkimukset, jotka on pantu 

vireille aikaisintaan päivänä, jona tämä 

asetus tulee voimaan, jollei 

(6) Koska asiaa koskevia muita 

erityisiä siirtymäsääntöjä ei ole, on 

aiheellista säätää, että tätä asetusta 

sovelletaan kaikkiin menettelyjen 

vireillepanoa koskeviin päätöksiin ja 

kaikkiin menettelyihin, mukaan luettuna 

alkuperäiset tutkimukset ja tarkastelua 

koskevat tutkimukset, jotka on pantu 

vireille aikaisintaan päivänä, jona tämä 

asetus tulee voimaan, jollei 
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asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 

9 kohdasta muuta johdu. Lisäksi erityisen 

siirtymäsäännön nojalla ja ottaen 

huomioon, että asiaa koskevia muita 

erityisiä siirtymäsääntöjä ei ole, on 

aiheellista säätää, että jos siirrytään 

2 artiklan 7 kohdan a tai b alakohdan 

nojalla lasketusta normaaliarvosta 

normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 

1–6 a kohdan nojalla, 

asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 

3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 

säädetyn kohtuullisen ajanjakson olisi 

katsottava kuluneen päivänä, jona tällaisen 

siirtymisen jälkeinen ensimmäinen 

toimenpiteiden päättymistä koskeva 

tarkastelu pannaan vireille. Jotta 

vähennetään asetuksen säännösten 

kiertämisen vaaraa, samaa lähestymistapaa 

olisi sovellettava 

asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 

4 kohdan nojalla tehtäviin tarkasteluihin. 

On myös syytä muistaa, että siirtyminen 

2 artiklan 7 kohdan a tai b alakohdan 

nojalla lasketusta normaaliarvosta 

normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 

1–6 a kohdan nojalla, ei itsessään 

muodosta asetuksen (EU) 2016/1036 

11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua riittävää 

näyttöä. Tällaisilla siirtymäsäännöillä olisi 

paikattava sääntelyaukko, joka muutoin 

saattaisi aiheuttaa oikeudellista 

epävarmuutta, tarjottava asianomaisille 

osapuolille asianmukainen mahdollisuus 

mukautua vanhojen sääntöjen päättymiseen 

ja uusien sääntöjen voimaantuloon ja 

helpotettava asetuksen (EU) 2016/1036 

tehokasta, moitteetonta ja tasapuolista 

soveltamista. 

asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 

9 kohdasta muuta johdu. Lisäksi erityisen 

siirtymäsäännön nojalla ja ottaen 

huomioon, että asiaa koskevia muita 

erityisiä siirtymäsääntöjä ei ole, on 

aiheellista säätää, että jos siirrytään 

2 artiklan 7 kohdan a tai b alakohdan 

nojalla lasketusta normaaliarvosta 

normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 

1–7 kohdan nojalla, 

asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 

3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 

säädetyn kohtuullisen ajanjakson olisi 

katsottava kuluneen päivänä, jona tällaisen 

siirtymisen jälkeinen ensimmäinen 

toimenpiteiden päättymistä koskeva 

tarkastelu pannaan vireille. Jotta 

vähennetään asetuksen säännösten 

kiertämisen vaaraa, samaa lähestymistapaa 

olisi sovellettava 

asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 

4 kohdan nojalla tehtäviin tarkasteluihin. 

On myös syytä muistaa, että siirtyminen 

2 artiklan 7 kohdan a tai b alakohdan 

nojalla lasketusta normaaliarvosta 

normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 

1–7 kohdan nojalla, ei itsessään muodosta 

asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 

3 kohdassa tarkoitettua riittävää näyttöä. 

Tällaisilla siirtymäsäännöillä olisi 

paikattava sääntelyaukko, joka muutoin 

saattaisi aiheuttaa oikeudellista 

epävarmuutta, tarjottava asianomaisille 

osapuolille asianmukainen mahdollisuus 

mukautua vanhojen sääntöjen päättymiseen 

ja uusien sääntöjen voimaantuloon ja 

helpotettava asetuksen (EU) 2016/1036 

tehokasta, moitteetonta ja tasapuolista 

soveltamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  41 

Franck Proust, Viviane Reding, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, 

Iuliu Winkler 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) Koska asiaa koskevia muita 

erityisiä siirtymäsääntöjä ei ole, on 

aiheellista säätää, että tätä asetusta 

sovelletaan kaikkiin menettelyjen 

vireillepanoa koskeviin päätöksiin ja 

kaikkiin menettelyihin, mukaan luettuna 

alkuperäiset tutkimukset ja tarkastelua 

koskevat tutkimukset, jotka on pantu 

vireille aikaisintaan päivänä, jona tämä 

asetus tulee voimaan, jollei asetuksen (EU) 

2016/1036 11 artiklan 9 kohdasta muuta 

johdu. Lisäksi erityisen siirtymäsäännön 

nojalla ja ottaen huomioon, että asiaa 

koskevia muita erityisiä siirtymäsääntöjä ei 

ole, on aiheellista säätää, että jos siirrytään 

2 artiklan 7 kohdan a tai b alakohdan 

nojalla lasketusta normaaliarvosta 

normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 

1–6 a kohdan nojalla, asetuksen (EU) 

2016/1036 11 artiklan 3 kohdan 

ensimmäisessä alakohdassa säädetyn 

kohtuullisen ajanjakson olisi katsottava 

kuluneen päivänä, jona tällaisen 

siirtymisen jälkeinen ensimmäinen 

toimenpiteiden päättymistä koskeva 

tarkastelu pannaan vireille. Jotta 

vähennetään asetuksen säännösten 

kiertämisen vaaraa, samaa lähestymistapaa 

olisi sovellettava asetuksen (EU) 

2016/1036 11 artiklan 4 kohdan nojalla 

tehtäviin tarkasteluihin. On myös syytä 

muistaa, että siirtyminen 2 artiklan 7 

kohdan a tai b alakohdan nojalla lasketusta 

normaaliarvosta normaaliarvoon, joka on 

laskettu 2 artiklan 1–6 a kohdan nojalla, ei 

itsessään muodosta asetuksen (EU) 

2016/1036 11 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettua riittävää näyttöä. Tällaisilla 

siirtymäsäännöillä olisi paikattava 

sääntelyaukko, joka muutoin saattaisi 

aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, 

tarjottava asianomaisille osapuolille 

asianmukainen mahdollisuus mukautua 

(6) Koska asiaa koskevia muita 

erityisiä siirtymäsääntöjä ei ole, on 

aiheellista säätää, että tätä asetusta 

sovelletaan kaikkiin menettelyjen 

vireillepanoa koskeviin päätöksiin ja 

kaikkiin menettelyihin, mukaan luettuna 

alkuperäiset tutkimukset ja tarkastelua 

koskevat tutkimukset, jotka on pantu 

vireille aikaisintaan päivänä, jona tämä 

asetus tulee voimaan, jollei asetuksen (EU) 

2016/1036 11 artiklan 9 kohdasta muuta 

johdu. Lisäksi erityisen siirtymäsäännön 

nojalla ja ottaen huomioon, että asiaa 

koskevia muita erityisiä siirtymäsääntöjä ei 

ole, on aiheellista säätää, että jos siirrytään 

2 artiklan 7 kohdan a tai b alakohdan 

nojalla lasketusta normaaliarvosta 

normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 

1–6 a kohdan nojalla, asetuksen (EU) 

2016/1036 11 artiklan 3 kohdan 

ensimmäisessä alakohdassa säädetyn 

kohtuullisen ajanjakson olisi katsottava 

kuluneen päivänä, jona tällaisen 

siirtymisen jälkeinen ensimmäinen 

toimenpiteiden päättymistä koskeva 

tarkastelu pannaan vireille. Jotta 

vähennetään asetuksen säännösten 

kiertämisen vaaraa, samaa lähestymistapaa 

olisi sovellettava asetuksen (EU) 

2016/1036 11 artiklan 4 kohdan nojalla 

tehtäviin tarkasteluihin. On myös syytä 

muistaa, että siirtyminen 2 artiklan 7 

kohdan a tai b alakohdan nojalla lasketusta 

normaaliarvosta normaaliarvoon, joka on 

laskettu 2 artiklan 1–6 a kohdan nojalla, ei 

itsessään muodosta asetuksen (EU) 

2016/1036 11 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettua riittävää näyttöä. Tällaisilla 

siirtymäsäännöillä, joilla voidaan jatkaa 

suojatoimenpiteiden soveltamista tuettua 

tuontia vastaan, olisi paikattava 

sääntelyaukko, joka muutoin saattaisi 

aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta, 
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vanhojen sääntöjen päättymiseen ja uusien 

sääntöjen voimaantuloon ja helpotettava 

asetuksen (EU) 2016/1036 tehokasta, 

moitteetonta ja tasapuolista soveltamista. 

tarjottava asianomaisille osapuolille 

asianmukainen mahdollisuus mukautua 

vanhojen sääntöjen päättymiseen ja uusien 

sääntöjen voimaantuloon ja helpotettava 

asetuksen (EU) 2016/1036 tehokasta, 

moitteetonta ja tasapuolista soveltamista. 

Or. fr 

Perustelu 

Siirtymäsääntöjä olisi jatkettava, eikä keskeisiä aloja saisi heikentää poistamalla tuetulta 

tuonnilta suojaavat toimenpiteet. 

 

Tarkistus  42 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) WTO:n sopimuksissa, pöytäkirjat 

mukaan lukien, vahvistettujen oikeuksien 

ja velvollisuuksien tasapainon 

säilyttämiseksi näitä sääntöjä 

sovellettaessa on erittäin tärkeää, että 

unioni ottaa huomioon, miten sen 

pääasialliset kauppakumppanit tulkitsevat 

ja soveltavat niitä. 

Or. en 

 

Tarkistus  43 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 (-1) Korvataan johdanto-osan 
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4 kappale seuraavasti: 

Tullitariffeja ja kauppaa koskevassa 

yleissopimuksessa, jäljempänä ’GATT-

sopimus’, vahvistettujen oikeuksien ja 

velvollisuuksien tasapainon säilyttämiseksi 

vuoden 1994 polkumyyntisopimuksen 
sääntöjä sovellettaessa on erittäin tärkeää, 

että unioni ottaa huomioon unionin 

pääasiallisten kauppakumppanien 

tulkinnan kyseisistä säännöistä. 

”WTO:n sopimuksissa, 

liittymispöytäkirjat mukaan lukien, 

vahvistettujen oikeuksien ja 

velvollisuuksien tasapainon säilyttämiseksi 

näitä sääntöjä sovellettaessa on erittäin 

tärkeää, että unioni ottaa huomioon, miten 

unionin pääasialliset kauppakumppanit 

tulkitsevat ja soveltavat niitä.” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1036&qid=1495043088072&from=EN) 

 

Tarkistus  44 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) Jos tätä säännöstä tai tämän 

asetuksen muuta asiaankuuluvaa 

säännöstä sovellettaessa päätetään, että ei 

ole asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

vuoksi, normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Tätä 

varten käytettäviä lähteitä ovat 

esimerkiksi vääristymättömät 

kansainväliset hinnat, kustannukset tai 

vertailuarvot taikka asianmukaisen 

edustavan maan, jonka talouden 

kehitystaso on samankaltainen kuin 

vientiä harjoittavan maan, vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset, 

edellyttäen että asianmukaiset 

kustannustiedot ovat helposti saatavilla. 

Laskennallisesti muodostettuun 

a) Tällaiset järjestelmään liittyvät 

vääristymät tai makrovääristymät 

määrittävät laajalti, ovatko hinnat ja 

kustannukset merkittävästi vääristyneitä 

yrityksissä ja aloilla. Järjestelmään 

liittyvien vääristymien arviointi on 

erityisen tärkeää heterogeenisillä aloilla, 

joilla on runsaasti pieniä ja keskisuuria 

yrityksiä (pk-yritykset) ja joilla on 

vaikeinta havaita näyttöä alakohtaisista 

vääristymistä. 
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normaaliarvoon on sisällytettävä 

kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

 Yhden tai useamman merkittävän 

vääristymän esiintymisen viejämaan koko 

taloudessa tai asiaankuuluvalla talouden 

alalla on automaattisesti johdettava 

vääristymättömien kansainvälisten, 

kolmannen maan tai unionin hintojen, 

kustannusten tai vertailuarvojen 

käyttämiseen kunkin tuotantotekijän 

osalta normaaliarvon muodostamiseen 

laskennallisesti. 

 Jos sellaisesta maasta, jossa esiintyy yksi 

tai useampi merkittävä vääristymä, 

peräisin olevat tai sellaisella sektorilla, 

jolla esiintyy yksi tai useampi merkittävä 

vääristymä, toimivat vientiä harjoittavat 

tuottajat selvästi osoittavat, että mikään 

merkittävä vääristymä ei vaikuta 

välittömästi tai välillisesti niiden koko 

tuotannonalaan, niiden kustannuksia 

olisi käytettävä normaaliarvon 

muodostamiseen. 

 Jos sellaisesta maasta, jossa esiintyy yksi 

tai useampi merkittävä vääristymä, 

peräisin oleva tai sellaisella sektorilla, 

jolla esiintyy yksi tai useampi merkittävä 

vääristymä, toimiva vientiä harjoittava 

tuottaja selvästi osoittaa, että sen yhden 

tai useamman yksittäisen tuotantotekijän 

kustannukset liittyvät tuontiin maista, 

joissa ei esiinny merkittäviä vääristymiä, 

eivätkä ole vääristyneitä seuraavan 

kohdan mukaisesti arvioituna, näitä 

kustannuksia on käytettävä sen 

normaaliarvon muodostamiseen. 

 Vientiä harjoittavan tuottajan tietyn 

tuotantotekijän kustannuksien 

vääristymättömyyttä ja sen luotettavuutta 

on arvioitava muun muassa perustuen 

kyseessä oleviin määriin, niiden 

suhteelliseen osuuteen tuotantotekijän 

kokonaiskustannuksista ja niiden 

tosiasiallisesta käytöstä tuotannossa. 
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 Tällaisten yksittäisten havaintojen ei pidä 

vaikuttaa muiden vientiä harjoittavien 

tuottajien normaaliarvoon eikä niitä siten 

pitäisi ekstrapoloida koko maahan tai 

alaan 17 artiklan soveltamisesta 

huolimatta. 

 Edellä mainitut tekijät huomioon ottaen 

komissio asettaa näytön esittämiselle 

määräajat, jotta kunnioitetaan sekä 

kaikkien asianomaisten osapuolien 

oikeutta puolustukseen että menettelyyn 

liittyviä yleisiä määräaikoja. Komissio voi 

hyväksyä yksittäisiä tuotantotekijöitä 

koskevan lisänäytön esittämisen 

määräaikojen umpeuduttua ainoastaan, 

jos se on komission asianmukaisesti ja 

tarkoituksenmukaisesti tarkastettavissa ja 

muilla osapuolilla on riittävästi aikaa 

esittää huomautuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  45 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) Jos tätä säännöstä tai tämän 

asetuksen muuta asiaankuuluvaa 

säännöstä sovellettaessa päätetään, että ei 

ole asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

vuoksi, normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Tätä 

varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 

asianmukaisen edustavan maan, jonka 

a) Jos päätetään, että ei ole 

asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

siksi, että koko taloudessa tai talouden 

aloilla esiintyy yksi tai useampia 

merkittäviä vääristymiä, normaaliarvo 

muodostetaan laskennallisesti 

vääristymättömiä hintoja tai vertailuarvoja 

osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella kunkin 

tuotantotekijän osalta. Tätä varten 

käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 
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talouden kehitystaso on samankaltainen 

kuin vientiä harjoittavan maan, vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset, 

edellyttäen että asianmukaiset 

kustannustiedot ovat helposti saatavilla. 

Laskennallisesti muodostettuun 

normaaliarvoon on sisällytettävä 

kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

asianmukaisen edustavan maan, myös 

unionin jäsenvaltioiden, vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset, 

edellyttäen että asianmukaiset tiedot ovat 

helposti saatavilla. Laskennallisesti 

muodostettuun normaaliarvoon on 

sisällytettävä vääristymätön ja 

kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

 Yhden tai useamman merkittävän 

vääristymän esiintymisen viejämaan koko 

taloudessa tai asiaankuuluvalla talouden 

alalla on automaattisesti johdettava 

vääristymättömien kansainvälisten, 

kolmannen maan tai unionin hintojen, 

kustannusten tai vertailuarvojen 

käyttämiseen kunkin tuotantotekijän 

osalta normaaliarvon muodostamiseen 

laskennallisesti. 

 Jos maasta, jossa esiintyy yksi tai 

useampia merkittäviä vääristymiä, 

peräisin oleva vientiä harjoittava tuottaja 

ratkaisevasti osoittaa, että sen yhden tai 

useamman yksittäisen tuotantotekijän 

kustannukset eivät ole vääristyneitä 

seuraavan kohdan mukaisesti, näitä 

kustannuksia on käytettävä sen 

normaaliarvon muodostamiseen. 

 Vientiä harjoittavan tuottajan tietyn 

tuotantotekijän kustannuksien 

vääristymättömyyttä ja sen luotettavuutta 

on arvioitava muun muassa perustuen 

kyseessä oleviin määriin, niiden 

suhteelliseen osuuteen tuotantotekijän 

kokonaiskustannuksista ja niiden 

tosiasiallisesta käytöstä tuotannossa. 

 Tällaisten yksittäisten havaintojen ei pidä 

vaikuttaa muiden vientiä harjoittavien 

tuottajien normaaliarvoon eikä niitä siten 

pitäisi ekstrapoloida koko maahan tai 

alaan 17 artiklan soveltamisesta 

huolimatta. 

 Edellä mainitut tekijät huomioon ottaen 

komissio asettaa näytön esittämiselle 

määräajat, jotta kunnioitetaan sekä 

kaikkien asianomaisten osapuolien 
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oikeutta puolustukseen että menettelyyn 

liittyviä yleisiä määräaikoja. Komissio voi 

hyväksyä yksittäisiä tuotantotekijöitä 

koskevan lisänäytön esittämisen 

määräaikojen umpeuduttua ainoastaan, 

jos se on komission asianmukaisesti ja 

tarkoituksenmukaisesti tarkastettavissa ja 

muilla osapuolilla on riittävästi aikaa 

esittää huomautuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  46 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) Jos tätä säännöstä tai tämän 

asetuksen muuta asiaankuuluvaa 

säännöstä sovellettaessa päätetään, että ei 

ole asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

vuoksi, normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Tätä 

varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 
asianmukaisen edustavan maan, jonka 

talouden kehitystaso on samankaltainen 

kuin vientiä harjoittavan maan, vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset, 

edellyttäen että asianmukaiset 

kustannustiedot ovat helposti saatavilla. 

Laskennallisesti muodostettuun 

normaaliarvoon on sisällytettävä 

a) Jos päätetään, että ei ole 

asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

siksi, että koko taloudessa tai yhdellä tai 

useammalla talouden alalla esiintyy yksi 

tai useampia merkittäviä vääristymiä, 

normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella kunkin 

tuotantotekijän osalta, eikä alhaisemman 

tullin sääntöä sovelleta tämän maan 

vientiä harjoittavien tuottajien tuonnille 

määrättävien polkumyyntitullien 

laskemiseen. Tätä varten käytettäviä 

lähteitä ovat esimerkiksi 
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kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

 – asianmukaisen edustavan tuottajamaan 

vastaavat tuotanto- ja myyntikustannukset 

siinä tapauksessa, että tutkimuksen 

kattamat hinnat ja kustannukset 

määräytyvät vapaiden markkinavoimien 

perusteella, myös unionin osalta, 

 tai 

 – jos komissio katsoo tämän 

epäasianmukaiseksi, vääristymättömät 

kansainväliset hinnat, kustannukset tai 

vertailuarvot, edellyttäen että 

asianmukaiset kustannustiedot ovat 

helposti saatavilla. Laskennallisesti 

muodostettuun normaaliarvoon on 

sisällytettävä kohtuullinen määrä hallinto-, 

myynti- ja yleiskustannuksia sekä voittoa. 

 Jos vääristymättömiä kansainvälisiä tai 

kolmannen maan kustannuksia tai 

vertailuarvoja ei ole, komissio määrittää 

normaaliarvon millä tahansa 

hyväksyttävällä perusteella, esimerkiksi 

unionin asiaankuuluvien hintojen tai 

kustannusten perusteella. Tämä pätee 

erityisesti, kun merkittävä osa valituksia 

esittäneestä unionin tuotannonalasta on 

pk-yrityksiä. Sellaisten tietyn 

tuotantotekijän kustannuksien ja 

hintojen, joita on pidettävä 

vääristymättöminä, luotettavuutta on 

arvioitava muun muassa perustuen 

kyseessä oleviin määriin, niiden 

suhteelliseen osuuteen tuotantotekijän 

kokonaiskustannuksista ja niiden 

tosiasiallisesta käytöstä tuotannossa. 

 Tämän menettelyn mukaisesti viejämaan 

tuottajien on todistettava kunkin 

tuotantotekijän kohdalla, että siihen ei 

liity merkittäviä vääristymiä. Jos sellaisen 

maan, jossa esiintyy yksi tai useampi 

merkittävä vääristymä, vientiä harjoittava 

tuottaja esittää vakuuttavaa näyttöä siitä, 

että sen yhden tai useamman yksittäisen 

tuotantotekijän kustannukset ovat 

vääristymättömiä, normaaliarvo olisi 
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määritettävä näiden yksittäisten 

tuotantotekijöiden avulla, sanotun 

vaikuttamatta kolmannen maan, unionin 

tai kansainvälisten vääristymättömien 

hintojen, kustannuksien tai 

vertailuarvojen käyttöön merkittävästi 

vääristyneiden yksittäisten 

tuotantotekijöiden kohdalla. 

Or. en 

 

Tarkistus  47 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) Jos tätä säännöstä tai tämän 

asetuksen muuta asiaankuuluvaa säännöstä 

sovellettaessa päätetään, että ei ole 

asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

vuoksi, normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Tätä 

varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 

asianmukaisen edustavan maan, jonka 

talouden kehitystaso on samankaltainen 

kuin vientiä harjoittavan maan, vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset, 

edellyttäen että asianmukaiset 

kustannustiedot ovat helposti saatavilla. 

Laskennallisesti muodostettuun 

normaaliarvoon on sisällytettävä 

kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

a) Jos tätä säännöstä tai tämän 

asetuksen muuta asiaankuuluvaa säännöstä 

sovellettaessa päätetään, että ei ole 

asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

koko taloudessa tai talouden aloilla 

esiintyvien merkittävien vääristymien 

esiintymisen vuoksi, normaaliarvo 

muodostetaan laskennallisesti 

vääristymättömiä hintoja tai vertailuarvoja 

osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Tätä 

varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 

asianmukaisen edustavan maan, myös 

jäsenvaltioiden, vastaavat tuotanto- ja 

myyntikustannukset, edellyttäen että 

asianmukaiset tiedot ovat helposti 

saatavilla. Laskennallisesti muodostettuun 

normaaliarvoon on sisällytettävä 

vääristymätön ja kohtuullinen määrä 

hallinto-, myynti- ja yleiskustannuksia sekä 

voittoa. 
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 Merkittävien vääristymien esiintymisen 

viejämaan koko taloudessa tai talouden 

alalla olisi automaattisesti johdettava 

vääristymättömien kansainvälisten, 

kolmannen maan tai unionin hintojen, 

kustannusten tai vertailuarvojen 

käyttämiseen kunkin tuotantotekijän 

osalta normaaliarvon muodostamiseen 

laskennallisesti. 

 Jos sellaisesta maasta, jossa esiintyy 

merkittäviä vääristymiä, peräisin olevat 

tai sellaisella sektorilla, jolla esiintyy 

merkittäviä vääristymiä, toimivat vientiä 

harjoittavat tuottajat ratkaisevasti 

osoittavat, että yhden tai useamman 

yksittäisen tuotantotekijän kustannukset 

eivät ole vääristyneitä koko 

tuotannonalan osalta, näitä kustannuksia 

on käytettävä sen normaaliarvon 

muodostamiseen. 

 Vientiä harjoittavien tuottajien tietyn 

tuotantotekijän kustannuksien 

vääristymättömyyttä ja sen luotettavuutta 

on arvioitava muun muassa perustuen 

kyseessä oleviin määriin, niiden 

suhteelliseen osuuteen tuotantotekijän 

kokonaiskustannuksista ja niiden 

tosiasiallisesta käytöstä tuotannossa. 

 Edellä mainitut tekijät huomioon ottaen 

komissio asettaa näytön esittämiselle 

määräajat, jotta komissio voi kunnioittaa 

sekä menettelyyn liittyviä yleisiä 

määräaikoja että kaikkien osapuolien 

oikeutta puolustukseen. Komissio voi 

hyväksyä lisänäytön esittämisen 

määräaikojen umpeuduttua ainoastaan, 

jos se on komission asianmukaisesti ja 

tarkoituksenmukaisesti tarkastettavissa ja 

muilla osapuolilla on riittävästi aikaa 

voidakseen esittää huomautuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  48 
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Dita Charanzová 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) Jos tätä säännöstä tai tämän 

asetuksen muuta asiaankuuluvaa 

säännöstä sovellettaessa päätetään, että ei 

ole asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

vuoksi, normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Tätä 

varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 

asianmukaisen edustavan maan, jonka 

talouden kehitystaso on samankaltainen 

kuin vientiä harjoittavan maan, vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset, 

edellyttäen että asianmukaiset 

kustannustiedot ovat helposti saatavilla. 

Laskennallisesti muodostettuun 

normaaliarvoon on sisällytettävä 

kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

a) Jos päätetään, että ei ole 

asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

siksi, että koko taloudessa tai talouden 

aloilla esiintyy yksi tai useampi merkittävä 

vääristymä, normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella kunkin 

tuotantotekijän osalta. Tätä varten 

käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 

asianmukaisen edustavan maan, myös 

unionin jäsenvaltioiden, vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset, 

edellyttäen että asianmukaiset tiedot ovat 

helposti saatavilla. Laskennallisesti 

muodostettuun normaaliarvoon on 

sisällytettävä vääristymätön ja 

kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

 Yhden tai useamman merkittävän 

vääristymän esiintymisen viejämaan koko 

taloudessa tai talouden alalla on 

automaattisesti johdettava 

vääristymättömien kansainvälisten, 

kolmannen maan tai unionin hintojen, 

kustannusten tai vertailuarvojen 

käyttämiseen kunkin tuotantotekijän 

osalta normaaliarvon muodostamiseen 

laskennallisesti. 

 Jos sellaisesta maasta, jossa esiintyy yksi 

tai useampia merkittäviä vääristymiä, 

peräisin olevat tai sellaisella sektorilla, 

jolla esiintyy yksi tai useampia merkittäviä 

vääristymiä, toimivat vientiä harjoittavat 
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tuottajat ratkaisevasti osoittavat, että 

yhden tai useamman yksittäisen 

tuotantotekijän kustannukset eivät ole 

vääristyneitä koko tuotannonalan osalta, 

näitä kustannuksia on käytettävä sen 

normaaliarvon muodostamiseen. 

 Vientiä harjoittavien tuottajien tietyn 

tuotantotekijän kustannuksien 

vääristymättömyyttä ja sen luotettavuutta 

on arvioitava muun muassa perustuen 

kyseessä oleviin määriin, niiden 

suhteelliseen osuuteen tuotantotekijän 

kokonaiskustannuksista ja niiden 

tosiasiallisesta käytöstä tuotannossa. 

 Edellä mainitut tekijät huomioon ottaen 

komissio asettaa näytön esittämiselle 

määräajat, jotta komissio voi kunnioittaa 

sekä menettelyyn liittyviä yleisiä 

määräaikoja että kaikkien osapuolien 

oikeutta puolustukseen. Komissio voi 

hyväksyä lisänäytön esittämisen 

määräaikojen umpeuduttua ainoastaan, 

jos se on komission asianmukaisesti ja 

tarkoituksenmukaisesti tarkastettavissa ja 

muilla osapuolilla on riittävästi aikaa 

voidakseen esittää huomautuksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  49 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) Jos tätä säännöstä tai tämän 

asetuksen muuta asiaankuuluvaa säännöstä 

sovellettaessa päätetään, että ei ole 

asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

a) Jos tätä säännöstä tai tämän 

asetuksen muuta asiaankuuluvaa säännöstä 

sovellettaessa päätetään, että ei ole 

asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 



 

AM\1127399FI.docx 61/149 PE604.811v02-00 

 FI 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

vuoksi, normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Tätä 

varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 

asianmukaisen edustavan maan, jonka 

talouden kehitystaso on samankaltainen 

kuin vientiä harjoittavan maan, vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset, 

edellyttäen että asianmukaiset 

kustannustiedot ovat helposti saatavilla. 

Laskennallisesti muodostettuun 

normaaliarvoon on sisällytettävä 

kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

koko taloudessa tai talouden aloilla 

esiintyvien yhden tai useampien 
merkittävien vääristymien esiintymisen 

vuoksi, normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella kunkin 

tuotantotekijän osalta. Tätä varten 

käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 

asianmukaisen edustavan maan vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset. 

Asianmukainen edustava maa valitaan 

hyväksyttävällä tavalla ottaen huomioon 

kaikki valintahetkellä käytettävissä olevat 

luotettavat tiedot. Valitussa maassa on 

myös oltava riittävä sosiaali- ja 

ympäristövaatimusten taso, joka 

määritellään sen perusteella, että maa on 

ratifioinut MEA:t ja niihin liittyvät 

pöytäkirjat, joissa unioni on yhtenä 

osapuolena, ja liitteessä -I luetellut ILO:n 

yleissopimukset. Laskennallisesti 

muodostettuun normaaliarvoon on 

sisällytettävä kohtuullinen määrä hallinto-, 

myynti- ja yleiskustannuksia sekä voittoa. 

 Yhden tai useamman merkittävän 

vääristymän esiintymisen viejämaan koko 

taloudessa tai talouden alalla on 

automaattisesti johdettava 

vääristymättömien kansainvälisten, 

kolmannen maan tai unionin hintojen, 

kustannusten tai vertailuarvojen 

käyttämiseen kunkin tuotantotekijän 

osalta normaaliarvon muodostamiseen 

laskennallisesti. 

 Jos maasta, jossa esiintyy yksi tai useampi 

vääristymä, peräisin oleva vientiä 

harjoittava tuottaja esittää vakuuttavaa 

näyttöä siitä, että sen yhden tai useamman 

yksittäisen tuotantotekijän kustannukset 

eivät ole vääristyneitä, niitä on käytettävä 

normaaliarvon muodostamiseen. 

 Sellaisten tietyn tekijän kustannuksien ja 

hintojen, joita on pidettävä 

vääristymättöminä, luotettavuutta on 
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arvioitava muun muassa perustuen 

kyseessä oleviin määriin, niiden 

suhteelliseen osuuteen kyseisen tekijän 

kokonaiskustannuksista ja niiden 

tosiasiallisesta käytöstä tuotannossa. 

Or. en 

 

Tarkistus  50 

Christofer Fjellner 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) Jos tätä säännöstä tai tämän 

asetuksen muuta asiaankuuluvaa säännöstä 

sovellettaessa päätetään, että ei ole 

asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

vuoksi, normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Tätä 

varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 

asianmukaisen edustavan maan, jonka 

talouden kehitystaso on samankaltainen 

kuin vientiä harjoittavan maan, vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset, 

edellyttäen että asianmukaiset 

kustannustiedot ovat helposti saatavilla. 

Laskennallisesti muodostettuun 

normaaliarvoon on sisällytettävä 

kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

a) Jos tätä säännöstä tai tämän 

asetuksen muuta asiaankuuluvaa säännöstä 

sovellettaessa päätetään, että ei ole 

asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

vuoksi viejämaassa, normaaliarvo 

muodostetaan laskennallisesti 

vääristymättömiä hintoja tai vertailuarvoja 

osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Lähteitä, 

joita komissio voi käyttää tätä varten, ovat 

 – asianmukaisen edustavan maan, jonka 

talouden kehitystaso on samankaltainen 

kuin vientiä harjoittavan maan, vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset. Jos 

tuotantokustannuksia varten käytetään 
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yritystason tietoa, on valittava sellainen 

yritys, jonka vientitoiminta osoittaa, että 

yritys oli kilpailukykyinen 

maailmanmarkkinoilla silloin, kun 

kyseinen tuote tuotettiin, 

 tai jos tätä pidetään muutoin 

epäasianmukaisena: 

 – vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 

asianmukaisen edustavan maan, jonka 

talouden kehitystaso on samankaltainen 

kuin vientiä harjoittavan maan, vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset, 

edellyttäen että asianmukaiset 

kustannustiedot ovat helposti saatavilla. 

 Jos komissio määrittää tietyt 

kotimarkkinatiedot vääristymättömiksi, 

erityisesti kun viejät ja tuottajat esittävät 

tämän tueksi riittävää tietoa, myös 

c kohdassa annettujen asianomaisia 

osapuolia koskevien säännöksien 

kehyksessä, komission on käytettävä näitä 

tietoja. Laskennallisesti muodostettuun 

normaaliarvoon on sisällytettävä 

kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

Or. en 

Perustelu 

On asianmukaista, että kun käytetään yritystason tietoa normaaliarvon laskennassa, 

käytetään kyseisellä tuotannonalalla kilpailukykyistä yritystä. On tarkoituksenmukaista 

käyttää kotimarkkinatietoa, kun sen voidaan katsoa olevan vääristymätöntä. 

 

Tarkistus  51 

Salvatore Cicu 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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a) Jos tätä säännöstä tai tämän 

asetuksen muuta asiaankuuluvaa 

säännöstä sovellettaessa päätetään, että ei 

ole asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

vuoksi, normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Tätä 

varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 

asianmukaisen edustavan maan, jonka 

talouden kehitystaso on samankaltainen 

kuin vientiä harjoittavan maan, vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset, 

edellyttäen että asianmukaiset 

kustannustiedot ovat helposti saatavilla. 

Laskennallisesti muodostettuun 

normaaliarvoon on sisällytettävä 

kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

a) Jos päätetään, että ei ole 

asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

koko taloudessa tai talouden aloilla 

esiintyvän yhden tai useamman 

merkittävän vääristymän vuoksi, 

normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Tätä 

varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot kunkin 

tuotantotekijän osalta taikka 

asianmukaisen edustavan maan, myös 

unionin jäsenvaltioiden, vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset. 

Laskennallisesti muodostettuun 

normaaliarvoon on sisällytettävä 

vääristymätön ja kohtuullinen määrä 

hallinto-, myynti- ja yleiskustannuksia 

sekä voittoa. 

 Yhden tai useamman merkittävän 

vääristymän esiintymisen viejämaan koko 

taloudessa tai merkityksellisellä talouden 

alalla on automaattisesti johdettava 

vääristymättömien kansainvälisten, 

kolmannen maan tai unionin hintojen, 

kustannusten ja vertailuarvojen 

käyttämiseen kunkin tuotantotekijän 

osalta normaaliarvon muodostamiseen 

laskennallisesti. 

 Jos sellaisesta maasta, jossa esiintyy yksi 

tai useampi merkittävä vääristymä, 

peräisin olevat tai sellaisella sektorilla, 

jolla esiintyy yksi tai useampi merkittävä 

vääristymä, toimivat vientiä harjoittavat 

tuottajat selvästi osoittavat, että mikään 

merkittävä vääristymä ei vaikuta 

välittömästi tai välillisesti niiden koko 

tuotannonalaan, niiden kustannuksia 

olisi käytettävä normaaliarvon 

muodostamiseen. 

Or. en 



 

AM\1127399FI.docx 65/149 PE604.811v02-00 

 FI 

 

Tarkistus  52 

Franck Proust, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) Jos tätä säännöstä tai tämän 

asetuksen muuta asiaankuuluvaa säännöstä 

sovellettaessa päätetään, että ei ole 

asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

vuoksi, normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Tätä 

varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 

asianmukaisen edustavan maan, jonka 

talouden kehitystaso on samankaltainen 

kuin vientiä harjoittavan maan, vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset, 

edellyttäen että asianmukaiset 

kustannustiedot ovat helposti saatavilla. 

Laskennallisesti muodostettuun 

normaaliarvoon on sisällytettävä 

kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

a) Jos tätä säännöstä tai tämän 

asetuksen muuta asiaankuuluvaa säännöstä 

sovellettaessa päätetään, että ei ole 

asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

vuoksi yhdellä talouden alalla tai koko 

taloudessa, normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Tätä 

varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 

asianmukaisen edustavan tuottajamaan, 

jossa tarkasteltavat hinnat ja 

tuotantokustannukset ovat määräytyneet 

vapaiden markkinavoimien perusteella, 

vastaavat tuotanto- ja myyntikustannukset, 

edellyttäen että asianmukaiset 

kustannustiedot ovat helposti saatavilla. 

Laskennallisesti muodostettuun 

normaaliarvoon on sisällytettävä 

kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. Jos tietoja 

ei ole saatavilla, ne eivät ole luotettavia tai 

viejä itse tai viejämaan viranomaiset 

estävät tutkimusta, tällä tavoin 

muodostettuun lisäarvoon sisällytetään 

seuraamuksena määrättävä kohtuullinen 

lisämaksu. 

Or. fr 
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Perustelu 

Samankaltaisen talouden kehitystason käsitettä ei voida käyttää perustana luotettavalle 

talousrakenteiden vertailulle, mikä johtuu muun muassa vaurauden erilaisesta 

jakautumisesta. Maailmanpankin luokituksen mukaan Kiina olisi näin ollen vertailukelpoinen 

Ecuadorin ja Perun kanssa. 

 

Tarkistus  53 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) Jos tätä säännöstä tai tämän 

asetuksen muuta asiaankuuluvaa säännöstä 

sovellettaessa päätetään, että ei ole 

asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

vuoksi, normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Tätä 

varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 
asianmukaisen edustavan maan, jonka 

talouden kehitystaso on samankaltainen 

kuin vientiä harjoittavan maan, vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset, 

edellyttäen että asianmukaiset 

kustannustiedot ovat helposti saatavilla. 

Laskennallisesti muodostettuun 

normaaliarvoon on sisällytettävä 

kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

a) Jos tätä säännöstä tai tämän 

asetuksen muuta asiaankuuluvaa säännöstä 

sovellettaessa päätetään, että ei ole 

asianmukaista käyttää kotimarkkinoiden 

hintoja ja kustannuksia merkittävien 

vääristymien esiintymisen vuoksi 

viejämaassa, normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Lähteitä, 

joita komissio voi tätä varten käyttää, ovat 

esimerkiksi asianmukaisen edustavan 

maan, jonka talouden kehitystaso on 

samankaltainen kuin vientiä harjoittavan 

maan, vastaavat tuotanto- ja 

myyntikustannukset, edellyttäen että 

asianmukaiset kustannustiedot ovat 

helposti saatavilla, tai vääristymättömät 

kansainväliset hinnat, kustannukset tai 

vertailuarvot, jos komissio katsoo ne 

asianmukaisiksi. Jos komissio määrittää 

tietyt kotimarkkinatiedot 

vääristymättömiksi, erityisesti kun viejät 

ja tuottajat esittävät tämän tueksi 

vakuuttavaa tietoa, myös c kohdassa 

annettujen asianomaisia osapuolia 

koskevien säännöksien kehyksessä, 

komission on käytettävä näitä tietoja. 

Laskennallisesti muodostettuun 
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normaaliarvoon on sisällytettävä 

kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

Or. en 

 

Tarkistus  54 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) Jos tätä säännöstä tai tämän 

asetuksen muuta asiaankuuluvaa 

säännöstä sovellettaessa päätetään, että ei 

ole asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

vuoksi, normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Tätä 

varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 

asianmukaisen edustavan maan, jonka 

talouden kehitystaso on samankaltainen 

kuin vientiä harjoittavan maan, vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset, 

edellyttäen että asianmukaiset 

kustannustiedot ovat helposti saatavilla. 

Laskennallisesti muodostettuun 

normaaliarvoon on sisällytettävä 

kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

a) Jos päätetään, että ei ole 

asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

vuoksi koko taloudessa tai talouden 

aloilla, normaaliarvo perustuu johonkin 

hintaan tai se muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Tätä 

varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 

asianmukaisen edustavan maan vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset, 

varmistaen sosiaalisten normien ja 

ympäristönormien riittävän tason, ja 

edellyttäen että asianmukaiset tiedot, kuten 

tarvittaessa unionin tuotanto- ja 

myyntikustannukset, ovat helposti 

saatavilla. Epäsuorat 

ympäristökustannukset, kuten 

hiilidioksidipäästöt, otetaan huomioon ja 

niitä arvioidaan osuutena saman määrän 

kokonaiskustannuksista unionissa. Jos 

viejämaa ei tee yhteistyötä, sovelletaan 

enimmäiskustannuksia. Laskennallisesti 

muodostettuun normaaliarvoon on 

sisällytettävä kohtuullinen määrä hallinto-, 

myynti- ja yleiskustannuksia sekä voittoa. 
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Or. en 

 

Tarkistus  55 

Paul Rübig 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) Jos tätä säännöstä tai tämän 

asetuksen muuta asiaankuuluvaa säännöstä 

sovellettaessa päätetään, että ei ole 

asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

vuoksi, normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Tätä 

varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 

asianmukaisen edustavan maan, jonka 

talouden kehitystaso on samankaltainen 

kuin vientiä harjoittavan maan, vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset, 

edellyttäen että asianmukaiset 

kustannustiedot ovat helposti saatavilla. 

Laskennallisesti muodostettuun 

normaaliarvoon on sisällytettävä 

kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

a) Jos tätä säännöstä tai tämän 

asetuksen muuta asiaankuuluvaa säännöstä 

sovellettaessa päätetään, että ei ole 

asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

vuoksi, normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Lähteitä, 

joita komissio voi tätä varten käyttää, ovat 

esimerkiksi vääristymättömät 

kansainväliset hinnat, kustannukset tai 

vertailuarvot taikka asianmukaisen 

edustavan maan, jonka talouden 

kehitystaso on samankaltainen kuin vientiä 

harjoittavan maan, vastaavat tuotanto- ja 

myyntikustannukset, edellyttäen että 

asianmukaiset kustannustiedot ovat 

helposti saatavilla. Jos komissio määrittää 

tietyt kotimarkkinatiedot 

vääristymättömiksi, erityisesti kun viejät 

ja tuottajat esittävät tämän tueksi 

vakuuttavaa tietoa, myös c kohdassa 

annettujen asianomaisia osapuolia 

koskevien säännöksien kehyksessä, 

komission on käytettävä näitä tietoja. 

Laskennallisesti muodostettuun 

normaaliarvoon on sisällytettävä 

kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

Or. en 
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Perustelu 

Asianmukaisen edustavan maan olisi ensisijaisesti oltava maa, jonka talouden kehitystaso on 

samankaltainen kuin vientiä harjoittavan maan, edellyttäen että asianmukaiset tiedot ovat 

helposti saatavilla. Jos näin ei ole, olisi valittava mikä tahansa asianmukainen edustava maa. 

Yhdenmukaisuudesta WTO:n sääntöihin nähden voidaan todeta, että vientiä harjoittavien 

olisi voitava osoittaa kotimarkkinakustannuksiensa vääristymättömyys, jolloin komission on 

käytettävä kotimarkkinakustannuksia normaaliarvon muodostamisessa. 

 

Tarkistus  56 

Jarosław Wałęsa 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) Jos tätä säännöstä tai tämän 

asetuksen muuta asiaankuuluvaa 

säännöstä sovellettaessa päätetään, että ei 

ole asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

vuoksi, normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Tätä 

varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 

asianmukaisen edustavan maan, jonka 

talouden kehitystaso on samankaltainen 

kuin vientiä harjoittavan maan, vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset, 

edellyttäen että asianmukaiset 

kustannustiedot ovat helposti saatavilla. 

Laskennallisesti muodostettuun 

normaaliarvoon on sisällytettävä 

kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

a) Jos päätetään, että ei ole 

asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

koko taloudessa tai talouden aloilla 

esiintyvän yhden tai useamman 

merkittävän vääristymän vuoksi, 

normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Tätä 

varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 

asianmukaisen edustavan maan vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset. 

Laskennallisesti muodostettuun 

normaaliarvoon on sisällytettävä 

vääristymätön ja kohtuullinen määrä 

hallinto-, myynti- ja yleiskustannuksia sekä 

voittoa. 

Or. en 
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Tarkistus  57 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) Jos tätä säännöstä tai tämän 

asetuksen muuta asiaankuuluvaa 

säännöstä sovellettaessa päätetään, että ei 

ole asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

vuoksi, normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Tätä 

varten käytettäviä lähteitä ovat 

esimerkiksi vääristymättömät 

kansainväliset hinnat, kustannukset tai 

vertailuarvot taikka asianmukaisen 

edustavan maan, jonka talouden 

kehitystaso on samankaltainen kuin 

vientiä harjoittavan maan, vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset, 

edellyttäen että asianmukaiset 

kustannustiedot ovat helposti saatavilla. 

Laskennallisesti muodostettuun 

normaaliarvoon on sisällytettävä 

kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

a) Jos viejämaa toimii 

markkinataloutta vääristävällä tavalla 

aiheuttaen merkittäviä vääristymiä 

kansallisiin hintoihin ja 

tuotantokustannuksiin, mukaan luettuina 

raaka-ainekustannukset, 

energiakustannukset ja muut 

tuotantotekijät, normaaliarvo 

muodostetaan vääristymättömien 

kansainvälisten hintojen, kustannusten 

tai vertailuarvojen taikka asianmukaisen 

edustavan maan, EU:n jäsenvaltiot 

mukaan luettuina, vastaavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella 

edellyttäen, että asianmukaiset 

kustannustiedot ovat helposti saatavilla. 

Epäsuorat ympäristökustannukset, kuten 

hiilidioksidipäästöt, on otettava huomioon 

ja arvioitava osuutena saman määrän 

kokonaiskustannuksista Euroopassa; jos 

viejämaa ei tee yhteistyötä, sovelletaan 

enimmäiskustannuksia. Laskennallisesti 

muodostettuun normaaliarvoon on 

sisällytettävä kohtuullinen ja 

vääristymätön määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

Or. it 

 

Tarkistus  58 

Helmut Scholz 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 
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Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) Jos tätä säännöstä tai tämän 

asetuksen muuta asiaankuuluvaa 

säännöstä sovellettaessa päätetään, että ei 

ole asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

vuoksi, normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Tätä 

varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 

asianmukaisen edustavan maan, jonka 

talouden kehitystaso on samankaltainen 

kuin vientiä harjoittavan maan, vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset, 

edellyttäen että asianmukaiset 

kustannustiedot ovat helposti saatavilla. 

Laskennallisesti muodostettuun 

normaaliarvoon on sisällytettävä 

kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

a) Jos päätetään, että ei ole 

asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

vuoksi, normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella, mukaan 

lukien työvoimakustannukset, 

ympäristövelvoitteiden noudattamisesta 

aiheutuvat kustannukset ja verot. Tätä 

varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 

asianmukaisen edustavan maan, jonka 

talouden kehitystaso on samankaltainen 

kuin vientiä harjoittavan maan, vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset, 

edellyttäen että asianmukaiset 

kustannustiedot ovat helposti saatavilla. 

Laskennallisesti muodostettuun 

normaaliarvoon on sisällytettävä 

kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

Or. en 

 

Tarkistus  59 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) Jos tätä säännöstä tai tämän 

asetuksen muuta asiaankuuluvaa säännöstä 

sovellettaessa päätetään, että ei ole 

asianmukaista käyttää viejämaan 

a) Jos tätä säännöstä tai tämän 

asetuksen muuta asiaankuuluvaa säännöstä 

sovellettaessa päätetään, että ei ole 

asianmukaista käyttää viejämaan 
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kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

vuoksi, normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Tätä 

varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 

asianmukaisen edustavan maan, jonka 

talouden kehitystaso on samankaltainen 

kuin vientiä harjoittavan maan, vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset, 

edellyttäen että asianmukaiset 

kustannustiedot ovat helposti saatavilla. 

Laskennallisesti muodostettuun 

normaaliarvoon on sisällytettävä 

kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

vuoksi yhdellä talouden alalla tai koko 

taloudessa, normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja 

tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella. Tätä 

varten käytettäviä lähteitä ovat esimerkiksi 

vääristymättömät kansainväliset hinnat, 

kustannukset tai vertailuarvot taikka 

asianmukaisen edustavan maan vastaavat 

tuotanto- ja myyntikustannukset, 

edellyttäen että asianmukaiset 

kustannustiedot ovat helposti saatavilla. 

Laskennallisesti muodostettuun 

normaaliarvoon on sisällytettävä 

kohtuullinen määrä hallinto-, myynti- ja 

yleiskustannuksia sekä voittoa. 

Or. fr 

 

Tarkistus  60 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä voidaan katsoa 

esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Merkittävien 

vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon voidaan ottaa muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä esiintyy muun 

muassa silloin, kun ilmoitetut hinnat tai 

kustannukset, mukaan luettuna raaka-

ainekustannukset, energian ja muiden 

tuotantotekijöiden kustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Merkittävien 

vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon on otettava muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 
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toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, 

viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja 

mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy 

syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, jolloin 

asianmukainen omistajaohjaus kärsii 

tosiasiallisesti ja oikeudellisesti, 
viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja 

mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy 

syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, avoin ja 

tehokkaasti toimiva yhtiöoikeus puuttuu, 

ja käytössä on konkurssijärjestelmä, jolla 

estetään omaisuuslainsäädännön 

toiminta, kansainvälistä 

tilinpäätösstandardia ei noudateta tai 

sovelleta, valuuttakurssien muuttamista ei 

suoriteta markkinahintaan, palkkataso ei 

ole seurausta työntekijöiden ja johdon 

välisistä vapaista neuvotteluista, avoimen 

lainsäädännön puuttuminen aiheuttaa 

syrjiviä vaikutuksia yhteisyrityksille ja 

muille ulkomaisille sijoituksille, viejämaa 

ei noudata kansainvälisiä ja monenvälisiä 

sitoumuksia sosiaali-, ympäristö- ja 

veronormien alalla, rahoitusta myöntävät 

instituutiot, jotka toteuttavat julkisen 

politiikan tavoitteita, ja muut olosuhteet, 

joita komissio pitää asianmukaisina 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

arvioimiseksi. 

 Merkittävien vääristymien esiintymisen 

viejämaan koko taloudessa tai talouden 

alalla olisi automaattisesti johdettava 

vääristymättömien kansainvälisten, 

kolmannen maan tai EU:n hintojen, 

kustannusten tai vertailuarvojen 

käyttämiseen kunkin tuotantotekijän 

osalta normaaliarvon muodostamiseen 

laskennallisesti. 

 Jos maasta, joka ei täytä näitä 

edellytyksiä, peräisin oleva vientiä 

harjoittava tuottaja selkeästi osoittaa, että 

sen yhden tai useamman yksittäisen 

tuotantotekijän kustannukset eivät ole 
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vääristyneitä, näitä kustannuksia on 

käytettävä sen normaaliarvon 

muodostamiseen. 

Or. fr 

 

Tarkistus  61 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä voidaan katsoa 

esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Merkittävien 

vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon voidaan ottaa muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, 

viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja 

mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy 

syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä voidaan katsoa 

esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut myyntihinnat tai kustannukset, 

mukaan luettuina raaka-aineiden ja 

energian kustannukset ja myyntihinnat, 

eivät määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Merkittävien 

vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon on otettava muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, 

viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja 

mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy 

syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ylikapasiteetti 

johtaa liikatuotantoon, valuuttakurssien 

manipuloiminen aiheuttaa kansallisen 

valuutan aliarvostusta, viejämaa ei 

noudata ympäristöön, sosiaaliasioihin tai 

verotukseen liittyviä kansainvälisiä 
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sitoumuksia, mikä aiheuttaa kilpailun 

vääristymistä, avoin ja tehokkaasti 

toimiva yhtiöoikeus puuttuu, ja käytössä 

on konkurssijärjestelmä, jolla estetään 

omaisuuslainsäädännön toiminta, 

palkkataso ei ole seurausta työntekijöiden 

ja johdon välisistä vapaista neuvotteluista, 

avoimen lainsäädännön puuttuminen 

aiheuttaa syrjiviä vaikutuksia 

yhteisyrityksille ja muille ulkomaisille 

sijoituksille, rahoitusta myöntävät 

instituutiot, jotka toteuttavat julkisen 

politiikan tavoitteita, ja muut olosuhteet, 

joita komissio pitää asianmukaisina 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

arvioimiseksi. 

 Merkittävien vääristymien esiintymisen 

viejämaan koko taloudessa tai yhdellä tai 

useammalla talouden alalla olisi 

automaattisesti johdettava 

vääristymättömien kansainvälisten, 

kolmannen maan tai EU:n hintojen, 

kustannusten tai vertailuarvojen 

käyttämiseen kunkin tuotantotekijän 

osalta normaaliarvon muodostamiseen 

laskennallisesti. 

 Jos maasta, jota syytetään näiden 

edellytysten täyttämättä jättämisestä, 

peräisin oleva vientiä harjoittava tuottaja 

selkeästi osoittaa, että sen yhden tai 

useamman yksittäisen tuotantotekijän 

kustannukset eivät ole vääristyneitä, näitä 

kustannuksia on käytettävä sen 

normaaliarvon muodostamiseen. 

Or. fr 

Perustelu 

On otettava huomioon muitakin tekijöitä, kuten tuotannon ylikapasiteetti, joka vaikuttaa 

vakavalla tavalla maailmanmarkkinoiden hankintatilanteeseen ja näin ollen hintoihin, sillä 

valuuttakurssien manipulointi mahdollistaa tavaroiden myynnin vientimarkkinoilla 

polkuhintaan. Parlamentti voi pyytää komissiota laatimaan raportin tai, jos raportti on jo 

olemassa, saattamaan sen ajan tasalle, puuttumatta kuitenkaan suoraan prosessiin, sillä tämä 

voisi muuttaa raportin säädökseksi, jota voitaisiin vastustaa WTO:ssa. 
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Tarkistus  62 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, David Martin, Edouard Martin, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) Tarkasteltavana olevaan 

tuotteeseen liittyviä a alakohdassa 

tarkoitettuja merkittäviä vääristymiä 

voidaan katsoa esiintyvän muun muassa 

silloin, kun ilmoitetut hinnat tai 

kustannukset, mukaan luettuna raaka-

ainekustannukset, eivät määräydy vapaiden 

markkinavoimien perusteella, koska 

valtion puuttuminen asiaan vaikuttaa 

niihin. Merkittävien vääristymien 

esiintymistä tarkasteltaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan 

muutoin vapaisiin markkinavoimiin, ja 

rahoitusta myöntävät instituutiot, jotka 

toteuttavat julkisen politiikan tavoitteita. 

b) Edellä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä voidaan katsoa 

esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset ja muiden 

tuotantotekijöiden kustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin, tai kun syntyy 

ylikapasiteettia1 b. Merkittävien 

vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon on otettava muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: valtiovallan (esimerkiksi 

julkisten elinten) vaikuttaminen 

resurssien kohdentamiseen ja päätöksiin 

tai yrityksiin: vaikuttaminen voi olla 

suoraa tai epäsuoraa, ja se voi tapahtua 

esimerkiksi valtion määräämien hintojen 

taikka vero-, kauppa- tai 

valuuttajärjestelmissä syrjinnän kautta, 

yritysten toimintaan vaikuttavat 

valtiolähtöiset vääristymät, jotka voivat 

liittyä yksityistämiseen ja muuhun kuin 

markkinatalouteen perustuvan 

kauppajärjestelmän tai 

korvausjärjestelmän käyttöön, avoimen ja 

syrjimättömän yhtiöoikeuden 

puuttuminen ja syrjimätön 

täytäntöönpano: yhtiöoikeuden on 

varmistettava asianmukainen 

hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 

(kansainvälisten tilinpäätösstandardien 

soveltaminen, osakkeenomistajien 

suojelu, yritystä koskevien täsmällisten 
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tietojen julkinen saatavuus), läpinäkyvän 

ja tehokkaan lainsäädännön 

puuttuminen, joka estää 

omistusoikeuksien kunnioittamisen sekä 

toimivan konkurssijärjestelmän 

toiminnan, aidon rahoitusalan 

puuttuminen: rahoitusalan on toimittava 

valtiosta riippumatta ja siihen on 

sovellettava sekä lainsäädännön että 

käytännön tasolla riittäviä 

takuusäännöksiä ja valvontaa, palkkataso 

ei ole seurausta työntekijöiden ja johdon 

välisistä vapaista neuvotteluista, avoimen 

lainsäädännön puuttuminen aiheuttaa 

syrjiviä vaikutuksia yhteisyrityksille ja 

muille ulkomaisille sijoituksille ja 

rahoitukselle, jota myöntävät instituutiot, 

jotka toteuttavat julkisen politiikan 

tavoitteita, niiden keskeisten ILO:n 

yleissopimusten ja monenvälisten 

ympäristösopimusten (MEA), joissa 

unioni on osapuolena, ratifioinnin ja 

asianmukaisen täytäntöönpanon 

puuttuminen, verotusalaan liittyvien 

asianomaisten OECD:n suosituksien 

noudattamatta jättäminen (esim. BEPS-

aloite) ja muut olosuhteet, joita komissio 

pitää tarkoituksenmukaisina merkittävien 

vääristymien esiintymisen arvioimiseksi. 

Liitteenä on luettelo aikaisempien 

polkumyynnin torjuntaa koskevien 

tapauksien yhteydessä havaittuja 

yksityiskohtaisia vääristymiä koskevista 

esimerkeistä suuntaa-antavia tarkoituksia 

varten. Luetteloa päivitetään kunkin 

tapauksen jälkeen. 

 _________________ 

 1 b Ylikapasiteetilla tarkoitetaan tilannetta, 

jossa kaupan ylijäämät alkavat olla 

rakenteellisia ilman että niistä koituu 

maalle mitään suhteellista etua, kun 

kansalliset hinnat ja kustannukset ovat 

alhaisemmat kuin 

maailmanmarkkinahinnat tai kun 

tehdään investointeja uusiin 

tuotantovälineisiin, mikä on ristiriidassa 

kasvavan kaupan ylijäämän kanssa. 
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Or. en 

 

Tarkistus  63 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) Tarkasteltavana olevaan 

tuotteeseen liittyviä a alakohdassa 

tarkoitettuja merkittäviä vääristymiä 

voidaan katsoa esiintyvän muun muassa 
silloin, kun ilmoitetut hinnat tai 

kustannukset, mukaan luettuna raaka-

ainekustannukset, eivät määräydy vapaiden 

markkinavoimien perusteella, koska 

valtion puuttuminen asiaan vaikuttaa 

niihin. Merkittävien vääristymien 

esiintymistä tarkasteltaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. 

b) Edellä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä ovat vääristymät, 

joita syntyy silloin, kun ilmoitetut hinnat 

tai kustannukset, mukaan luettuna raaka-

ainekustannukset ja muiden 

tuotantotekijöiden kustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Merkittävien 

vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon on otettava muun muassa 

seuraavat tekijät: kyseisiä markkinoita 

palvelevat merkittävässä määrin yritykset, 

jotka toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, 

viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja 

mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy 

syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, valtiovallan 

(esimerkiksi julkisten elinten) laaja 

vaikuttaminen resurssien kohdentamiseen 

ja yritysten päätöksiin; vaikuttaminen voi 

olla suoraa tai epäsuoraa, ja se voi 

tapahtua esimerkiksi valtion määräämien 

hintojen taikka vero-, kauppa- tai 

valuuttajärjestelmissä syrjinnän kautta, 

yritysten toimintaan vaikuttavien 

valtiolähtöisten vääristymien 

olemassaolo: vääristymät voivat liittyä 

yksityistämiseen ja muuhun kuin 
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markkinatalouteen perustuvan 

kauppajärjestelmän tai 

korvausjärjestelmän käyttöön, avoimen ja 

syrjimättömän yhtiöoikeuden 

puuttuminen tai epäasianmukainen 

täytäntöönpano: yhtiöoikeuden on 

varmistettava asianmukainen 

hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 

(kansainvälisten tilinpäätösstandardien 

soveltaminen, osakkeenomistajien 

suojelu, yritystä koskevien täsmällisten 

tietojen julkinen saatavuus), 

johdonmukaisen, tehokkaan ja avoimen 

lainsäädännön puuttuminen ja 

epäasianmukainen täytäntöönpano: 

lainsäädännön on varmistettava 

omistusoikeuksien kunnioittaminen sekä 

toimivan konkurssijärjestelmän toiminta, 

aidon rahoitusalan puuttuminen: 

rahoitusalan on toimittava valtiosta 

riippumatta ja siihen on sovellettava sekä 

lainsäädännön että käytännön tasolla 

riittäviä takuusäännöksiä ja valvontaa, ja 

muut olosuhteet, joita komissio pitää 

asianmukaisina merkittävien 

vääristymien esiintymisen arvioimiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  64 

Jarosław Wałęsa 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä voidaan katsoa 

esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä voidaan katsoa 

esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset ja muiden 

tuotantotekijöiden kustannukset, eivät 
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perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Merkittävien 

vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon voidaan ottaa muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, 

viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja 

mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy 

syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska niihin vaikuttavat muut 

tekijät, kuten valtion puuttuminen asiaan, 

monopolit, oligopolit ja muut, luoden 

erityisen markkinatilanteen, jossa ei ole 

mahdollista vertailla asianmukaisesti 

vientihintoja ja kotimarkkinahintoja ja -

kustannuksia. Merkittävien vääristymien 

olemassaoloa arvioitaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat 

välittömästi tai välillisesti viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat välittömästi tai 

välillisesti läsnä yrityksissä ja 

mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin, kustannuksiin tai näiden 

yrityksien muihin kaupallisiin päätöksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan yhtä tai 

useampaa kotimaista tavarantoimittajaa 
tai vaikutetaan muutoin vapaisiin 

markkinavoimiin, rahoitusta myöntävät 

instituutiot, jotka toteuttavat julkisen 

politiikan tavoitteita, myös alakohtaisilla 

tuilla tai raaka-ainemarkkinoiden tai 

tuotantotekijöiden markkinoiden 

oligopolin tai monopolin turvin, ja muut 

olosuhteet, joita komissio pitää 

asianmukaisina merkittävien 

vääristymien esiintymisen arvioimiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  65 

Salvatore Cicu 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

b) Tarkasteltavana olevaan 

tuotteeseen liittyviä a alakohdassa 

tarkoitettuja merkittäviä vääristymiä 

voidaan katsoa esiintyvän muun muassa 
silloin, kun ilmoitetut hinnat tai 

kustannukset, mukaan luettuna raaka-

ainekustannukset, eivät määräydy vapaiden 

markkinavoimien perusteella, koska 

valtion puuttuminen asiaan vaikuttaa 

niihin. Merkittävien vääristymien 

esiintymistä tarkasteltaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. 

b) Edellä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä ovat vääristymät, 

joita syntyy silloin, kun ilmoitetut hinnat 

tai kustannukset, mukaan luettuna raaka-

ainekustannukset ja muiden 

tuotantotekijöiden kustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Merkittävien 

vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon on otettava muun muassa 

seuraavat tekijät: kyseisiä markkinoita 

palvelevat merkittävässä määrin yritykset, 

jotka toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, ja näin 

tosiasiallisesti ja oikeudellisesti luovutaan 

asianmukaisesta hallinnointi- ja 

ohjausjärjestelmästä, viranomaiset ovat 

läsnä yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, avoin ja 

tehokkaasti toimiva yhtiöoikeus puuttuu, 

ja käytössä on konkurssijärjestelmä, jolla 

estetään omaisuuslainsäädännön 

toiminta, palkkataso ei ole seurausta 

työntekijöiden ja johdon välisistä vapaista 

neuvotteluista, avoimen lainsäädännön 

puuttuminen aiheuttaa syrjiviä 

vaikutuksia yhteisyrityksille ja muille 

ulkomaisille sijoituksille, rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita, ja muut 

olosuhteet, joita komissio pitää 

asianmukaisina merkittävien 

vääristymien esiintymisen arvioimiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  66 

David Borrelli, Tiziana Beghin 
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Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) Tarkasteltavana olevaan 

tuotteeseen liittyviä a alakohdassa 

tarkoitettuja merkittäviä vääristymiä 

voidaan katsoa esiintyvän muun muassa 

silloin, kun ilmoitetut hinnat tai 

kustannukset, mukaan luettuna raaka-

ainekustannukset, eivät määräydy 

vapaiden markkinavoimien perusteella, 

koska valtion puuttuminen asiaan 

vaikuttaa niihin. Merkittävien 

vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon voidaan ottaa muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka 

poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan 

muutoin vapaisiin markkinavoimiin, ja 

rahoitusta myöntävät instituutiot, jotka 

toteuttavat julkisen politiikan tavoitteita. 

b) Edellä a alakohdassa tarkoitetussa 

vientiä harjoittavan maan todellisen 

toiminnan arvioinnissa on otettava 

huomioon seuraavat kriteerit: valtiovallan 

(esimerkiksi julkisten elinten) voimakas 

vaikuttaminen resurssien kohdentamiseen 

ja yritysten päätöksiin; vaikuttaminen voi 

olla suoraa tai epäsuoraa, ja se voi 

tapahtua esimerkiksi valtion määräämien 

hintojen taikka vero-, kauppa- tai 

valuuttajärjestelmissä syrjinnän kautta; 

yritysten toimintaan vaikuttavat 

valtiolähtöiset vääristymät, jotka liittyvät 

yksityistämiseen ja muuhun kuin 

markkinatalouteen perustuvien 

neuvottelu- tai korvausjärjestelmien 

(kuten vaihtokaupat) käyttöön; avoimen 

ja syrjimättömän yhtiöoikeuden 

puuttuminen; yhtiöoikeuden on 

varmistettava asianmukainen 

hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 

(kansainvälisten tilinpäätösstandardien 

soveltaminen, osakkeenomistajien 

suojelu, yritystä koskevien täsmällisten 

tietojen julkinen saatavuus); 

johdonmukaisen, tehokkaan ja avoimen 

lainsäädännön puuttuminen; 

lainsäädännön on varmistettava 

omistusoikeuksien kunnioittaminen sekä 

toimivan konkurssijärjestelmän toiminta; 

aidon rahoitusalan puuttuminen; 

rahoitusalan on toimittava valtiosta 

riippumatta, ja siihen on sovellettava sekä 

lainsäädännön että käytännön tasolla 

riittäviä takuusäännöksiä ja valvontaa; 

kansallinen teollisuus hallitsee yli 

40 prosenttia tietyn alan 

maailmanmarkkinoista, mikä voi viitata 

määräävän aseman väärinkäyttöön; 

sosiaalisten, rahoituksellisten ja 
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ympäristöön liittyvien kansainvälisten ja 

eurooppalaisten standardien 

noudattamatta jättäminen; kaikki muut 

kriteerit tai seikat, jotka komissio katsoo 

soveltuviksi mahdollisten merkittävien 

vääristymien arviointiin. 

Or. it 

Tarkistus  67 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä voidaan katsoa 

esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Merkittävien 

vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon voidaan ottaa muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka 

poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan 

muutoin vapaisiin markkinavoimiin, ja 

rahoitusta myöntävät instituutiot, jotka 

toteuttavat julkisen politiikan tavoitteita. 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyvät a alakohdassa tarkoitetut 

merkittävät vääristymät ovat vääristymiä, 

joita esiintyy silloin, kun yhden tai 

useamman tuotantotekijän ilmoitetut 

hinnat tai kustannukset eivät määräydy 

vapaiden markkinavoimien perusteella, 

koska valtion puuttuminen asiaan vaikuttaa 

niihin tai koska ne ovat hyvin alhaiset 

keskeisten kansainvälisten sosiaalisten ja 

ympäristöön liittyvien normien 

noudattamatta jättämisen vuoksi. 

Merkittävien vääristymien esiintymistä 

tarkasteltaessa huomioon on otettava muun 

muassa seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: yritysten toimintaan vaikuttavat 

valtiolähtöiset vääristymät, jotka voivat 

liittyä yksityistämiseen ja muuhun kuin 

markkinatalouteen perustuvan 

kauppajärjestelmän tai 

korvausjärjestelmän käyttöön, avoimen ja 

syrjimättömän yhtiöoikeuden 

puuttuminen: yhtiöoikeuden on 

varmistettava asianmukainen 

hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä, 

läpinäkyvän ja tehokkaan lainsäädännön 

puute, joka estää omistusoikeuksien 

kunnioittamisen sekä toimivan 
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konkurssijärjestelmän toiminnan, aidon 

rahoitusalan puuttuminen: rahoitusalan 

on toimittava valtiosta riippumatta ja 

siihen on sovellettava sekä lainsäädännön 

että käytännön tasolla riittäviä 

takuusäännöksiä ja valvontaa, 

monenvälisten ympäristösopimusten 

(MEA), joissa unioni on osapuolena, ja 

liitteessä -I lueteltujen ILO:n 

yleissopimusten ratifioinnin ja 

asianmukaisen täytäntöönpanon 

puuttuminen sekä muut olosuhteet, joita 

komissio pitää tarkoituksenmukaisina 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

arvioimiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  68 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä voidaan katsoa 

esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Merkittävien 

vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon voidaan ottaa muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, 

viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyvät a alakohdassa tarkoitetut 

merkittävät vääristymät ovat vääristymiä, 

joita esiintyy silloin, kun ilmoitetut hinnat 

tai kustannukset eivät määräydy vapaiden 

markkinavoimien perusteella, koska 

valtion huomattava puuttuminen asiaan 

vaikuttaa niihin. Merkittävien vääristymien 

olemassaoloa arvioitaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavat 

tekijät: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, ja näin 

tosiasiallisesti ja oikeudellisesti luovutaan 

asianmukaisesta hallinnointi- ja 

ohjausjärjestelmästä, viranomaiset ovat 
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mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy 

syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. 

läsnä yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, läpinäkyvän, 

vaikuttavan ja toimivan yhtiöoikeuden 

puuttuminen, avoimen lainsäädännön 

puuttuminen, joka saattaisi aiheuttaa 

syrjiviä vaikutuksia yhteisyrityksille ja 

muille ulkomaisille sijoituksille, rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita, tai muut 

olosuhteet, joita komissio pitää 

asianmukaisina merkittävien 

vääristymien esiintymisen arvioimiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  69 

Laima Liucija Andrikienė 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 1036/2016 

2 artikla – 6 a kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä voidaan katsoa 

esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Merkittävien 

vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon voidaan ottaa muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä voidaan katsoa 

esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Merkittävien 

vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon voidaan ottaa muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, 
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viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja 

mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy 

syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. 

viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja 

mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy 

syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. Komissio 

laatii julkisen esimerkkiluettelon 

perusteista, olosuhteista ja esimerkeistä, 

joilla tuetaan osaltaan ansioiden ja 

perustelujen esittämistä, kun menetelmää 

käytetään muissa kuin 

markkinatalousmaisissa tilanteissa. 

Or. en 

Perustelu 

Julkisen esimerkkiluettelon käyttöönotolla autetaan kaikkia asianomaisia osapuolia 

ymmärtämään sellaisten ”merkittävien vääristymien” luonnetta ja ominaispiirteitä, jotka 

johtuvat valtion puuttumisesta asiaan viejien tai tuottajien keskuudessa. Tällä ”avoimella” ja 

säännöllisesti päivitetyllä luettelolla mahdollistetaan jatkuva ajantasainen tiedon saanti, 

erityisesti kun se julkistetaan Euroopan parlamentille annettavassa standardinmukaisessa 

vuotuisessa COM-asiakirjassa. Luetteloon perustuva lähestymistapa on kattavampi kuin 

komission ehdotuksen keskeisiin esimerkkeihin perustuva lähestymistapa. 

 

Tarkistus  70 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä voidaan katsoa 

esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä voidaan katsoa 

esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 
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asiaan vaikuttaa niihin. Merkittävien 

vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon voidaan ottaa muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, 

viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja 

mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy 

syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. 

asiaan vaikuttaa niihin. Merkittävien 

vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon voidaan ottaa muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, 

viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja 

mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy 

syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, sellaisten 

monenvälisten ympäristösopimusten 

täytäntöönpanoa, joiden osapuolena 

unioni on, ei valvota, Kansainvälisen 

työjärjestön keskeisten yleissopimuksien 

täytäntöönpanoa ei valvota, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. 

Or. en 

 

Tarkistus  71 

Dita Charanzová 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) Tarkasteltavana olevaan 

tuotteeseen liittyviä a alakohdassa 

tarkoitettuja merkittäviä vääristymiä 

voidaan katsoa esiintyvän muun muassa 

silloin, kun ilmoitetut hinnat tai 

kustannukset, mukaan luettuna raaka-

ainekustannukset, eivät määräydy 

vapaiden markkinavoimien perusteella, 

koska valtion puuttuminen asiaan vaikuttaa 

niihin. Merkittävien vääristymien 

b) Edellä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä on katsottava 

esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset ja 

muiden tuotantotekijöiden kustannukset 

eivät määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Merkittävien 

vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon on otettava muun muassa 
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esiintymistä tarkasteltaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, 

viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja 

mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy 

syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita tai eivät 

muutoin toimi valtiosta riippumattomasti, 

ja muut olosuhteet, joita komissio pitää 

asianmukaisina merkittävien 

vääristymien esiintymisen arvioimiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  72 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) Tarkasteltavana olevaan 

tuotteeseen liittyviä a alakohdassa 

tarkoitettuja merkittäviä vääristymiä 

voidaan katsoa esiintyvän muun muassa 

silloin, kun ilmoitetut hinnat tai 

kustannukset, mukaan luettuna raaka-

ainekustannukset, eivät määräydy vapaiden 

markkinavoimien perusteella, koska 

valtion puuttuminen asiaan vaikuttaa 

niihin. Merkittävien vääristymien 

esiintymistä tarkasteltaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

b) Edellä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä on katsottava 

esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset ja muiden 

tuotantotekijöiden kustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Merkittävien 

vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon on otettava muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 



 

AM\1127399FI.docx 89/149 PE604.811v02-00 

 FI 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. 

toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, 

viranomaisten läsnäolo yrityksissä tai 

muut olot mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

myös resurssien jaon ja yrityksissä 

tehtyjen päätöksien välityksellä, esiintyy 

syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. 

Or. en 

 

Tarkistus  73 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä voidaan katsoa 

esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, 

mukaan luettuna raaka-ainekustannukset, 

eivät määräydy vapaiden 

markkinavoimien perusteella, koska 

valtion puuttuminen asiaan vaikuttaa 

niihin. Merkittävien vääristymien 

esiintymistä tarkasteltaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä, jotka vaikuttavat 

huomattavasti kilpailun tasapuolisuuteen, 
voidaan katsoa esiintyvän muun muassa 

silloin, kun valtion puuttuminen asiaan 

vaikuttaa ilmoitettuihin hintoihin tai 

kustannuksiin, mukaan luettuna verot, 

primääri- ja uusioraaka-aineiden 
kustannukset, työvoimakustannukset sekä 

ympäristövelvoitteiden noudattamisesta 

aiheutuvat kustannukset, jotta tuotetaan 

kohtuutonta kilpailuetua. Merkittävien 

vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon voidaan ottaa muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 
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puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan 

muutoin vapaisiin markkinavoimiin, ja 

rahoitusta myöntävät instituutiot, jotka 

toteuttavat julkisen politiikan tavoitteita. 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, valtion 

puuttuminen hintoihin tai kustannuksiin. 

Or. en 

Perustelu 

Täydellisen ja kattavan tilannekatsauksen luomiseksi. 

 

Tarkistus  74 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Artis Pabriks, Christofer Fjellner 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä voidaan katsoa 

esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Merkittävien 

vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon voidaan ottaa muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, 

viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja 

mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy 

syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyvät a alakohdassa tarkoitetut 

merkittävät vääristymät ovat vääristymiä, 

joita esiintyy silloin, kun ilmoitetut hinnat 

tai kustannukset eivät määräydy vapaiden 

markkinavoimien perusteella, koska 

valtion huomattava puuttuminen asiaan 

vaikuttaa niihin. Merkittävien vääristymien 

olemassaoloa arvioitaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavat 

tekijät: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, 

viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja 

mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy 

syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 
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tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. 

Or. en 

 

Tarkistus  75 

Paul Rübig 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä voidaan katsoa 

esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Merkittävien 

vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon voidaan ottaa muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, 

viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja 

mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy 

syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä ovat vääristymät, 

joita syntyy silloin, kun ilmoitetut hinnat 

tai kustannukset, mukaan luettuna raaka-

ainekustannukset, eivät määräydy vapaiden 

markkinavoimien perusteella, koska 

valtion puuttuminen asiaan vaikuttaa niihin 

huomattavasti. Merkittävien vääristymien 

esiintymistä tarkasteltaessa huomioon on 

otettava muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. 

Or. en 
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Perustelu 

The WTO-Antidumping Agreement does not provide for exceptions for social dumping. 

“Wage rates as a result of free bargaining between labour and management” and any other 

form of social dumping do not comply with the WTO-Antidumping Agreement and should 

therefore not be part of the list of possible criteria. 

Art 2 para 6a point b contains an indicative, non-exhaustive list of criteria (“inter alia”) so it 

is not necessary to explicitly authorize the Commission to take into account “any other 

circumstances that it considers appropriate in order to evaluate the existence of significant 

distortions”. 

 

Tarkistus  76 

Christofer Fjellner 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä voidaan katsoa 

esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Merkittävien 

vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon voidaan ottaa muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, 

viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja 

mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy 

syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyvät a alakohdassa tarkoitetut 

merkittävät vääristymät ovat vääristymiä, 

joita syntyy silloin, kun ilmoitetut hinnat 

tai kustannukset, mukaan luettuna raaka-

ainekustannukset, eivät määräydy vapaiden 

markkinavoimien perusteella, koska 

valtion puuttuminen asiaan vaikuttaa niihin 

huomattavasti. Merkittävien vääristymien 

olemassaoloa arvioitaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavien 

tekijöiden tosiasiallinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 
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julkisen politiikan tavoitteita. julkisen politiikan tavoitteita. 

Or. en 

Perustelu 

Merkittävät vääristymät on määritettävä tarkasti. 

 

Tarkistus  77 

Salvatore Cicu 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä voidaan katsoa 

esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, mukaan 

luettuna raaka-ainekustannukset, eivät 

määräydy vapaiden markkinavoimien 

perusteella, koska valtion puuttuminen 

asiaan vaikuttaa niihin. Merkittävien 

vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon voidaan ottaa muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, 

viranomaiset ovat läsnä yrityksissä ja 

mahdollistavat valtion puuttumisen 

hintoihin tai kustannuksiin, esiintyy 

syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyvät a alakohdassa tarkoitetut 

merkittävät vääristymät ovat vääristymiä, 

joita syntyy silloin, kun ilmoitetut hinnat 

tai kustannukset, mukaan luettuna raaka-

ainekustannukset, eivät määräydy vapaiden 

markkinavoimien perusteella, koska 

valtion puuttuminen asiaan vaikuttaa 

niihin. Merkittävien vääristymien 

esiintymistä tarkasteltaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan muutoin 

vapaisiin markkinavoimiin, ja rahoitusta 

myöntävät instituutiot, jotka toteuttavat 

julkisen politiikan tavoitteita. 

Or. en 
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Tarkistus  78 

Helmut Scholz 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä voidaan katsoa 

esiintyvän muun muassa silloin, kun 

ilmoitetut hinnat tai kustannukset, 

mukaan luettuna raaka-ainekustannukset, 

eivät määräydy vapaiden 

markkinavoimien perusteella, koska 

valtion puuttuminen asiaan vaikuttaa 

niihin. Merkittävien vääristymien 

esiintymistä tarkasteltaessa huomioon 

voidaan ottaa muun muassa seuraavien 

tekijöiden mahdollinen vaikutus: kyseisiä 

markkinoita palvelevat merkittävässä 

määrin yritykset, jotka toimivat viejämaan 

viranomaisten omistajuuden, valvonnan 

taikka poliittisen valvonnan tai ohjauksen 

alaisina, viranomaiset ovat läsnä 

yrityksissä ja mahdollistavat valtion 

puuttumisen hintoihin tai kustannuksiin, 

esiintyy syrjivää julkista politiikkaa tai 

toimenpiteitä, joilla suositaan kotimaisia 

tavarantoimittajia tai vaikutetaan 

muutoin vapaisiin markkinavoimiin, ja 

rahoitusta myöntävät instituutiot, jotka 

toteuttavat julkisen politiikan tavoitteita. 

b) Tarkasteltavana olevaan tuotteeseen 

liittyviä a alakohdassa tarkoitettuja 

merkittäviä vääristymiä, jotka vaikuttavat 

huomattavasti kilpailun tasapuolisuuteen, 
voidaan katsoa esiintyvän muun muassa 

silloin, kun valtion puuttuminen asiaan 

vaikuttaa ilmoitettuihin hintoihin tai 

kustannuksiin, mukaan luettuna verot, 

primääri- ja uusioraaka-aineiden 

kustannukset, työvoimakustannukset sekä 

ympäristövelvoitteiden noudattamisesta 

aiheutuvat kustannukset, jotta tuotetaan 

kohtuutonta kilpailuetua. Merkittävien 

vääristymien esiintymistä tarkasteltaessa 

huomioon voidaan ottaa muun muassa 

seuraavien tekijöiden mahdollinen 

vaikutus: kyseisiä markkinoita palvelevat 

merkittävässä määrin yritykset, jotka 

toimivat viejämaan viranomaisten 

omistajuuden, valvonnan taikka poliittisen 

valvonnan tai ohjauksen alaisina, valtion 

puuttuminen hintoihin tai kustannuksiin 

kilpailuetujen saavuttamiseksi 

epärehellisin keinoin. 

Or. en 

 

Tarkistus  79 

Jarosław Wałęsa 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 
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Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – b a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b a) Kun määritetään a alakohdassa 

tarkoitettujen vääristymien merkittävyyttä, 

komission on muun muassa tarkasteltava 

vääristyneiden hintojen ja kustannuksien 

osuutta kyseisen tuotteen tuotannon 

kokonaiskustannuksista ja hyötyä, jota ne 

tuottavat kyseisen tuotteen vientiä 

harjoittaville, verrattuna 

vääristymättömiin hintoihin ja 

kustannuksiin. 

Or. en 

Perustelu 

Vääristymien merkittävyyttä on analysoitava suhteessa kyseisen tuotteen 

tuotantokustannuksiin eikä niinkään suhteessa vientiä harjoittavaan talouteen. 

 

Tarkistus  80 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) Tarpeen mukaan komission 

yksiköt voivat laatia raportin, jossa 

kuvataan tilanne b alakohdassa lueteltujen 

tekijöiden osalta tietyssä maassa tai tietyllä 

sektorilla. Tällainen raportti ja sen 

perustana oleva näyttö voidaan sisällyttää 

kyseistä maata tai sektoria koskevien 

tutkimusten asiakirja-aineistoon. 

Asianomaisilla osapuolilla on oltava 

kattavat mahdollisuudet täydentää 

raporttia ja sen perustana olevaa näyttöä, 

esittää siitä huomautuksia ja hyödyntää 

sitä kussakin tutkimuksessa, jossa 

tällaista raporttia tai näyttöä käytetään. 

c) Komission yksiköt laativat 

yksityiskohtaisen raportin, jossa kuvataan 

tilanne b alakohdassa lueteltujen tekijöiden 

osalta tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla. 

Niiden maiden osalta, joissa on pantu 

vireille huomattava määrä 

polkumyyntitapauksia, raportti on tehtävä 

valmiiksi ja hyväksyttävä ennen tämän 

asetuksen voimaantuloa. Raportissa olisi 

katettava sekä ala- ja yrityskohtaiset että 

makrovääristymät ja järjestelmään 

liittyvät vääristymät, joista viimeksi 

mainitut ovat erityisen tärkeitä aloilla, 

joilla on runsaasti pk-yrityksiä. Unionin 
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Tehdyissä päätöksissä on otettava 

huomioon kaikki asiakirja-aineistoon 

sisältyvä merkityksellinen näyttö. 

tuotannonalaa on kuultava raportin 

laatimisprosessin aikana. Tällainen 

raportti ja sen perustana oleva näyttö 

sisällytetään kyseistä maata tai sektoria 

koskevien tutkimusten asiakirja-aineistoon. 

Raportin puuttuessa komissio käyttää 

kaikkia saatavilla olevia tietoja yhden tai 

useamman merkittävän vääristymän 

esiintymisen vahvistamiseksi ja 

a kohdassa kuvatun menetelmän 

käyttämiseksi, jos asiaankuuluvat 

edellytykset täyttyvät. 

 Aloitettaessa tutkimusta, joka liittyy 

tietystä maasta tai tietyltä alalta peräisin 

olevaan vientiin, jonka yhteydessä 

komissiolla on perusteltua näyttöä 

merkittävien vääristymien mahdollisesta 

olemassaolosta, komission on tehtävä 

alustava päätös merkittävien vääristymien 

olemassaolosta kyseisessä maassa tai 

kyseisillä aloilla, ja tiedotettava 

tutkimuksesta osapuolille. Tehdyissä 

lopullisissa päätöksissä, jotka koskevat 

merkittävien vääristymien olemassaoloa 

jossakin maassa tai jollakin alalla, on 

otettava huomioon kaikki asiakirja-

aineistoon sisältyvä merkityksellinen 

näyttö, ja komission on tehtävä päätökset 

viimeistään 45 päivän kuluttua 

tutkimuksen aloittamisesta. 

Asianomaisille osapuolille on annettava 

10 päivää aikaa esittää huomautuksia. 

Kaikkien päätöksien, jotka koskevat 

merkittävien vääristymien olemassaoloa 

jossakin tietyssä maassa tai jollakin 

tietyllä alalla, on pysyttävä voimassa niin 

kauan kuin riittävästä näytöstä ei ole 

vakuuttavasti ilmennyt, että merkittävät 

vääristymät eivät enää vaikuta kyseiseen 

maahan tai alaan, ja niiden on pysyttävä 

voimassa, kunnes ne kumotaan. 

 Euroopan parlamentin on seurattava 

raportin laatimisprosessia oman roolinsa 

mukaisesti. Komissio päivittää raporttia 

Euroopan parlamentin pyynnöstä tai 

omasta aloitteestaan, jos tietyn maan tai 

alan olosuhteet muuttuvat. 
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Or. en 

 

Tarkistus  81 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) Tarpeen mukaan komission 

yksiköt voivat laatia raportin, jossa 

kuvataan tilanne b alakohdassa lueteltujen 

tekijöiden osalta tietyssä maassa tai tietyllä 

sektorilla. Tällainen raportti ja sen 

perustana oleva näyttö voidaan sisällyttää 

kyseistä maata tai sektoria koskevien 

tutkimusten asiakirja-aineistoon. 

Asianomaisilla osapuolilla on oltava 

kattavat mahdollisuudet täydentää raporttia 

ja sen perustana olevaa näyttöä, esittää siitä 

huomautuksia ja hyödyntää sitä kussakin 

tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai 

näyttöä käytetään. Tehdyissä päätöksissä 

on otettava huomioon kaikki asiakirja-

aineistoon sisältyvä merkityksellinen 

näyttö. 

c) Komission yksiköt laativat omasta 

aloitteestaan tai Euroopan parlamentin, 

jäsenvaltion tai unionin tuotannonalan 

(ammattijärjestöt ja pk-yritykset mukaan 

lukien) pyynnöstä raportin, jossa kuvataan 

tilanne b alakohdassa lueteltujen tekijöiden 

osalta tietyssä maassa (alkaen 

horisontaalisista maakohtaisista 

vääristymistä ja keskittyen sitten 

tuotantotekijöihin ja alakohtaisiin 

vääristymiin) tai tietyllä sektorilla. 

 Niiden maiden osalta, joissa on pantu 

vireille huomattava määrä 

polkumyyntitapauksia, raportti on tehtävä 

valmiiksi kolme kuukautta ennen tämän 

asetuksen voimaantuloa ja hyväksyttävä 

viidentoista päivän kuluessa sen 

voimaantulosta. Unionin tuotannonalaa, 

mukaan lukien ammattijärjestöt ja pk-

yritykset, on kuultava raportin 

laatimisprosessin aikana. Komissio 

koordinoi raportin laadintaa unionin 

merkittävien kauppakumppanien kanssa. 

 Tällainen raportti ja sen perustana oleva 
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näyttö voidaan sisällyttää kyseistä maata 

tai sektoria koskevien tutkimusten 

asiakirja-aineistoon. Asianomaisilla 

osapuolilla on oltava kattavat 

mahdollisuudet täydentää raporttia ja sen 

perustana olevaa näyttöä, esittää siitä 

huomautuksia ja hyödyntää sitä kussakin 

tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai 

näyttöä käytetään. Tehdyissä päätöksissä 

on otettava huomioon kaikki asiakirja-

aineistoon sisältyvä merkityksellinen 

näyttö. 

 Euroopan parlamentin on seurattava 

raportin laatimisprosessia oman roolinsa 

mukaisesti. Komission olisi hyväksyttävä 

tietty raportti tai päivitettävä olemassa 

olevaa raporttia Euroopan parlamentin, 

jäsenvaltion tai unionin tuotannonalan – 

ammattijärjestöt ja pk-yritykset mukaan 

lukien – pyynnöstä tai omasta 

aloitteestaan tietyn maan tai tietyn 

sektorin olojen muututtua. Komissio 

tarkistaa joka tapauksessa raporttia 

kahden ja puolen vuoden välein. 

Or. en 

 

Tarkistus  82 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) Tarpeen mukaan komission 

yksiköt voivat laatia raportin, jossa 

kuvataan tilanne b alakohdassa lueteltujen 

tekijöiden osalta tietyssä maassa tai tietyllä 

sektorilla. Tällainen raportti ja sen 

perustana oleva näyttö voidaan sisällyttää 

kyseistä maata tai sektoria koskevien 

tutkimusten asiakirja-aineistoon. 

Asianomaisilla osapuolilla on oltava 

c) Komission yksiköt laativat tai 

saattavat ajan tasalle yksityiskohtaisen ja 

kattavan raportin, jossa kuvataan tilanne b 

alakohdassa lueteltujen tekijöiden osalta 

tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla. 

Niiden maiden ja alojen osalta, joissa on 

kirjattu huomattava määrä 

polkumyyntitapauksia, raportti olisi 

tehtävä valmiiksi ja hyväksyttävä ennen 
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kattavat mahdollisuudet täydentää raporttia 

ja sen perustana olevaa näyttöä, esittää siitä 

huomautuksia ja hyödyntää sitä kussakin 

tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai 

näyttöä käytetään. Tehdyissä päätöksissä 

on otettava huomioon kaikki asiakirja-

aineistoon sisältyvä merkityksellinen 

näyttö. 

tämän asetuksen voimaantuloa. EU:n 

tuotannonalaa olisi kuultava raportin 

laatimisen aikana. Pk-yritysten 

taloudelliset ja kaupalliset erityispiirteet 

sekä niiden toiminta-alat on otettava 

huomioon raporttia laadittaessa. Tällainen 

raportti ja sen perustana oleva näyttö 

voidaan sisällyttää kyseistä maata tai 

sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-

aineistoon. Asianomaisilla osapuolilla on 

oltava kattavat mahdollisuudet täydentää 

raporttia ja sen perustana olevaa näyttöä, 

esittää siitä huomautuksia ja hyödyntää sitä 

kussakin tutkimuksessa, jossa tällaista 

raporttia tai näyttöä käytetään. Näin ollen 

ne voivat toimittaa tietoja, jotka osoittavat 

merkittävän vääristymän esiintymisen. 

Näiden tutkimusten yhteydessä 

kiinnitetään erityistä huomiota pk-

yrityksiin ja tuetaan niitä. Tehdyissä 

päätöksissä on otettava huomioon kaikki 

asiakirja-aineistoon sisältyvä 

merkityksellinen näyttö. Euroopan 

parlamentti seuraa raportin laatimista. 

Komission on laadittava raportti tai 

saatettava se ajan tasalle Euroopan 

parlamentin pyynnöstä tai omasta 

aloitteestaan, jos tietyn maan tai alan 

olosuhteet muuttuvat. Komission saattaa 

joka tapauksessa raportin ajan tasalle 

kahden vuoden välein. 

Or. fr 

 

Tarkistus  83 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) Tarpeen mukaan komission 

yksiköt voivat laatia raportin, jossa 

c) Komission yksiköt laativat 

yksityiskohtaisen raportin, jossa kuvataan 
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kuvataan tilanne b alakohdassa lueteltujen 

tekijöiden osalta tietyssä maassa tai tietyllä 

sektorilla. Tällainen raportti ja sen 

perustana oleva näyttö voidaan sisällyttää 

kyseistä maata tai sektoria koskevien 

tutkimusten asiakirja-aineistoon. 

Asianomaisilla osapuolilla on oltava 

kattavat mahdollisuudet täydentää 

raporttia ja sen perustana olevaa näyttöä, 

esittää siitä huomautuksia ja hyödyntää 

sitä kussakin tutkimuksessa, jossa 

tällaista raporttia tai näyttöä käytetään. 

Tehdyissä päätöksissä on otettava 

huomioon kaikki asiakirja-aineistoon 

sisältyvä merkityksellinen näyttö. 

tilanne b alakohdassa lueteltujen tekijöiden 

osalta tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla. 

Niiden maiden osalta, joissa on pantu 

vireille huomattava määrä 

polkumyyntitapauksia, raportti on tehtävä 

valmiiksi ja hyväksyttävä ennen tämän 

asetuksen voimaantuloa. Unionin 

tuotannonalaa on kuultava raportin 

laatimisprosessin aikana. Tällainen 

raportti ja sen perustana oleva näyttö 

sisällytetään kyseistä maata tai sektoria 

koskevien tutkimusten asiakirja-aineistoon. 

Raportin puuttuessa komissio käyttää 

kaikkia saatavilla olevia tietoja yhden tai 

useamman merkittävän vääristymän 

esiintymisen vahvistamiseksi ja 

a kohdassa kuvatun menetelmän 

käyttämiseksi, jos asiaankuuluvat 

edellytykset täyttyvät. 

 Tehdyissä päätöksissä, jotka koskevat 

merkittävien vääristymien olemassaoloa 

jossakin maassa tai jollakin alalla, on 

otettava huomioon kaikki asiakirja-

aineistoon sisältyvä merkityksellinen 

näyttö, ja komission on tehtävä lopulliset 

päätökset viimeistään kolmen kuukauden 

kuluttua tutkimuksen aloittamisesta. 

Asianomaisille osapuolille on annettava 

10 päivää aikaa esittää huomautuksia. 

 Euroopan parlamentin on seurattava 

raportin laatimisprosessia oman roolinsa 

mukaisesti. Komissio päivittää raporttia 

Euroopan parlamentin pyynnöstä tai 

omasta aloitteestaan, jos tietyn maan tai 

alan olosuhteet muuttuvat. 

Or. en 

 

Tarkistus  84 

Jarosław Wałęsa 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – c alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

c) Tarpeen mukaan komission yksiköt 

voivat laatia raportin, jossa kuvataan 

tilanne b alakohdassa lueteltujen tekijöiden 

osalta tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla. 

Tällainen raportti ja sen perustana oleva 

näyttö voidaan sisällyttää kyseistä maata 

tai sektoria koskevien tutkimusten 

asiakirja-aineistoon. Asianomaisilla 

osapuolilla on oltava kattavat 

mahdollisuudet täydentää raporttia ja sen 

perustana olevaa näyttöä, esittää siitä 

huomautuksia ja hyödyntää sitä kussakin 

tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai 

näyttöä käytetään. Tehdyissä päätöksissä 

on otettava huomioon kaikki asiakirja-

aineistoon sisältyvä merkityksellinen 

näyttö. 

c) Tarpeen mukaan komission yksiköt 

laativat raportin, jossa kuvataan tilanne 

b alakohdassa lueteltujen tekijöiden osalta 

tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla. 

Niiden maiden osalta, joissa tehdään 

runsaasti polkumyyntiä koskevia 

tutkimuksia, raportti on tehtävä valmiiksi 

ja hyväksyttävä ennen tämän asetuksen 

voimaantuloa. Kaikkia asianomaisia 

osapuolia, kuten unionin tuotannonalaa 

sekä viejämaan ulkomaan vientiä 

harjoittavia toimijoita ja hallitusta, on 

kuultava raportin laatimisprosessin 

aikana. Tällainen raportti ja sen perustana 

oleva näyttö voidaan sisällyttää kyseistä 

maata tai sektoria koskevien tutkimusten 

asiakirja-aineistoon. Asianomaisilla 

osapuolilla on oltava kattavat 

mahdollisuudet täydentää raporttia ja sen 

perustana olevaa näyttöä, esittää siitä 

huomautuksia ja hyödyntää sitä kussakin 

tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai 

näyttöä käytetään. Raportti ei ole 

velvoittava, ja tehdyissä päätöksissä on 

otettava huomioon kaikki asiakirja-

aineistoon sisältyvä merkityksellinen 

näyttö. 

 Komissio päivittää raporttia Euroopan 

parlamentin pyynnöstä, tai jos tietyn 

maan tai alan olosuhteet muuttuvat. 

Komission olisi joka tapauksessa 

tarkistettava raporttia kahden vuoden 

välein. Raportin ei pidä olla velvoittava, 

mutta komission on toimenpiteitä 

määrätessään selvitettävä asianmukaisesti 

näkemyksiään havaituista vääristymistä ja 

käytetystä menetelmästä. 

Or. en 

 

Tarkistus  85 

Salvatore Cicu 
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Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) Tarpeen mukaan komission 

yksiköt voivat laatia raportin, jossa 

kuvataan tilanne b alakohdassa lueteltujen 

tekijöiden osalta tietyssä maassa tai tietyllä 

sektorilla. Tällainen raportti ja sen 

perustana oleva näyttö voidaan sisällyttää 

kyseistä maata tai sektoria koskevien 

tutkimusten asiakirja-aineistoon. 

Asianomaisilla osapuolilla on oltava 

kattavat mahdollisuudet täydentää raporttia 

ja sen perustana olevaa näyttöä, esittää siitä 

huomautuksia ja hyödyntää sitä kussakin 

tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai 

näyttöä käytetään. Tehdyissä päätöksissä 

on otettava huomioon kaikki asiakirja-

aineistoon sisältyvä merkityksellinen 

näyttö. 

c) Komission yksiköt laativat 

yksityiskohtaisen raportin, jossa kuvataan 

tilanne b alakohdassa lueteltujen tekijöiden 

osalta tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla. 

Niiden maiden osalta, joissa on pantu 

vireille huomattava määrä 

polkumyyntitapauksia, raportti on tehtävä 

valmiiksi ja hyväksyttävä ennen tämän 

asetuksen voimaantuloa. Unionin 

tuotannonalaa on kuultava raportin 

laatimisen aikana, ja se voi myös tuoda 

julki merkittävien vääristymien 

olemassaolon. Se olisi otettava huomioon, 

kun päätetään asiaankuuluvien raporttien 

laatimisesta ja päivittämisestä. Tällainen 

raportti ja sen perustana oleva näyttö 

voidaan sisällyttää kyseistä maata tai 

sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-

aineistoon. Asianomaisilla osapuolilla on 

oltava kattavat mahdollisuudet täydentää 

raporttia ja sen perustana olevaa näyttöä, 

esittää siitä huomautuksia ja hyödyntää sitä 

kussakin tutkimuksessa, jossa tällaista 

raporttia tai näyttöä käytetään. Tehdyissä 

päätöksissä on otettava huomioon kaikki 

asiakirja-aineistoon sisältyvä 

merkityksellinen näyttö. Euroopan 

parlamentin on seurattava raportin 

laatimisprosessia oman roolinsa 

mukaisesti. Komissio panee vireille 

raportin tai päivittää sitä Euroopan 

parlamentin pyynnöstä tai omasta 

aloitteestaan, jos tietyn maan tai alan 

olosuhteet muuttuvat. Komission on joka 

tapauksessa tarkistettava raporttia kahden 

vuoden välein. 

Or. en 
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Tarkistus  86 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) Tarpeen mukaan komission 

yksiköt voivat laatia raportin, jossa 

kuvataan tilanne b alakohdassa lueteltujen 

tekijöiden osalta tietyssä maassa tai tietyllä 

sektorilla. Tällainen raportti ja sen 

perustana oleva näyttö voidaan sisällyttää 

kyseistä maata tai sektoria koskevien 

tutkimusten asiakirja-aineistoon. 

Asianomaisilla osapuolilla on oltava 

kattavat mahdollisuudet täydentää 

raporttia ja sen perustana olevaa näyttöä, 
esittää siitä huomautuksia ja hyödyntää sitä 

kussakin tutkimuksessa, jossa tällaista 

raporttia tai näyttöä käytetään. Tehdyissä 

päätöksissä on otettava huomioon kaikki 

asiakirja-aineistoon sisältyvä 

merkityksellinen näyttö. 

c) Komission yksiköt laativat 

yksityiskohtaisen raportin, jossa kuvataan 

tilanne b alakohdassa lueteltujen tekijöiden 

osalta tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla. 

Niiden maiden osalta, joissa on pantu 

vireille huomattava määrä 

polkumyyntitapauksia, raportti on tehtävä 

valmiiksi ja julkistettava ennen tämän 

asetuksen voimaantuloa. Unionin 

tuotannonalaa ja ammattijärjestöjä on 

kuultava raportin laatimisprosessin 

aikana. Tällainen raportti ja sen perustana 

oleva näyttö voidaan sisällyttää kyseistä 

maata tai sektoria koskevien tutkimusten 

asiakirja-aineistoon. Asianomaisilla 

osapuolilla on oltava kattavat 

mahdollisuudet esittää raportista ja sen 

perustana olevasta näytöstä huomautuksia 

ja hyödyntää sitä kussakin tutkimuksessa, 

jossa tällaista raporttia tai näyttöä 

käytetään. Tehdyissä päätöksissä on 

otettava huomioon kaikki asiakirja-

aineistoon sisältyvä merkityksellinen 

näyttö. 

 Komissio päivittää raporttia joka toinen 

vuosi. Komissio päivittää myös raporttia 

Euroopan parlamentin, unionin 

teollisuudenalan tai ammattijärjestöjen 

pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, jos 

tietyn maan tai alan olosuhteet muuttuvat. 

Komission on sisällytettävä tämän 

asetuksen täytäntöönpanoa koskeva 

analyysi sen vuosikertomukseen, jossa 

tarkastellaan unionin polkumyynnin ja 

tukien vastaisia toimia sekä suojatoimia, 

ja esitettävä se Euroopan parlamentille. 
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Or. en 

 

Tarkistus  87 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) Tarpeen mukaan komission 

yksiköt voivat laatia raportin, jossa 

kuvataan tilanne b alakohdassa lueteltujen 

tekijöiden osalta tietyssä maassa tai tietyllä 

sektorilla. Tällainen raportti ja sen 

perustana oleva näyttö voidaan sisällyttää 

kyseistä maata tai sektoria koskevien 

tutkimusten asiakirja-aineistoon. 

Asianomaisilla osapuolilla on oltava 

kattavat mahdollisuudet täydentää raporttia 

ja sen perustana olevaa näyttöä, esittää siitä 

huomautuksia ja hyödyntää sitä kussakin 

tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai 

näyttöä käytetään. Tehdyissä päätöksissä 

on otettava huomioon kaikki asiakirja-

aineistoon sisältyvä merkityksellinen 

näyttö. 

c) Komission yksiköt laativat 

yksityiskohtaisen raportin, jossa kuvataan 

tilanne b alakohdassa lueteltujen tekijöiden 

osalta tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla. 

Niiden maiden osalta, joissa on kirjattu 

huomattava määrä polkumyyntitapauksia, 

raportti on tehtävä valmiiksi ja 

hyväksyttävä ennen tämän asetuksen 

voimaantuloa. EU:n tuotannonalaa on 

kuultava raportin laatimisen aikana. 

 Tällainen raportti ja sen perustana oleva 

näyttö voidaan sisällyttää kyseistä maata 

tai sektoria koskevien tutkimusten 

asiakirja-aineistoon. Asianomaisilla 

osapuolilla on oltava kattavat 

mahdollisuudet täydentää raporttia ja sen 

perustana olevaa näyttöä, esittää siitä 

huomautuksia ja hyödyntää sitä kussakin 

tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai 

näyttöä käytetään. EU:n tuotannonalalla 

toimiviin pk-yrityksiin on kiinnitettävä 

erityistä huomiota. Tehdyissä päätöksissä 

on otettava huomioon kaikki asiakirja-

aineistoon sisältyvä merkityksellinen 

näyttö. 

 Euroopan parlamentti seuraa raportin 
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laatimista. Komissio laatii raportin 

Euroopan parlamentin pyynnöstä tai jos 

tietyn maan tai alan olosuhteet muuttuvat, 

tai saattaa jo olemassa olevan raportin 

ajan tasalle. 

 Komissio tarkistaa joka tapauksessa 

raporttia kahden vuoden välein. 

Or. fr 

Perustelu 

Parlamentti voi pyytää komissiota laatimaan raportin tai, jos raportti on jo olemassa, 

saattamaan sen ajan tasalle, puuttumatta kuitenkaan suoraan prosessiin, sillä tämä voisi 

muuttaa raportin säädökseksi, jota voitaisiin vastustaa WTO:ssa. 

 

Tarkistus  88 

Dita Charanzová 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) Tarpeen mukaan komission 

yksiköt voivat laatia raportin, jossa 

kuvataan tilanne b alakohdassa lueteltujen 

tekijöiden osalta tietyssä maassa tai tietyllä 

sektorilla. Tällainen raportti ja sen 

perustana oleva näyttö voidaan sisällyttää 

kyseistä maata tai sektoria koskevien 

tutkimusten asiakirja-aineistoon. 

Asianomaisilla osapuolilla on oltava 

kattavat mahdollisuudet täydentää 

raporttia ja sen perustana olevaa näyttöä, 
esittää siitä huomautuksia ja hyödyntää sitä 

kussakin tutkimuksessa, jossa tällaista 

raporttia tai näyttöä käytetään. Tehdyissä 

päätöksissä on otettava huomioon kaikki 

asiakirja-aineistoon sisältyvä 

merkityksellinen näyttö. 

c) Kun komissiolla on perusteltua 

näyttöä b alakohdassa tarkoitetun yhden 

tai useamman merkittävän vääristymän 

olemassaolosta, on laadittava 

yksityiskohtainen raportti, jossa kuvataan 

markkinaoloja b alakohdan mukaisesti 

tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla, tai 

päivitettävä sitä. Unionin tuotannonalaa 

on kuultava raportin laatimisprosessin 

aikana. Tällainen raportti ja sen perustana 

oleva näyttö voidaan sisällyttää kyseistä 

maata tai sektoria koskevien tutkimusten 

asiakirja-aineistoon. Asianomaisilla 

osapuolilla on oltava kattavat 

mahdollisuudet esittää raportista ja sen 

perustana olevasta näytöstä huomautuksia 

ja hyödyntää sitä kussakin tutkimuksessa, 

jossa tällaista raporttia tai näyttöä 

käytetään. Tehdyissä päätöksissä, jotka 

koskevat merkittävien vääristymien 
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olemassaoloa jossakin maassa tai jollakin 

alalla, on otettava huomioon kaikki 

asiakirja-aineistoon sisältyvä 

merkityksellinen näyttö, ja komission on 

tehtävä lopulliset päätökset viimeistään 

kolmen kuukauden kuluttua tutkimuksen 

aloittamisesta. 

 Euroopan parlamentin on seurattava 

raportin laatimisprosessia oman roolinsa 

mukaisesti. Komissio päivittää raporttia 

Euroopan parlamentin pyynnöstä tai 

omasta aloitteestaan, jos tietyn maan tai 

alan olosuhteet muuttuvat. 

Or. en 

 

Tarkistus  89 

Paul Rübig 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) Tarpeen mukaan komission 

yksiköt voivat laatia raportin, jossa 

kuvataan tilanne b alakohdassa lueteltujen 

tekijöiden osalta tietyssä maassa tai tietyllä 

sektorilla. Tällainen raportti ja sen 

perustana oleva näyttö voidaan sisällyttää 

kyseistä maata tai sektoria koskevien 

tutkimusten asiakirja-aineistoon. 

Asianomaisilla osapuolilla on oltava 

kattavat mahdollisuudet täydentää raporttia 

ja sen perustana olevaa näyttöä, esittää siitä 

huomautuksia ja hyödyntää sitä kussakin 

tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai 

näyttöä käytetään. Tehdyissä päätöksissä 

on otettava huomioon kaikki asiakirja-

aineistoon sisältyvä merkityksellinen 

näyttö. 

c) Komission yksiköt laativat 

raportin, jossa kuvataan tilanne 

b alakohdassa lueteltujen tekijöiden osalta 

tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla, kun 

komissio on saanut asianmukaisesti 

perusteltua tietoa merkittävien 

vääristymien mahdollisesta 

olemassaolosta. Niiden maiden osalta, 

joissa on pantu vireille huomattava määrä 

polkumyyntitapauksia ja joissa oletetaan 

esiintyvän merkittäviä vääristymiä, 

raportti on tehtävä valmiiksi ja 

hyväksyttävä ennen tämän asetuksen 

voimaantuloa. Unionin tuotannonalaa on 

kuultava raportin laatimisprosessin 

aikana. Tällainen raportti ja sen perustana 

oleva näyttö voidaan sisällyttää kyseistä 

maata tai sektoria koskevien tutkimusten 

asiakirja-aineistoon. Asianomaisilla 

osapuolilla on oltava kattavat 
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mahdollisuudet täydentää raporttia ja sen 

perustana olevaa näyttöä, esittää siitä 

huomautuksia, kumota se ja hyödyntää sitä 

kussakin tutkimuksessa, jossa tällaista 

raporttia tai näyttöä käytetään. Tehdyissä 

päätöksissä on otettava huomioon kaikki 

asiakirja-aineistoon sisältyvä 

merkityksellinen näyttö. Komissio 

päivittää raporttia määräajoin ja joka 

tapauksessa kahden vuoden välein. 

Or. en 

Perustelu 

Komissio laatii raportteja aina, kun se saa asianmukaisesti perusteltua tietoa 

(tuotannonalalta, jäsenvaltiolta tai joltakin muulta taholta) merkittävien vääristymien 

olemassaolosta. Raportteja olisi tarkistettava määräajoin, ja asianomaisilla osapuolilla olisi 

oltava oikeus kumota raportissa esitetyt tosiseikat. 

 

Tarkistus  90 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary, Artis Pabriks 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) Tarpeen mukaan komission 

yksiköt voivat laatia raportin, jossa 

kuvataan tilanne b alakohdassa 

lueteltujen tekijöiden osalta tietyssä 

maassa tai tietyllä sektorilla. Tällainen 

raportti ja sen perustana oleva näyttö 

voidaan sisällyttää kyseistä maata tai 

sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-

aineistoon. Asianomaisilla osapuolilla on 

oltava kattavat mahdollisuudet täydentää 

raporttia ja sen perustana olevaa näyttöä, 

esittää siitä huomautuksia ja hyödyntää sitä 

kussakin tutkimuksessa, jossa tällaista 

raporttia tai näyttöä käytetään. Tehdyissä 

päätöksissä on otettava huomioon kaikki 

asiakirja-aineistoon sisältyvä 

c) Kun komissiolla on perusteltua 

näyttöä b alakohdassa tarkoitettujen 

merkittävien vääristymien olemassaolosta, 

ja tarpeen mukaan tämän asetuksen 

tehokkaaksi soveltamiseksi, on laadittava 

raportti, jossa kuvataan markkinaoloja 

b alakohdan mukaisesti tietyssä maassa tai 

tietyllä sektorilla, tai päivitettävä sitä. 

Tällaiset raportit ja niiden perustana oleva 

näyttö sisällytetään kyseistä maata tai 

sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-

aineistoon. Asianomaisilla osapuolilla on 

oltava kattavat mahdollisuudet kumota 

raportti ja sen perustana oleva näyttö, 
täydentää sitä, esittää siitä huomautuksia ja 

hyödyntää sitä kussakin tutkimuksessa, 



 

PE604.811v02-00 108/149 AM\1127399FI.docx 

FI 

merkityksellinen näyttö. jossa tällaista raporttia tai näyttöä 

käytetään. Merkittävien vääristymien 

olemassaoloon liittyvissä päätöksissä on 

otettava huomioon kaikki asiakirja-

aineistoon sisältyvä merkityksellinen 

näyttö. Komission on tarkistettava ja 

päivitettävä raporttia tarvittaessa 

markkinaolojen muuttuessa b alakohdan 

mukaisesti. Raporttia on tarkistettava 

vähintään kahden vuoden välein. 

Or. en 

 

Tarkistus  91 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) Tarpeen mukaan komission yksiköt 

voivat laatia raportin, jossa kuvataan 

tilanne b alakohdassa lueteltujen tekijöiden 

osalta tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla. 

Tällainen raportti ja sen perustana oleva 

näyttö voidaan sisällyttää kyseistä maata 

tai sektoria koskevien tutkimusten 

asiakirja-aineistoon. Asianomaisilla 

osapuolilla on oltava kattavat 

mahdollisuudet täydentää raporttia ja sen 

perustana olevaa näyttöä, esittää siitä 

huomautuksia ja hyödyntää sitä kussakin 

tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai 

näyttöä käytetään. Tehdyissä päätöksissä 

on otettava huomioon kaikki asiakirja-

aineistoon sisältyvä merkityksellinen 

näyttö. 

c) Tarpeen mukaan komission yksiköt 

voivat laatia raportin, jossa kuvataan 

tilanne b alakohdassa lueteltujen tekijöiden 

osalta tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla. 

Niiden maiden osalta, joissa on pantu 

vireille huomattava määrä 

polkumyyntitapauksia, raportti on tehtävä 

valmiiksi ja hyväksyttävä ennen tämän 

asetuksen voimaantuloa. Unionin 

tuotannonalaa ja ammattijärjestöjä on 

kuultava raportin laatimisprosessin 

aikana. Tällainen raportti ja sen perustana 

oleva näyttö voidaan sisällyttää kyseistä 

maata tai sektoria koskevien tutkimusten 

asiakirja-aineistoon. Asianomaisilla 

osapuolilla on oltava kattavat 

mahdollisuudet täydentää raporttia ja sen 

perustana olevaa näyttöä, esittää siitä 

huomautuksia ja hyödyntää sitä kussakin 

tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai 

näyttöä käytetään. Tehdyissä päätöksissä 

on otettava huomioon kaikki asiakirja-

aineistoon sisältyvä merkityksellinen 
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näyttö. 

Or. en 

 

Tarkistus  92 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) Tarpeen mukaan komission yksiköt 

voivat laatia raportin, jossa kuvataan 

tilanne b alakohdassa lueteltujen 

tekijöiden osalta tietyssä maassa tai tietyllä 

sektorilla. Tällainen raportti ja sen 

perustana oleva näyttö voidaan sisällyttää 

kyseistä maata tai sektoria koskevien 

tutkimusten asiakirja-aineistoon. 

Asianomaisilla osapuolilla on oltava 

kattavat mahdollisuudet täydentää 

raporttia ja sen perustana olevaa näyttöä, 

esittää siitä huomautuksia ja hyödyntää sitä 

kussakin tutkimuksessa, jossa tällaista 

raporttia tai näyttöä käytetään. Tehdyissä 

päätöksissä on otettava huomioon kaikki 

asiakirja-aineistoon sisältyvä 

merkityksellinen näyttö. 

c) Kun komissiolla on perusteltua 

näyttöä b alakohdassa tarkoitettujen 

merkittävien vääristymien olemassaolosta, 

ja tarpeen mukaan tämän asetuksen 

tehokkaaksi soveltamiseksi, komission 

yksiköt voivat laatia raportin, jossa 

kuvataan markkinaoloja b alakohdan 

mukaisesti tietyssä maassa tai tietyllä 

sektorilla, tai päivittää sitä. Tällaiset 

raportit ja niiden perustana oleva näyttö 

sisällytetään kyseistä maata tai sektoria 

koskevien tutkimusten asiakirja-aineistoon. 

Asianomaisilla osapuolilla on oltava 

kattavat mahdollisuudet kumota raportti ja 

sen perustana oleva näyttö, täydentää sitä, 

esittää siitä huomautuksia ja hyödyntää sitä 

kussakin tutkimuksessa, jossa tällaista 

raporttia tai näyttöä käytetään. 

Merkittävien vääristymien olemassaoloon 

liittyvissä päätöksissä on otettava 

huomioon kaikki asiakirja-aineistoon 

sisältyvä merkityksellinen näyttö. 

Or. en 

 

Tarkistus  93 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 
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Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) Tarpeen mukaan komission 

yksiköt voivat laatia raportin, jossa 
kuvataan tilanne b alakohdassa lueteltujen 

tekijöiden osalta tietyssä maassa tai 

tietyllä sektorilla. Tällainen raportti ja sen 

perustana oleva näyttö voidaan sisällyttää 

kyseistä maata tai sektoria koskevien 

tutkimusten asiakirja-aineistoon. 

Asianomaisilla osapuolilla on oltava 

kattavat mahdollisuudet täydentää raporttia 

ja sen perustana olevaa näyttöä, esittää siitä 

huomautuksia ja hyödyntää sitä kussakin 

tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai 

näyttöä käytetään. Tehdyissä päätöksissä 

on otettava huomioon kaikki asiakirja-

aineistoon sisältyvä merkityksellinen 

näyttö. 

c) Komissio laatii ja päivittää 

raportteja omasta aloitteestaan tai jonkin 

sektorin tuotannonalan, ammattijärjestön 

tai valtiosta riippumattoman järjestön 

pyynnöstä, raportteja, joissa kuvataan 

tilanne taloudellisten, verotukseen 

liittyvien, sosiaalisten ja ympäristöön 

liittyvien polkumyyntikäytäntöjen osalta 

maissa, jotka ovat Euroopan unionin 

kauppakumppaneita, tai tietyillä 

sektoreilla. Komissio tarkistaa antamiaan 

raportteja vähintään joka toinen vuosi. 
Tällainen raportti ja sen perustana oleva 

näyttö voidaan sisällyttää kyseistä maata 

tai sektoria koskevien tutkimusten 

asiakirja-aineistoon. Asianomaisilla 

osapuolilla, kuten ammattijärjestöillä ja 

pk-yrityksillä, on oltava kattavat 

mahdollisuudet täydentää raporttia ja sen 

perustana olevaa näyttöä, esittää siitä 

huomautuksia ja hyödyntää sitä kussakin 

tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai 

näyttöä käytetään. Tehdyissä päätöksissä 

on otettava huomioon kaikki asiakirja-

aineistoon sisältyvä merkityksellinen 

näyttö. 

Or. en 

 

Tarkistus  94 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) Tarpeen mukaan komission 

yksiköt voivat laatia raportin, jossa 

c) Komission yksiköt laativat 

yksityiskohtaisen raportin, jossa kuvataan 
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kuvataan tilanne b alakohdassa 

lueteltujen tekijöiden osalta tietyssä 

maassa tai tietyllä sektorilla. Tällainen 

raportti ja sen perustana oleva näyttö 

voidaan sisällyttää kyseistä maata tai 

sektoria koskevien tutkimusten asiakirja-

aineistoon. Asianomaisilla osapuolilla on 

oltava kattavat mahdollisuudet täydentää 

raporttia ja sen perustana olevaa näyttöä, 

esittää siitä huomautuksia ja hyödyntää sitä 

kussakin tutkimuksessa, jossa tällaista 

raporttia tai näyttöä käytetään. Tehdyissä 

päätöksissä on otettava huomioon kaikki 

asiakirja-aineistoon sisältyvä 

merkityksellinen näyttö. 

markkinaolosuhteita b alakohdan 

mukaisesti tietyssä maassa tai tietyllä 

sektorilla. Tällainen raportti ja sen 

perustana oleva näyttö sisällytetään 

kyseistä maata tai sektoria koskevien 

tutkimusten asiakirja-aineistoon. 

Asianomaisilla osapuolilla on oltava 

kattavat mahdollisuudet täydentää raporttia 

ja sen perustana olevaa näyttöä, esittää siitä 

huomautuksia ja hyödyntää sitä kussakin 

tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai 

näyttöä käytetään. Tehdyissä päätöksissä, 

jotka koskevat merkittävien vääristymien 

olemassaoloa jossakin maassa tai jollakin 

alalla, on otettava huomioon kaikki 

asiakirja-aineistoon sisältyvä 

merkityksellinen näyttö, ja komission on 

tehtävä lopulliset päätökset viimeistään 

kolmen kuukauden kuluttua tutkimuksen 

aloittamisesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  95 

Christofer Fjellner 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) Tarpeen mukaan komission 

yksiköt voivat laatia raportin, jossa 

kuvataan tilanne b alakohdassa lueteltujen 

tekijöiden osalta tietyssä maassa tai tietyllä 

sektorilla. Tällainen raportti ja sen 

perustana oleva näyttö voidaan sisällyttää 

kyseistä maata tai sektoria koskevien 

tutkimusten asiakirja-aineistoon. 

Asianomaisilla osapuolilla on oltava 

kattavat mahdollisuudet täydentää 

raporttia ja sen perustana olevaa näyttöä, 

esittää siitä huomautuksia ja hyödyntää sitä 

kussakin tutkimuksessa, jossa tällaista 

c) Kun komissiolla on perusteltua 

näyttöä b alakohdassa tarkoitettujen 

merkittävien vääristymien olemassaolosta, 

sen on laadittava raportti, jossa kuvataan 

markkinaoloja b alakohdan mukaisesti 
tietyssä maassa tai tietyllä sektorilla, tai 

päivitettävä sitä. Tällaiset raportit ja 

niiden perustana oleva näyttö sisällytetään 

kyseistä maata tai sektoria koskevien 

tutkimusten asiakirja-aineistoon. 

Asianomaisilla osapuolilla on oltava 

kattavat mahdollisuudet kumota raportti ja 

sen perustana oleva näyttö, täydentää sitä, 
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raporttia tai näyttöä käytetään. Tehdyissä 

päätöksissä on otettava huomioon kaikki 

asiakirja-aineistoon sisältyvä 

merkityksellinen näyttö. 

esittää siitä huomautuksia ja hyödyntää sitä 

kussakin tutkimuksessa, jossa tällaista 

raporttia tai näyttöä käytetään. 

Merkittävien vääristymien olemassaoloon 

liittyvissä päätöksissä on otettava 

huomioon kaikki asiakirja-aineistoon 

sisältyvä merkityksellinen näyttö. 

Or. en 

Perustelu 

Komissio olisi velvoitettava laatimaan raportteja, jos sillä on perusteltua näyttöä 

merkittävistä vääristymistä. On myös tarpeen säätää, että raportit on aina sisällytettävä 

tutkimuksen asiakirja-aineistoon. 

 

Tarkistus  96 

Helmut Scholz 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) Tarpeen mukaan komission 

yksiköt voivat laatia raportin, jossa 

kuvataan tilanne b alakohdassa lueteltujen 

tekijöiden osalta tietyssä maassa tai 

tietyllä sektorilla. Tällainen raportti ja sen 

perustana oleva näyttö voidaan sisällyttää 

kyseistä maata tai sektoria koskevien 

tutkimusten asiakirja-aineistoon. 

Asianomaisilla osapuolilla on oltava 

kattavat mahdollisuudet täydentää raporttia 

ja sen perustana olevaa näyttöä, esittää siitä 

huomautuksia ja hyödyntää sitä kussakin 

tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai 

näyttöä käytetään. Tehdyissä päätöksissä 

on otettava huomioon kaikki asiakirja-

aineistoon sisältyvä merkityksellinen 

näyttö. 

c) Komissio laatii ja päivittää 

raportteja, joissa kuvataan tilanne 

taloudellisten, verotukseen liittyvien, 

sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien 

polkumyyntikäytäntöjen osalta maissa, 

jotka ovat Euroopan unionin 

kauppakumppaneita, tai tietyillä 

sektoreilla. Komissio tarkistaa antamiaan 

raportteja vähintään joka neljäs vuosi. 
Tällainen raportti ja sen perustana oleva 

näyttö voidaan sisällyttää kyseistä maata 

tai sektoria koskevien tutkimusten 

asiakirja-aineistoon. Asianomaisilla 

osapuolilla on oltava kattavat 

mahdollisuudet täydentää raporttia ja sen 

perustana olevaa näyttöä, esittää siitä 

huomautuksia ja hyödyntää sitä kussakin 

tutkimuksessa, jossa tällaista raporttia tai 

näyttöä käytetään. Tehdyissä päätöksissä 

on otettava huomioon kaikki asiakirja-
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aineistoon sisältyvä merkityksellinen 

näyttö. 

Or. en 

 

Tarkistus  97 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää 

c alakohdassa tarkoitetussa raportissa 

olevia tietoja normaaliarvon laskemiseen 

esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 

tai 11 artiklan mukaisen 

tarkastelupyynnön. 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää 

c alakohdassa tarkoitetussa raportissa 

olevia tietoja normaaliarvon laskemiseen 

esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 

tai 11 artiklan mukaisen tarkastelupyynnön 

tai 12 artiklan mukaisen 

uudelleentutkimispyynnön. Jos raportin 

päätelmissä osoitetaan yhden tai 

useamman merkittävän vääristymän 

esiintyminen, 6 b kohdan mukainen 

raportti on katsottava riittäväksi näytöksi, 

jolla perustellaan normaaliarvon 

laskeminen a alakohdassa kuvatulla 

menetelmällä. Unionin tuotannonalalle ei 

pidä missään oloissa asettaa lisärasitteita. 

 Raportin puuttuessa komissio käyttää 

kaikkia saatavilla olevia tietoja 

merkittävien vääristymien esiintymisen 

vahvistamiseksi ja a alakohdassa kuvatun 

menetelmän käyttämiseksi, jos 

asiaankuuluvat edellytykset täyttyvät. 

 Perustetaan neuvontapalvelu ja erityisiä 

mekanismeja (esim. maksuton 

oikeudellinen neuvonta, yksiselitteiset 

käyttäjäystävälliset suuntaviivat, jotka 

liittyvät erityisesti salassapitosuojaa 

koskeviin sääntöihin), jotta autetaan pk-
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yrityksiä hyödyntämään raportteja ja 

esittämään valituksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  98 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää c 

alakohdassa tarkoitetussa raportissa olevia 

tietoja normaaliarvon laskemiseen 

esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 

tai 11 artiklan mukaisen 

tarkastelupyynnön. 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää c 

alakohdassa tarkoitetussa raportissa olevia 

tietoja normaaliarvon laskemiseen 

esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 

tai 11 artiklan mukaisen 

tarkastelupyynnön. Jos raportin 

päätelmissä osoitetaan merkittävien 

vääristymien esiintyminen, 6 b kohdan 

mukainen raportti on katsottava 

riittäväksi näytöksi, jolla perustellaan 

normaaliarvon laskeminen a alakohdassa 

kuvatulla menetelmällä. EU:n 

tuotannonalalle ei kuitenkaan saa 

missään tapauksessa määrätä 

lisämaksuja, ja on säädettävä pk-

yrityksille annettavasta erityisestä tuesta 

ja otettava se käyttöön, kun otetaan 

huomioon pk-yrityksille mahdollisesti 

aiheutuvat ongelmat. 

 Raportin puuttuminen ei estä komissiota 

käyttämästä kaikkia saatavilla olevia 

tietoja merkittävien vääristymien 

esiintymisen vahvistamiseksi ja 

a alakohdassa kuvatun menetelmän 

käyttämiseksi, jos asiaankuuluvat 

edellytykset täyttyvät. 

Or. fr 

 



 

AM\1127399FI.docx 115/149 PE604.811v02-00 

 FI 

Tarkistus  99 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää c 

alakohdassa tarkoitetussa raportissa olevia 

tietoja normaaliarvon laskemiseen 

esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 

tai 11 artiklan mukaisen 

tarkastelupyynnön. 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää c 

alakohdassa tarkoitetussa raportissa olevia 

tietoja normaaliarvon laskemiseen 

esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 

tai 11 artiklan mukaisen 

tarkastelupyynnön. 

 Jos raportin päätelmissä osoitetaan 

merkittävien vääristymien esiintyminen, 

6 b kohdan mukainen raportti on 

katsottava riittäväksi näytöksi, jolla 

perustellaan normaaliarvon laskeminen 

a alakohdassa kuvatulla menetelmällä. 

EU:n tuotannonalalle ei kuitenkaan saa 

missään tapauksessa määrätä lisämaksuja 

eikä varsinkaan pk-yrityksille, joiden on 

saatava ohjausta sitä pyytäessään. 

 Raportin puuttuminen ei estä komissiota 

käyttämästä kaikkia saatavilla olevia 

tietoja merkittävien vääristymien 

esiintymisen vahvistamiseksi ja 

a alakohdassa kuvatun menetelmän 

käyttämiseksi, jos asiaankuuluvat 

edellytykset täyttyvät. 

Or. fr 

Perustelu 

Pk-yritykset kohtaavat ylimääräisiä ongelmia, jotka liittyvä kustannuksiin ja asiakirjojen 

saatavuuteen tutkimusten aikana ennen niiden antamista komissiolle tutkimuksen 

käynnistämistä varten. 

 

Tarkistus  100 

Dita Charanzová 
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Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää 

c alakohdassa tarkoitetussa raportissa 

olevia tietoja normaaliarvon laskemiseen 

esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 

tai 11 artiklan mukaisen 

tarkastelupyynnön. 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää 

c alakohdassa tarkoitetussa raportissa 

olevia tietoja normaaliarvon laskemiseen 

esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 

tai 11 artiklan mukaisen 

tarkastelupyynnön. Jos raportin 

päätelmissä osoitetaan yhden tai 

useamman merkittävän vääristymän 

esiintyminen, 6 b kohdan mukainen 

raportti on katsottava riittäväksi näytöksi, 

jolla perustellaan normaaliarvon 

laskeminen a kohdassa kuvatulla 

menetelmällä. Unionin tuotannonalalta ei 

pidä missään oloissa vaatia lisätodisteiden 

esittämistä. 

 Raportin puuttuessa komissio käyttää 

kaikkia saatavilla olevia tietoja yhden tai 

useamman merkittävän vääristymän 

esiintymisen vahvistamiseksi ja 

a kohdassa kuvatun menetelmän 

käyttämiseksi, jos asiaankuuluvat 

edellytykset täyttyvät. 

Or. en 

 

Tarkistus  101 

Salvatore Cicu 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää 

c alakohdassa tarkoitetussa raportissa 

olevia tietoja normaaliarvon laskemiseen 

esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää 

c alakohdassa tarkoitetussa raportissa 

olevia tietoja normaaliarvon laskemiseen 

esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 
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tai 11 artiklan mukaisen 

tarkastelupyynnön. 

tai 11 artiklan mukaisen 

tarkastelupyynnön. 

 Jos raporttien päätelmissä osoitetaan 

yhden tai useamman merkittävän 

vääristymän esiintyminen, 6 b alakohdan 

mukainen raportti on katsottava 

riittäväksi näytöksi, jolla perustellaan 

normaaliarvon laskeminen a kohdassa 

kuvatulla menetelmällä. Unionin 

tuotannonalalle ei pidä missään oloissa 

asettaa lisärasitteita. 

Or. en 

 

Tarkistus  102 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää 

c alakohdassa tarkoitetussa raportissa 

olevia tietoja normaaliarvon laskemiseen 

esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 

tai 11 artiklan mukaisen 

tarkastelupyynnön. 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää 

c alakohdassa tarkoitetussa raportissa 

olevia tietoja normaaliarvon laskemiseen 

esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 

tai 11 artiklan mukaisen 

tarkastelupyynnön. Jos raportin 

päätelmissä osoitetaan yhden tai 

useamman merkittävän vääristymän 

esiintyminen, 7 b kohdan mukainen 

raportti on katsottava riittäväksi näytöksi, 

jolla perustellaan normaaliarvon 

laskeminen a kohdassa kuvatulla 

menetelmällä. Unionin tuotannonalalle ei 

pidä missään oloissa asettaa lisärasitteita. 

Or. en 

 

Tarkistus  103 

David Borrelli, Tiziana Beghin 
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Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 1036/2016 

2 artikla – 6 a kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää 

c alakohdassa tarkoitetussa raportissa 

olevia tietoja normaaliarvon laskemiseen 

esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 

tai 11 artiklan mukaisen 

tarkastelupyynnön. 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää 

c alakohdassa tarkoitetussa raportissa 

olevia tietoja normaaliarvon laskemiseen 

esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 

tai 11 artiklan mukaisen 

tarkastelupyynnön. Jos raportin 

päätelmissä osoitetaan yhden tai 

useamman merkittävän vääristymän 

esiintyminen, c kohdan mukainen raportti 

on katsottava riittäväksi näytöksi, jolla 

perustellaan normaaliarvon laskeminen 

a kohdassa kuvatulla menetelmällä. 

Unionin tuotannonalalle ei pidä missään 

oloissa asettaa lisärasitteita. 

Or. en 

 

Tarkistus  104 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää 

c alakohdassa tarkoitetussa raportissa 

olevia tietoja normaaliarvon laskemiseen 

esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 

tai 11 artiklan mukaisen 

tarkastelupyynnön. 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää 

tämän kohdan c alakohdassa tarkoitetussa 

raportissa olevia tietoja normaaliarvon 

laskemiseen esittäessään 5 artiklan 

mukaisen valituksen tai 11 artiklan 

mukaisen tarkastelupyynnön. Jos 

raportissa osoitetaan yhden tai useamman 

merkittävän vääristymän esiintyminen, 

raportti on katsottava riittäväksi näytöksi, 

jolla perustellaan normaaliarvon 

laskeminen tämän kohdan a alakohdassa 
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kuvatulla menetelmällä. Unionin 

tuotannonalalle ei pidä missään oloissa 

asettaa lisärasitteita. 

Or. en 

 

Tarkistus  105 

Helmut Scholz 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää 

c alakohdassa tarkoitetussa raportissa 

olevia tietoja normaaliarvon laskemiseen 

esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 

tai 11 artiklan mukaisen 

tarkastelupyynnön. 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää 

5 artiklan 9 kohdassa vahvistettujen 

tosiseikkojen perusteella c alakohdassa 

tarkoitetussa raportissa olevia tietoja 

normaaliarvon laskemiseen esittäessään 

5 artiklan mukaisen valituksen tai 

11 artiklan mukaisen tarkastelupyynnön. 

Jos raporttia ei vielä ole saatavilla, 

komissio tutkii valituksen 

asiaankuuluvien artiklojen mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  106 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1037 

2 artikla – 6 a kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää 

c alakohdassa tarkoitetussa raportissa 

olevia tietoja normaaliarvon laskemiseen 

esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 

tai 11 artiklan mukaisen 

d) Unionin tuotannonala ja 

ammattijärjestöt voivat käyttää 

c alakohdassa tarkoitetussa raportissa 

olevia tietoja normaaliarvon laskemiseen 

esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 
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tarkastelupyynnön. tai 11 artiklan mukaisen 

tarkastelupyynnön. Jos raporttia ei vielä 

ole saatavilla, komissio tutkii valituksen 

tämän asetuksen asiaankuuluvien 

artiklojen mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  107 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää 

c alakohdassa tarkoitetussa raportissa 

olevia tietoja normaaliarvon laskemiseen 
esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 

tai 11 artiklan mukaisen 

tarkastelupyynnön. 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää 

c alakohdassa tarkoitetussa raportissa 

olevaa näyttöä saavuttaakseen 

näyttökynnyksen 5 artiklan 9 mukaisesti 
esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 

tai 11 artiklan mukaisen tarkastelupyynnön 

tai 12 artiklan mukaisen 

uudelleentutkimispyynnön. 

Or. en 

 

Tarkistus  108 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Artis Pabriks, Christofer Fjellner 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää 

c alakohdassa tarkoitetussa raportissa 

olevia tietoja normaaliarvon laskemiseen 
esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 

tai 11 artiklan mukaisen 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää 

c alakohdassa tarkoitetussa raportissa 

olevaa näyttöä saavuttaakseen 

näyttökynnyksen 5 artiklan 9 mukaisesti 
esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 
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tarkastelupyynnön. tai 11 artiklan mukaisen tarkastelupyynnön 

tai 12 artiklan mukaisen 

uudelleentutkimispyynnön. 

Or. en 

 

Tarkistus  109 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää 

c alakohdassa tarkoitetussa raportissa 

olevia tietoja normaaliarvon laskemiseen 

esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 

tai 11 artiklan mukaisen 

tarkastelupyynnön. 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää 

c alakohdassa tarkoitetussa raportissa 

olevaa näyttöä normaaliarvon laskemiseen 

esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 

tai 11 artiklan mukaisen tarkastelupyynnön 

tai 12 artiklan mukaisen 

uudelleentutkimispyynnön. 

Or. en 

 

Tarkistus  110 

Christofer Fjellner 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää 

c alakohdassa tarkoitetussa raportissa 

olevia tietoja normaaliarvon laskemiseen 
esittäessään 5 artiklan mukaisen valituksen 

tai 11 artiklan mukaisen 

tarkastelupyynnön. 

d) Unionin tuotannonala voi käyttää 

c alakohdassa, 5 artiklan 9 kohta 

huomioon ottaen, tarkoitetussa raportissa 

olevaa näyttöä esittäessään 5 artiklan 

mukaisen valituksen tai 11 artiklan 

mukaisen tarkastelupyynnön tai 

12 artiklan mukaisen 

uudelleentutkimispyynnön. 
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Or. en 

Perustelu 

On tarpeen määrätä, että raporteissa olevaa näyttöä on käytettävä myös toimenpiteiden 

voimassaolon päättymistä koskevissa tutkimuksissa. 

 

Tarkistus  111 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) Tutkimuksen osapuolille on 

ilmoitettava pikaisesti vireillepanon jälkeen 

merkityksellisistä lähteistä, joita komissio 

aikoo käyttää a alakohdassa tarkoitetun 

mukaisesti, ja niille on annettava 10 päivää 

aikaa esittää huomautuksia. Tätä varten 

asianomaisille osapuolille on annettava 

mahdollisuus tutustua asiakirja-aineistoon, 

mukaan luettuna mahdollinen näyttö, jota 

tutkiva viranomainen hyödyntää, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan 

soveltamista.” 

e) Aloitettaessa tutkimusta, joka 

liittyy tietystä maasta tai tietyltä alalta 

peräisin olevaan vientiin, jonka 

yhteydessä komissiolla on perusteltua 

näyttöä merkittävien vääristymien 

mahdollisesta olemassaolosta, komission 

on tehtävä alustava päätös merkittävien 

vääristymien olemassaolosta kyseisessä 

maassa tai kyseisillä aloilla, ja 

tiedotettava tutkimuksesta osapuolille. 

 Tutkimuksen osapuolille on ilmoitettava 

pikaisesti vireillepanon jälkeen 

merkityksellisistä lähteistä, joita komissio 

aikoo käyttää a alakohdassa tarkoitetun 

mukaisesti, ja niille on annettava 10 päivää 

aikaa esittää huomautuksia. Tätä varten 

asianomaisille osapuolille on annettava 

mahdollisuus tutustua asiakirja-aineistoon, 

mukaan luettuna mahdollinen näyttö, jota 

tutkiva viranomainen hyödyntää, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan 

soveltamista. 

 Päätös merkittävien vääristymien 

olemassaolosta tietyssä maassa tai tietyllä 

sektorilla on voimassa, kunnes se 

kumotaan, ja kumoaminen edellyttää, että 

riittävästä näytöstä on vakuuttavasti 
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ilmennyt, että merkittävät vääristymät 

eivät enää vaikuta kyseiseen maahan tai 

alaan.” 

Or. en 

 

Tarkistus  112 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) Tutkimuksen osapuolille on 

ilmoitettava pikaisesti vireillepanon 

jälkeen merkityksellisistä lähteistä, joita 

komissio aikoo käyttää a alakohdassa 

tarkoitetun mukaisesti, ja niille on 

annettava 10 päivää aikaa esittää 

huomautuksia. Tätä varten asianomaisille 

osapuolille on annettava mahdollisuus 

tutustua asiakirja-aineistoon, mukaan 

luettuna mahdollinen näyttö, jota tutkiva 

viranomainen hyödyntää, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan 

soveltamista.” 

e) Aloitettaessa tutkimusta, joka 

liittyy tietystä maasta tai tietyltä alalta 

peräisin olevaan vientiin, jonka 

yhteydessä komissiolla on näyttöä 

merkittävien vääristymien mahdollisesta 

olemassaolosta, komission on tehtävä 

alustava päätös merkittävien vääristymien 

olemassaolosta kyseisessä maassa tai 

kyseisillä aloilla, ja tiedotettava 

tutkimuksesta osapuolille. Osapuolille on 

annettava 10 päivää aikaa esittää 

huomautuksia. Tätä varten asianomaisille 

osapuolille on annettava mahdollisuus 

tutustua asiakirja-aineistoon, mukaan 

luettuna mahdollinen näyttö, jota tutkiva 

viranomainen hyödyntää, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan 

soveltamista. Komissio tekee lopullisen 

päätöksen ja tiedottaa siitä osapuolille 

viimeistään kaksi kuukautta tutkimuksen 

aloittamisen jälkeen.” 

Or. en 

 

Tarkistus  113 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 
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Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) Tutkimuksen osapuolille on 

ilmoitettava pikaisesti vireillepanon jälkeen 

merkityksellisistä lähteistä, joita komissio 

aikoo käyttää a alakohdassa tarkoitetun 

mukaisesti, ja niille on annettava 10 päivää 

aikaa esittää huomautuksia. Tätä varten 

asianomaisille osapuolille on annettava 

mahdollisuus tutustua asiakirja-aineistoon, 

mukaan luettuna mahdollinen näyttö, jota 

tutkiva viranomainen hyödyntää, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan 

soveltamista.” 

e) Tutkimuksen osapuolille on 

ilmoitettava pikaisesti vireillepanon jälkeen 

merkityksellisistä lähteistä, joita komissio 

aikoo käyttää a alakohdassa tarkoitetun 

mukaisesti, ja niille on annettava 

10 työpäivää aikaa esittää huomautuksia. 

Tätä varten asianomaisille osapuolille on 

annettava mahdollisuus tutustua asiakirja-

aineistoon, mukaan luettuna mahdollinen 

näyttö, jota tutkiva viranomainen 

hyödyntää, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 19 artiklan soveltamista. 

Käytettävä menetelmä on ilmoitettava 

osapuolille viimeistään kolme kuukautta 

tutkimusten aloittamisen jälkeen.” 

Or. en 

 

Tarkistus  114 

Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) Tutkimuksen osapuolille on 

ilmoitettava pikaisesti vireillepanon jälkeen 

merkityksellisistä lähteistä, joita komissio 

aikoo käyttää a alakohdassa tarkoitetun 

mukaisesti, ja niille on annettava 10 päivää 

aikaa esittää huomautuksia. Tätä varten 

asianomaisille osapuolille on annettava 
mahdollisuus tutustua asiakirja-aineistoon, 

e) Tutkimuksen osapuolille on 

ilmoitettava pikaisesti vireillepanon jälkeen 

merkityksellisistä lähteistä, joita komissio 

aikoo käyttää a alakohdassa tarkoitetun 

mukaisesti, ja niille on annettava 10 päivää 

aikaa esittää huomautuksia. Tätä varten 

asianomaisten osapuolten mahdollisuus 

tutustua asiakirja-aineistoon on 



 

AM\1127399FI.docx 125/149 PE604.811v02-00 

 FI 

mukaan luettuna mahdollinen näyttö, jota 

tutkiva viranomainen hyödyntää, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan 

soveltamista.” 

vahvistettava heidän kirjauduttuaan ensin 

komission ylläpitämään rekisteriin, 

mukaan luettuna mahdollinen näyttö, jota 

tutkiva viranomainen hyödyntää, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan 

soveltamista.” 

Or. fr 

 

Tarkistus  115 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – e a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 e a) Tutkimusvaiheen aikana ja jos 

sellaisesta maasta, jossa esiintyy yksi tai 

useampi merkittävä vääristymä, peräisin 

oleva vientiä harjoittava tuottaja tekee 

puutteellista yhteistyötä, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 18 artiklan 

soveltamista, alhaisemman tullin sääntöä 

ei sovelleta tämän vientiä harjoittavan 

tuottajan tuonnille määrättävien 

polkumyyntitullien määrittämiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  116 

Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 6 a kohta – e a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 e a) Vilpillisen kilpailun välttämiseksi 

komission on otettava käyttöön 

tietojenvaihtomekanismi polkumyynnin 

vastaisia toimenpiteitä toteuttavien 

maiden kanssa. 

Or. fr 

 

Tarkistus  117 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1037 

2 artikla – 7 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”Tuonnissa, joka on peräisin maista, jotka 

vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n 

jäseniä ja jotka luetellaan 

asetuksen (EU) 2015/755 liitteessä I, 

normaaliarvo määritetään kolmannessa 

maassa, joka on markkinatalousmaa, 
käytettävän hinnan tai laskennallisen arvon 

perusteella tai sellaisesta kolmannesta 

maasta muihin maihin, myös unioniin, 

vietäessä käytetyn hinnan perusteella 

taikka, jos tämä ei ole mahdollista, millä 

tahansa hyväksyttävällä perusteella, 

mukaan lukien samankaltaisesta tuotteesta 

tosiasiallisesti unionissa maksettu tai 

maksettava hinta, jota on tarvittaessa 

oikaistu kohtuullisella voittomarginaalilla. 

”Tuonnissa, joka on peräisin maista, jotka 

vireillepanopäivänä toimivat muina kuin 

markkinatalousmaissa, mukaan lukien 

maat, jotka eivät ole WTO:n jäseniä ja 

jotka luetellaan asetuksen (EU) 2015/755 

liitteessä I, normaaliarvo määritetään 

asianmukaisessa ja samankaltaisessa 

edustavassa maassa käytettävän hinnan tai 

laskennallisen arvon perusteella tai 

sellaisesta kolmannesta maasta muihin 

maihin, myös unioniin, vietäessä käytetyn 

hinnan perusteella taikka, jos tämä ei ole 

mahdollista, millä tahansa hyväksyttävällä 

perusteella, mukaan lukien 

samankaltaisesta tuotteesta tosiasiallisesti 

unionissa maksettu tai maksettava hinta, 

jota on tarvittaessa oikaistu kohtuullisella 

voittomarginaalilla. Asianmukaiset 

vapaakauppasopimukset, joita on tehty 

sellaisten maiden kanssa, joiden talous on 

vakiinnutettu raportissa tarkasteltavan 

maan kanssa, olisi lisäksi otettava 

huomioon päätettäessä polkumyynnin ja 

tukien vastaisista toimista. 

Or. en 
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Tarkistus  118 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 7 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”Tuonnissa, joka on peräisin maista, jotka 

vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n 

jäseniä ja jotka luetellaan 

asetuksen (EU) 2015/755 liitteessä I, 

normaaliarvo määritetään kolmannessa 

maassa, joka on markkinatalousmaa, 

käytettävän hinnan tai laskennallisen arvon 

perusteella tai sellaisesta kolmannesta 

maasta muihin maihin, myös unioniin, 

vietäessä käytetyn hinnan perusteella 

taikka, jos tämä ei ole mahdollista, millä 

tahansa hyväksyttävällä perusteella, 

mukaan lukien samankaltaisesta tuotteesta 

tosiasiallisesti unionissa maksettu tai 

maksettava hinta, jota on tarvittaessa 

oikaistu kohtuullisella voittomarginaalilla. 

”Tuonnissa, joka on peräisin maista, jotka 

vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n 

jäseniä ja jotka luetellaan 

asetuksen (EU) 2015/755 liitteessä I, 

normaaliarvo määritetään asianmukaisessa 

edustavassa maassa, joka joko on WTO:n 

jäsen tai jota ei ole lueteltu 

asetuksen (EU) 2015/755 liitteessä I, 

käytettävän hinnan tai laskennallisen arvon 

perusteella. Muutoin normaaliarvo 

määritetään sellaisesta kolmannesta 

maasta muihin maihin, myös unioniin, 

vietäessä käytetyn hinnan perusteella 

taikka, jos tämä ei ole mahdollista, millä 

tahansa hyväksyttävällä perusteella, 

mukaan lukien samankaltaisesta tuotteesta 

tosiasiallisesti unionissa maksettu tai 

maksettava hinta, jota on tarvittaessa 

oikaistu kohtuullisella voittomarginaalilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  119 

Helmut Scholz 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 7 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”Tuonnissa, joka on peräisin maista, jotka 

vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n 

”Tuonnissa, joka on peräisin maista, jotka 

vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n 
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jäseniä ja jotka luetellaan 

asetuksen (EU) 2015/755 liitteessä I, 

normaaliarvo määritetään kolmannessa 

maassa, joka on markkinatalousmaa, 

käytettävän hinnan tai laskennallisen arvon 

perusteella tai sellaisesta kolmannesta 

maasta muihin maihin, myös unioniin, 

vietäessä käytetyn hinnan perusteella 

taikka, jos tämä ei ole mahdollista, millä 

tahansa hyväksyttävällä perusteella, 

mukaan lukien samankaltaisesta tuotteesta 

tosiasiallisesti unionissa maksettu tai 

maksettava hinta, jota on tarvittaessa 

oikaistu kohtuullisella voittomarginaalilla. 

jäseniä ja jotka luetellaan 

asetuksen (EU) 2015/755 liitteessä I, 

normaaliarvo määritetään asianmukaisessa 

edustavassa maassa, jonka talouden 

kehitystaso on samankaltainen kuin 

vientiä harjoittavan maan, käytettävän 

hinnan tai laskennallisen arvon perusteella 

tai sellaisesta kolmannesta maasta muihin 

maihin, myös unioniin, vietäessä käytetyn 

hinnan perusteella taikka, jos tämä ei ole 

mahdollista, millä tahansa hyväksyttävällä 

perusteella, mukaan lukien 

samankaltaisesta tuotteesta tosiasiallisesti 

unionissa maksettu tai maksettava hinta, 

jota on tarvittaessa oikaistu kohtuullisella 

voittomarginaalilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  120 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 7 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”Tuonnissa, joka on peräisin maista, jotka 

vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n 

jäseniä ja jotka luetellaan 

asetuksen (EU) 2015/755 liitteessä I, 

normaaliarvo määritetään kolmannessa 

maassa, joka on markkinatalousmaa, 
käytettävän hinnan tai laskennallisen arvon 

perusteella tai sellaisesta kolmannesta 

maasta muihin maihin, myös unioniin, 

vietäessä käytetyn hinnan perusteella 

taikka, jos tämä ei ole mahdollista, millä 

tahansa hyväksyttävällä perusteella, 

mukaan lukien samankaltaisesta tuotteesta 

tosiasiallisesti unionissa maksettu tai 

maksettava hinta, jota on tarvittaessa 

oikaistu kohtuullisella voittomarginaalilla. 

”Tuonnissa, joka on peräisin maista, jotka 

vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n 

jäseniä ja jotka luetellaan 

asetuksen (EU) 2015/755 liitteessä I, 

normaaliarvo määritetään asianmukaisessa 

edustavassa maassa käytettävän hinnan tai 

laskennallisen arvon perusteella tai 

sellaisesta kolmannesta maasta muihin 

maihin, myös unioniin, vietäessä käytetyn 

hinnan perusteella taikka, jos tämä ei ole 

mahdollista, millä tahansa hyväksyttävällä 

perusteella, mukaan lukien 

samankaltaisesta tuotteesta tosiasiallisesti 

unionissa maksettu tai maksettava hinta, 

jota on tarvittaessa oikaistu kohtuullisella 

voittomarginaalilla. 
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Or. en 

 

Tarkistus  121 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 7 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”Tuonnissa, joka on peräisin maista, jotka 

vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n 

jäseniä ja jotka luetellaan 

asetuksen (EU) 2015/755 liitteessä I, 

normaaliarvo määritetään kolmannessa 

maassa, joka on markkinatalousmaa, 
käytettävän hinnan tai laskennallisen arvon 

perusteella tai sellaisesta kolmannesta 

maasta muihin maihin, myös unioniin, 

vietäessä käytetyn hinnan perusteella 

taikka, jos tämä ei ole mahdollista, millä 

tahansa hyväksyttävällä perusteella, 

mukaan lukien samankaltaisesta tuotteesta 

tosiasiallisesti unionissa maksettu tai 

maksettava hinta, jota on tarvittaessa 

oikaistu kohtuullisella voittomarginaalilla. 

”Tuonnissa, joka on peräisin maista, jotka 

vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n 

jäseniä ja jotka luetellaan 

asetuksen (EU) 2015/755 liitteessä I, 

normaaliarvo määritetään asianmukaisessa 

edustavassa maassa käytettävän hinnan tai 

laskennallisen arvon perusteella tai 

sellaisesta kolmannesta maasta muihin 

maihin, myös unioniin, vietäessä käytetyn 

hinnan perusteella taikka, jos tämä ei ole 

mahdollista, millä tahansa hyväksyttävällä 

perusteella, mukaan lukien 

samankaltaisesta tuotteesta tosiasiallisesti 

unionissa maksettu tai maksettava hinta, 

jota on tarvittaessa oikaistu kohtuullisella 

voittomarginaalilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  122 

Iuliu Winkler 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 7 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”Tuonnissa, joka on peräisin maista, jotka 

vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n 

jäseniä ja jotka luetellaan 

asetuksen (EU) 2015/755 liitteessä I, 

”Tuonnissa, joka on peräisin maista, jotka 

vireillepanopäivänä eivät ole WTO:n 

jäseniä ja jotka luetellaan 

asetuksen (EU) 2015/755 liitteessä I, 
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normaaliarvo määritetään kolmannessa 

maassa, joka on markkinatalousmaa, 
käytettävän hinnan tai laskennallisen arvon 

perusteella tai sellaisesta kolmannesta 

maasta muihin maihin, myös unioniin, 

vietäessä käytetyn hinnan perusteella 

taikka, jos tämä ei ole mahdollista, millä 

tahansa hyväksyttävällä perusteella, 

mukaan lukien samankaltaisesta tuotteesta 

tosiasiallisesti unionissa maksettu tai 

maksettava hinta, jota on tarvittaessa 

oikaistu kohtuullisella voittomarginaalilla. 

normaaliarvo määritetään asianmukaisessa 

edustavassa maassa käytettävän hinnan tai 

laskennallisen arvon perusteella tai 

sellaisesta kolmannesta maasta muihin 

maihin, myös unioniin, vietäessä käytetyn 

hinnan perusteella taikka, jos tämä ei ole 

mahdollista, millä tahansa hyväksyttävällä 

perusteella, mukaan lukien 

samankaltaisesta tuotteesta tosiasiallisesti 

unionissa maksettu tai maksettava hinta, 

jota on tarvittaessa oikaistu kohtuullisella 

voittomarginaalilla. 

Or. en 

 

Tarkistus  123 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 7 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Soveltuva kolmas maa, joka on 

markkinatalousmaa, valitaan 

hyväksyttävällä tavalla ottaen huomioon 

kaikki valintahetkellä käytettävissä olevat 

luotettavat tiedot. Huomioon on otettava 

myös määräajat; tarvittaessa valitaan 

saman tutkimuksen kohteena oleva 

kolmas maa, joka on markkinatalousmaa. 

Soveltuva edustava kolmas maa valitaan 

hyväksyttävällä tavalla ottaen huomioon 

kaikki valintahetkellä käytettävissä olevat 

luotettavat tiedot. Valitussa maassa on 

myös oltava riittävä sosiaali- ja 

ympäristövaatimusten taso, joka 

määritellään sen perusteella, että maa on 

ratifioinut MEA:t ja niihin liittyvät 

pöytäkirjat, joissa unioni on yhtenä 

osapuolena, ja liitteessä -I luetellut ILO:n 

yleissopimukset. 

Or. en 

 

Tarkistus  124 

Helmut Scholz 

 

Ehdotus asetukseksi 
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1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 7 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Soveltuva kolmas maa, joka on 

markkinatalousmaa, valitaan 

hyväksyttävällä tavalla ottaen huomioon 

kaikki valintahetkellä käytettävissä olevat 

luotettavat tiedot. Huomioon on otettava 

myös määräajat; tarvittaessa valitaan 

saman tutkimuksen kohteena oleva kolmas 

maa, joka on markkinatalousmaa. 

Soveltuva edustava maa, jonka talouden 

kehitystaso on samankaltainen kuin 

vientiä harjoittavan maan, valitaan 

hyväksyttävällä tavalla ottaen huomioon 

kaikki valintahetkellä käytettävissä olevat 

luotettavat tiedot. Huomioon on otettava 

myös määräajat; tarvittaessa valitaan 

saman tutkimuksen kohteena oleva kolmas 

maa, joka on markkinatalousmaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  125 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1037 

2 artikla – 7 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Soveltuva kolmas maa, joka on 

markkinatalousmaa, valitaan 

hyväksyttävällä tavalla ottaen huomioon 

kaikki valintahetkellä käytettävissä olevat 

luotettavat tiedot. Huomioon on otettava 

myös määräajat; tarvittaessa valitaan 

saman tutkimuksen kohteena oleva kolmas 

maa, joka on markkinatalousmaa. 

Soveltuva edustava maa, jonka talouden 

kehitystaso on samankaltainen kuin 

vientiä harjoittavan maan, valitaan 

hyväksyttävällä tavalla ottaen huomioon 

kaikki valintahetkellä käytettävissä olevat 

luotettavat tiedot. Huomioon on otettava 

myös määräajat; tarvittaessa valitaan 

saman tutkimuksen kohteena oleva kolmas 

maa, joka on markkinatalousmaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  126 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Ehdotus asetukseksi 
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1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 7 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Soveltuva kolmas maa, joka on 

markkinatalousmaa, valitaan 

hyväksyttävällä tavalla ottaen huomioon 

kaikki valintahetkellä käytettävissä olevat 

luotettavat tiedot. Huomioon on otettava 

myös määräajat; tarvittaessa valitaan 

saman tutkimuksen kohteena oleva kolmas 

maa, joka on markkinatalousmaa. 

Soveltuva edustava maa valitaan 

hyväksyttävällä tavalla ottaen huomioon 

kaikki valintahetkellä käytettävissä olevat 

luotettavat tiedot. Huomioon on otettava 

myös määräajat; tarvittaessa valitaan 

saman tutkimuksen kohteena oleva 

asianmukainen edustava maa. 

Or. en 

 

Tarkistus  127 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 7 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Soveltuva kolmas maa, joka on 

markkinatalousmaa, valitaan 

hyväksyttävällä tavalla ottaen huomioon 

kaikki valintahetkellä käytettävissä olevat 

luotettavat tiedot. Huomioon on otettava 

myös määräajat; tarvittaessa valitaan 

saman tutkimuksen kohteena oleva kolmas 

maa, joka on markkinatalousmaa. 

Soveltuva edustava maa valitaan 

hyväksyttävällä tavalla ottaen huomioon 

kaikki valintahetkellä käytettävissä olevat 

luotettavat tiedot. Huomioon on otettava 

myös määräajat; tarvittaessa valitaan 

saman tutkimuksen kohteena oleva 

asianmukainen edustava maa. 

Or. en 

 

Tarkistus  128 

Iuliu Winkler 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 



 

AM\1127399FI.docx 133/149 PE604.811v02-00 

 FI 

2 artikla – 7 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Soveltuva kolmas maa, joka on 

markkinatalousmaa, valitaan 

hyväksyttävällä tavalla ottaen huomioon 

kaikki valintahetkellä käytettävissä olevat 

luotettavat tiedot. Huomioon on otettava 

myös määräajat; tarvittaessa valitaan 

saman tutkimuksen kohteena oleva kolmas 

maa, joka on markkinatalousmaa. 

Soveltuva edustava maa valitaan 

hyväksyttävällä tavalla ottaen huomioon 

kaikki valintahetkellä käytettävissä olevat 

luotettavat tiedot. Huomioon on otettava 

myös määräajat; tarvittaessa valitaan 

saman tutkimuksen kohteena oleva 

asianmukainen edustava maa. 

Or. en 

 

Tarkistus  129 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1037 

2 artikla – 7 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tutkimuksen osapuolille ilmoitetaan 

viipymättä tutkimuksen alkamisen jälkeen 

suunnitellusta kolmannesta maasta, joka 

on markkinatalousmaa, ja niillä on 

kymmenen päivää aikaa esittää 

huomautuksia.” 

Tutkimuksen osapuolille ilmoitetaan 

viipymättä tutkimuksen alkamisen jälkeen 

asianmukaisesta edustavasta maasta, 

jonka talouden kehitystaso on 

samankaltainen kuin vientiä harjoittavan 

suunnitellun maan, ja niillä on kymmenen 

päivää aikaa esittää huomautuksia. 

 Komission on myös otettava huomioon 

alkuperämaan tai vientiä harjoittavan 

maan tekemän yhteistyön taso 

tutkimuksen aikana, ja jos vientiä 

harjoittavan maan osalta ei ilmene 

yhteistyötä, sovelletaan 

enimmäiskustannuksia.” 

Or. en 

 

Tarkistus  130 

Helmut Scholz 
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Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 7 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tutkimuksen osapuolille ilmoitetaan 

viipymättä tutkimuksen alkamisen jälkeen 

suunnitellusta kolmannesta maasta, joka 

on markkinatalousmaa, ja niillä on 

kymmenen päivää aikaa esittää 

huomautuksia.” 

Tutkimuksen osapuolille ilmoitetaan 

viipymättä tutkimuksen alkamisen jälkeen 

asianmukaisesta edustavasta maasta, 

jonka talouden kehitystaso on 

samankaltainen kuin suunnitellun vientiä 

harjoittavan maan, ja niillä on kymmenen 

päivää aikaa esittää huomautuksia.” 

Or. en 

 

Tarkistus  131 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 7 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tutkimuksen osapuolille ilmoitetaan 

viipymättä tutkimuksen alkamisen jälkeen 

suunnitellusta kolmannesta maasta, joka 

on markkinatalousmaa, ja niillä on 

kymmenen päivää aikaa esittää 

huomautuksia.” 

Tutkimuksen osapuolille ilmoitetaan 

viipymättä tutkimuksen alkamisen jälkeen 

suunnitellusta asianmukaisesta 

edustavasta maasta, ja niillä on kymmenen 

päivää aikaa esittää huomautuksia.” 

Or. en 

 

Tarkistus  132 

Iuliu Winkler 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

2 artikla – 7 kohta – 3 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Tutkimuksen osapuolille ilmoitetaan 

viipymättä tutkimuksen alkamisen jälkeen 

suunnitellusta kolmannesta maasta, joka 

on markkinatalousmaa, ja niillä on 

kymmenen päivää aikaa esittää 

huomautuksia.” 

Tutkimuksen osapuolille ilmoitetaan 

viipymättä tutkimuksen alkamisen jälkeen 

suunnitellusta asianmukaisesta 

edustavasta maasta, ja niillä on kymmenen 

päivää aikaa esittää huomautuksia.” 

Or. en 

 

Tarkistus  133 

Franck Proust 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

3 artikla – 6 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 2 a) Täydennetään 3 artiklan 6 kohtaa 

seuraavasti: 

6. On näytettävä 2 kohtaan liittyvien 

olennaisten todisteiden avulla, että 

polkumyynnillä tapahtuva tuonti aiheuttaa 

vahinkoa tässä asetuksessa tarkoitetussa 

merkityksessä. Erityisesti kyseessä on sen 

näyttäminen, että 3 kohdassa tarkoitetuilla 

määrillä ja/tai hinnoilla on unionin 

tuotannonalaan vaikutusta 5 kohdassa 

tarkoitetussa merkityksessä ja että tämä 

vaikutus on sellaista, että sitä voidaan pitää 

merkittävänä. 

”6. On näytettävä 2 kohtaan liittyvien 

olennaisten todisteiden ja parhaiden 

saatavilla olevien tietojen avulla, että 

polkumyynnillä tapahtuva tuonti aiheuttaa 

vahinkoa tässä asetuksessa tarkoitetussa 

merkityksessä. Erityisesti kyseessä on sen 

näyttäminen, että 3 kohdassa tarkoitetuilla 

määrillä ja/tai hinnoilla on unionin 

tuotannonalaan vaikutusta 5 kohdassa 

tarkoitetussa merkityksessä ja että tämä 

vaikutus on sellaista, että sitä voidaan pitää 

merkittävänä.” 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1/language-fi) 
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Perustelu 

Uuden menetelmän mukaisesti tietojen keruulla on erittäin suuri merkitys todellisen hinnan 

muodostamisessa ja unioniin kohdistuvien vaikutusten määrittämisessä. Parhaita saatavilla 

olevia tietoja on siis käytettävä merkityksellisenä näyttönä tutkimusta varten. 

 

Tarkistus  134 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”Jos siirrytään aiemman 2 artiklan 

7 kohdan a tai b alakohdan nojalla 

lasketusta normaaliarvosta 
normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 

1–6 e kohdan nojalla, kohtuullisen 

ajanjakson katsotaan kuluneen päivänä, 

jona tällaisen siirtymisen jälkeinen 

ensimmäinen toimenpiteiden päättymistä 

koskeva tarkastelu pannaan vireille.” 

”Jos nykyiset polkumyynnin vastaiset 

toimet perustuvat normaaliarvoon, joka on 

laskettu aiemman 2 artiklan 7 kohdan 

a tai b alakohdan nojalla, uuden 

2 artiklan 7 kohdan menetelmällä ei 

korvata alkuperäistä menetelmää, jota on 

käytetty normaaliarvon määrittämiseen, 

ennen ensimmäisen näiden 

toimenpiteiden päättymistä koskevan 

tarkastelun päivää, kahden vuoden 

jälkeen tämän asetuksen voimaantulosta.” 

Or. en 

 

Tarkistus  135 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”Jos siirrytään aiemman 2 artiklan 

7 kohdan a tai b alakohdan nojalla 

lasketusta normaaliarvosta 
normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 

1–6 e kohdan nojalla, kohtuullisen 

”Jos nykyiset polkumyynnin vastaiset 

toimet perustuvat normaaliarvoon, joka on 

laskettu aiemman 2 artiklan 7 kohdan 

a tai b alakohdan nojalla, 2 artiklan 1–

6 a kohdan menetelmällä ei korvata 
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ajanjakson katsotaan kuluneen päivänä, 

jona tällaisen siirtymisen jälkeinen 

ensimmäinen toimenpiteiden päättymistä 

koskeva tarkastelu pannaan vireille.” 

alkuperäistä menetelmää, jota on käytetty 

normaaliarvon määrittämiseen, ennen 

päivää, jona ensimmäinen näiden 

toimenpiteiden päättymistä koskeva 

tarkastelu pannaan vireille tämän 

asetuksen voimaantulon jälkeen.” 

Or. en 

 

Tarkistus  136 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”Jos siirrytään aiemman 2 artiklan 

7 kohdan a tai b alakohdan nojalla 

lasketusta normaaliarvosta 
normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 

1–6 e kohdan nojalla, kohtuullisen 

ajanjakson katsotaan kuluneen päivänä, 

jona tällaisen siirtymisen jälkeinen 

ensimmäinen toimenpiteiden päättymistä 

koskeva tarkastelu pannaan vireille.” 

”Jos nykyiset polkumyynnin vastaiset 

toimet perustuvat normaaliarvoon, joka on 

laskettu 2 artiklan 7 kohdan a tai 

b alakohdan nojalla, 2 artiklan 

6 a kohdan menetelmällä ei korvata 

alkuperäistä menetelmää, jota on käytetty 

normaaliarvon määrittämiseen, ennen 

ensimmäisen näiden toimenpiteiden 

päättymistä koskevan tarkastelun 

päättymispäivää, asetuksen ... 

voimaantulon jälkeen.” 

Or. en 

 

Tarkistus  137 

Salvatore Cicu 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”Jos siirrytään aiemman 2 artiklan ”Jos nykyiset polkumyynnin vastaiset 
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7 kohdan a tai b alakohdan nojalla 

lasketusta normaaliarvosta 
normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 

1–6 e kohdan nojalla, kohtuullisen 

ajanjakson katsotaan kuluneen päivänä, 

jona tällaisen siirtymisen jälkeinen 

ensimmäinen toimenpiteiden päättymistä 

koskeva tarkastelu pannaan vireille.” 

toimet perustuvat normaaliarvoon, joka on 

laskettu 2 artiklan 7 kohdan a tai 

b alakohdan nojalla, 2 artiklan 

6 a kohdan menetelmällä ei korvata 

alkuperäistä menetelmää, jota on käytetty 

normaaliarvon määrittämiseen, ennen 

ensimmäisen näiden toimenpiteiden 

päättymistä koskevan tarkastelun 

päättymispäivää, asetuksen ... 

voimaantulon jälkeen.” 

Or. en 

 

Tarkistus  138 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

11 artikla – 4 kohta – 4 a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”Jos siirrytään aiemman 2 artiklan 

7 kohdan a tai b alakohdan nojalla 

lasketusta normaaliarvosta 
normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 

1–6 e kohdan nojalla, kohtuullisen 

ajanjakson katsotaan kuluneen päivänä, 

jona tällaisen siirtymisen jälkeinen 

ensimmäinen toimenpiteiden päättymistä 

koskeva tarkastelu pannaan vireille.” 

”Jos nykyiset polkumyynnin vastaiset 

toimet perustuvat normaaliarvoon, joka on 

laskettu 2 artiklan 7 kohdan a tai 

b alakohdan nojalla, uuden 2 artiklan 

7 kohdan menetelmällä ei korvata 

alkuperäistä menetelmää, jota on käytetty 

normaaliarvon määrittämiseen, ennen 

ensimmäisen näiden toimenpiteiden 

päättymistä koskevan tarkastelun päivää, 

kahden vuoden jälkeen tämän asetuksen 

voimaantulosta.” 

Or. en 

 

Tarkistus  139 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

11 artikla – 4 kohta – 4 a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

”Jos siirrytään aiemman 2 artiklan 

7 kohdan a tai b alakohdan nojalla 

lasketusta normaaliarvosta 
normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 

1–6 e kohdan nojalla, kohtuullisen 

ajanjakson katsotaan kuluneen päivänä, 

jona tällaisen siirtymisen jälkeinen 

ensimmäinen toimenpiteiden päättymistä 

koskeva tarkastelu pannaan vireille.” 

”Jos nykyiset polkumyynnin vastaiset 

toimet perustuvat normaaliarvoon, joka on 

laskettu 2 artiklan 7 kohdan a tai 

b alakohdan nojalla, 2 artiklan 1–

6 a kohdan menetelmällä ei korvata 

alkuperäistä menetelmää, jota on käytetty 

normaaliarvon määrittämiseen, ennen 

päivää, jona ensimmäinen näiden 

toimenpiteiden päättymistä koskeva 

tarkastelu pannaan vireille, tämän 

asetuksen voimaantulon jälkeen.” 

Or. en 

 

Tarkistus  140 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

11 artikla – 4 kohta – 4 a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”Jos siirrytään aiemman 2 artiklan 

7 kohdan a tai b alakohdan nojalla 

lasketusta normaaliarvosta 
normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 

1–6 e kohdan nojalla, kohtuullisen 

ajanjakson katsotaan kuluneen päivänä, 

jona tällaisen siirtymisen jälkeinen 

ensimmäinen toimenpiteiden päättymistä 

koskeva tarkastelu pannaan vireille.” 

”Jos nykyiset polkumyynnin vastaiset 

toimet perustuvat normaaliarvoon, joka on 

laskettu 2 artiklan 7 kohdan a tai 

b alakohdan nojalla, 2 artiklan 

6 a kohdan menetelmällä ei korvata 

alkuperäistä menetelmää, jota on käytetty 

normaaliarvon määrittämiseen, ennen 

ensimmäisen näiden toimenpiteiden 

päättymistä koskevan tarkastelun 

päättämispäivää, asetuksen ... 

voimaantulon jälkeen.” 

Or. en 

 

Tarkistus  141 

Salvatore Cicu 
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Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

11 artikla – 4 kohta – 4 a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”Jos siirrytään aiemman 2 artiklan 

7 kohdan a tai b alakohdan nojalla 

lasketusta normaaliarvosta 
normaaliarvoon, joka on laskettu 2 artiklan 

1–6 e kohdan nojalla, kohtuullisen 

ajanjakson katsotaan kuluneen päivänä, 

jona tällaisen siirtymisen jälkeinen 

ensimmäinen toimenpiteiden päättymistä 

koskeva tarkastelu pannaan vireille.” 

”Jos nykyiset polkumyynnin vastaiset 

toimet perustuvat normaaliarvoon, joka on 

laskettu 2 artiklan 7 kohdan a tai 

b alakohdan nojalla, 2 artiklan 

6 a kohdan menetelmällä ei korvata 

alkuperäistä menetelmää, jota on käytetty 

normaaliarvon määrittämiseen, ennen 

ensimmäisen näiden toimenpiteiden 

päättymistä koskevan tarkastelun 

päättämispäivää, asetuksen ... 

voimaantulon jälkeen.” 

Or. en 

 

Tarkistus  142 

Franck Proust 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

16 artikla – 1 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 3 a) Täydennetään 16 artiklan 

1 kohtaa seuraavasti: 

1. Milloin komissio katsoo 

aiheelliseksi, se voi tehdä 

tarkastuskäyntejä tutkiakseen tuojien, 

viejien, kauppiaiden, välittäjien, tuottajien, 

kaupallisten yhdistysten ja järjestöjen 

kirjanpidon ja todentaakseen 

polkumyynnistä ja vahingosta toimitetut 

tiedot. Jos asianmukaista vastausta ei saada 

kohtuullisessa ajassa, komissio voi päättää 

olla tekemättä tarkastuskäyntiä. 

”1. Milloin komissio katsoo 

aiheelliseksi, se voi lähettää kokeneita 

tarkastajia tarkastuskäynnille tutkiakseen 

tuojien, viejien, kauppiaiden, välittäjien, 

tuottajien, kaupallisten yhdistysten ja 

järjestöjen kirjanpidon ja todentaakseen 

polkumyynnistä ja vahingosta toimitetut 

tiedot. Jos asianmukaista vastausta ei saada 

kohtuullisessa ajassa, komissio voi päättää 

olla tekemättä tarkastuskäyntiä.” 

Or. fr 
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(https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1/language-fi) 

Perustelu 

Uuden menetelmän mukaisesti on kerättävä suuri määrä yksityiskohtaisia ja tarkkoja tietoja. 

Tässä tarkoituksessa on voitava hyödyntää EU:n tarkastajien kokemusta, jolla on ratkaiseva 

merkitys tutkimustyössä. 

 

Tarkistus  143 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 b) Täydennetään 18 artiklan 

1 kohdan 1 osaa seuraavasti: 

1. Jos asianomainen osapuoli 

kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai 

ei toimita niitä tässä asetuksessa säädetyssä 

määräajassa tai merkittävällä tavalla 

vaikeuttaa tutkimuksia, alustavat tai 

lopulliset päätelmät, riippumatta siitä, 

ovatko ne myönteisiä vai kielteisiä, 

voidaan tehdä käytettävissä olevien 

tietojen perusteella. 

”1. Jos asianomainen osapuoli 

kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai 

ei toimita niitä tässä asetuksessa säädetyssä 

määräajassa tai merkittävällä tavalla 

vaikeuttaa tutkimuksia, alustavat tai 

lopulliset päätelmät on tehtävä parhaiden 

käytettävissä olevien tietojen perusteella.” 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1/language-fi) 

Perustelu 

Uuden menetelmän mukaisesti on kerättävä suuri määrä uusia tietoja. Tässä tarkoituksessa 

puutteellinen yhteistyö voi vaarantaa uuden menetelmän asianmukaisen soveltamisen. 

 

Tarkistus  144 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Ehdotus asetukseksi 
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1 artikla – 1 kohta – 5 c alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

18 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 c) Täydennetään 18 artiklan 

1 kohdan viimeistä osaa seuraavasti: 

Asianomaisille osapuolille on ilmoitettava 

yhteistyöstä kieltäytymisen seurauksista. 

”Asianomaisille osapuolille on ilmoitettava 

yhteistyöstä kieltäytymisen seurauksista ja 

osapuolet lisätään luetteloon, jonka avulla 

komissio ja kumppanimaat voivat seurata 

tarkemmin näiden osapuolten toimintaa.” 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1/language-fi) 

Perustelu 

Uudessa menetelmässä tarvitaan osapuolten yhteistyötä, jotta saadaan tarvittavat tiedot 

raportin laatimista varten. Tietojen antamisen estämisestä tai tietojen väärentämisestä on 

vastedes aiheuduttava osapuolille seuraamuksia. 

 

Tarkistus  145 

Franck Proust 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 d alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

23 artikla – 1 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 c) Täydennetään 23 artiklaa 

seuraavasti: 

1. Komissio esittää vuosittain 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen tämän asetuksen 

soveltamisesta ja täytäntöönpanosta ottaen 

asianmukaisesti huomioon 19 artiklassa 

tarkoitettujen luottamuksellisten tietojen 

suojan. Kertomuksessa annetaan tietoa 

väliaikaisten ja lopullisten toimenpiteiden 

soveltamisesta, tutkimusten päättämisestä 

”1. Komissio esittää vuosittain 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen tämän asetuksen 

soveltamisesta ja täytäntöönpanosta ottaen 

asianmukaisesti huomioon 19 artiklassa 

tarkoitettujen luottamuksellisten tietojen 

suojan. Kertomuksessa annetaan tietoa 

väliaikaisten ja lopullisten toimenpiteiden 

soveltamisesta, tutkimusten päättämisestä 
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ilman toimenpiteitä, uudelleentutkinnasta, 

tarkasteluista ja tarkastuskäynneistä sekä 

niiden eri elinten toiminnasta, jotka 

vastaavat tämän asetuksen täytäntöönpanon 

valvonnasta ja tästä asetuksesta seuraavien 

velvoitteiden täyttämisen valvonnasta. 

ilman toimenpiteitä, uudelleentutkinnasta, 

tarkasteluista ja tarkastuskäynneistä, tietyn 

maan tai alan olosuhteita kuvaavan 

raportin laatimisen vaiheesta ja 

edistymisestä, uuden menetelmän käyttöä 

koskevista tilastoista sekä niiden eri elinten 

toiminnasta, jotka vastaavat tämän 

asetuksen täytäntöönpanon valvonnasta ja 

tästä asetuksesta seuraavien velvoitteiden 

täyttämisen valvonnasta.” 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1/language-fi) 

Perustelu 

Uusi menetelmä on esiteltävä parlamentille, sillä näin varmistetaan, että uuden menetelmän 

asianmukaista soveltamista voidaan seurata. 

Tarkistus  146 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

23 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Lisätään 23 artiklaan uusi kohta 

seuraavasti: 

 ”1 a. Komissio sisällyttää 2 ja 

11 artiklan säännöksien täytäntöönpanoa 

koskevan raportoinnin 

vuosikertomukseen, jonka se esittää 

Euroopan parlamentille ja joka koskee 

komission toimintaa kaupan suojatoimia 

koskevien tutkimuksien ja toimenpiteiden 

alalla. Komissio tarkistaa ja esittää 

Euroopan parlamentille viiden vuoden 

kuluttua edellä mainittujen säännöksien 

voimaantulosta yksityiskohtaisen raportin 

kokemuksista, joita on saatu edellä 

mainittujen säännöksien 

täytäntöönpanosta kyseisellä jaksolla.” 
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Or. en 

 

Tarkistus  147 

Dita Charanzová 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

23 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Lisätään 23 artiklaan uusi kohta 

seuraavasti: 

 ”1 a. Komissio sisällyttää 2 ja 

11 artiklan säännöksien täytäntöönpanoa 

koskevan raportoinnin 

vuosikertomukseen, jonka se esittää 

Euroopan parlamentille ja joka koskee 

komission toimintaa kaupan suojatoimia 

koskevien tutkimuksien ja toimenpiteiden 

alalla. Komissio tarkistaa ja esittää 

Euroopan parlamentille viiden vuoden 

kuluttua edellä mainittujen säännöksien 

voimaantulosta yksityiskohtaisen raportin 

kokemuksista, joita on saatu 

täytäntöönpanosta kyseisellä jaksolla.” 

Or. en 

 

Tarkistus  148 

Jan Zahradil, Sander Loones 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

23 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Lisätään 23 artiklaan uusi kohta 

seuraavasti: 

 ”1 a. Komissio sisällyttää 2 ja 

11 artiklan säännöksien täytäntöönpanoa 
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koskevan raportoinnin 

vuosikertomukseen, jonka se esittää 

Euroopan parlamentille ja joka koskee 

komission toimintaa kaupan suojatoimia 

koskevien tutkimuksien ja toimenpiteiden 

alalla. Komissio tarkistaa ja esittää 

Euroopan parlamentille viiden vuoden 

kuluttua edellä mainittujen säännöksien 

voimaantulosta yksityiskohtaisen raportin 

kokemuksista, joita on saatu 

täytäntöönpanosta kyseisellä jaksolla.” 

Or. en 

 

Tarkistus  149 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 2016/1036 

Liite – I a (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Lisätään liite seuraavasti: 

 ”Liite -I 

 2 artiklan 7 kohdan b alakohdassa ja 

2 artiklan 8 kohdassa tarkoitetut 

yleissopimukset: 

 1. Yleissopimus, joka koskee pakollista 

työtä (nro 29) (1930) 

 2. Yleissopimus, joka koskee ammatillista 

järjestäytymisvapautta ja ammatillisen 

järjestäytymisoikeuden suojelua (nro 87) 

(1948) 

 3. Yleissopimus, joka koskee 

järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen 

neuvotteluoikeuden soveltamista (nro 98) 

(1949) 

 4. Yleissopimus, joka koskee 

samanarvoisesta työstä miehille ja naisille 

maksettavaa samaa palkkaa (nro 100) 
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(1951) 

 5. Yleissopimus, joka koskee pakkotyön 

poistamista (nro 105) (1957) 

 6. Yleissopimus, joka koskee 

työmarkkinoilla ja ammatin 

harjoittamisen yhteydessä tapahtuvaa 

syrjintää (nro 111) (1958) 

 7. Yleissopimus, joka koskee työhön 

pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää 

(nro 138) (1973) 

 8. Yleissopimus, joka koskee lapsityön 

pahimpien muotojen kieltämistä ja 

välittömiä toimia niiden poistamiseksi 

(nro 182) (1999).” 

Or. en 

 

Tarkistus  150 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Artis Pabriks, Salvatore Cicu, 

Christofer Fjellner 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1037 

10 artikla – 7 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”Komissio antaa kyseiselle alkuperä- ja/tai 

viejämaalle mahdollisuuden kuulemisiin, 

joissa käsitellään tutkimuksen aikana 

yksilöityjä muita tukia. Näissä tilanteissa 

komissio lähettää alkuperä- ja/tai 

viejämaahan tiivistelmän muita tukia 

koskevista keskeisistä seikoista, etenkin 

niistä, joita tarkoitetaan tämän artiklan 

2 kohdan c alakohdassa. Jos uudet 

yksilöidyt tuet eivät kuulu 

vireillepanoilmoituksen piiriin, 

vireillepanoilmoitusta muutetaan, ja sen 

muutettu versio julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä, ja kaikkia 

asianomaisia osapuolia kehotetaan 

esittämään huomautuksia.” 

”Komissio antaa kyseiselle alkuperä- ja/tai 

viejämaalle mahdollisuuden kuulemisiin, 

joissa käsitellään tutkimuksen aikana 

yksilöityjä muita tukia. Näissä tilanteissa 

komissio lähettää alkuperä- ja/tai 

viejämaahan tiivistelmän muita tukia 

koskevista keskeisistä seikoista, etenkin 

niistä, joita tarkoitetaan tämän artiklan 

2 kohdan c alakohdassa. Jos uudet 

yksilöidyt tuet eivät kuulu 

vireillepanoilmoituksen piiriin, 

vireillepanoilmoitusta muutetaan, ja sen 

muutettu versio julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä. Kaikille 

asianomaisille osapuolille annetaan 

lisäaikaa ja riittävästi aikaa esittää 
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huomautuksia.” 

Or. en 

 

Tarkistus  151 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta 

Asetus (EU) N:o 2016/1037 

10 artikla – 7 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”Komissio antaa kyseiselle alkuperä- ja/tai 

viejämaalle mahdollisuuden kuulemisiin, 

joissa käsitellään tutkimuksen aikana 

yksilöityjä muita tukia. Näissä tilanteissa 

komissio lähettää alkuperä- ja/tai 

viejämaahan tiivistelmän muita tukia 

koskevista keskeisistä seikoista, etenkin 

niistä, joita tarkoitetaan tämän artiklan 

2 kohdan c alakohdassa. Jos uudet 

yksilöidyt tuet eivät kuulu 

vireillepanoilmoituksen piiriin, 

vireillepanoilmoitusta muutetaan, ja sen 

muutettu versio julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä, ja kaikkia 

asianomaisia osapuolia kehotetaan 

esittämään huomautuksia.” 

”Komissio antaa kyseiselle alkuperä- ja/tai 

viejämaalle mahdollisuuden kuulemisiin, 

joissa käsitellään tutkimuksen aikana 

yksilöityjä muita tukia. Näissä tilanteissa 

komissio lähettää alkuperä- ja/tai 

viejämaahan tiivistelmän muita tukia 

koskevista keskeisistä seikoista, etenkin 

niistä, joita tarkoitetaan tämän artiklan 

2 kohdan c alakohdassa. Jos uudet 

yksilöidyt tuet eivät kuulu 

vireillepanoilmoituksen piiriin, 

vireillepanoilmoitusta muutetaan, ja sen 

muutettu versio julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä. Kaikille 

asianomaisille osapuolille annetaan 

lisäaikaa ja riittävästi aikaa esittää 
huomautuksia.” 

Or. en 

 

Tarkistus  152 

Salvatore Cicu 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 

menettelyjen vireillepanoa koskeviin 

Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 

menettelyjen vireillepanoa koskeviin 
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päätöksiin ja kaikkiin menettelyihin, 

mukaan luettuna alkuperäiset tutkimukset 

ja tarkastelua koskevat tutkimukset, jotka 

on pantu vireille aikaisintaan päivänä, jona 

tämä asetus tulee voimaan. 

päätöksiin ja kaikkiin menettelyihin, 

mukaan luettuna alkuperäiset tutkimukset 

ja tarkastelua koskevat tutkimukset, jotka 

on pantu vireille aikaisintaan päivänä, jona 

tämä asetus tulee voimaan. 

Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 

asetuksen (EU) N:o 1036/2016 5 artiklan 

mukaisiin tutkimuksiin, jotka on pantu 

vireille aikaisintaan päivänä, jona tämä 

asetus tulee voimaan. Kaikkien muiden 

tutkimuksien kohdalla tätä asetusta 

sovelletaan alkaen päivästä, jona 

asetuksen ... voimaantulon jälkeinen 

ensimmäinen asiaankuuluvien 

toimenpiteiden päättymistä koskeva 

tarkastelu päätettiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  153 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 

menettelyjen vireillepanoa koskeviin 

päätöksiin ja kaikkiin menettelyihin, 

mukaan luettuna alkuperäiset tutkimukset 

ja tarkastelua koskevat tutkimukset, jotka 

on pantu vireille aikaisintaan päivänä, jona 

tämä asetus tulee voimaan. 

Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 

asetuksen (EU) N:o 1036/2016 5 artiklan 

mukaisiin tutkimuksiin, jotka on pantu 

vireille aikaisintaan päivänä, jona tämä 

asetus tulee voimaan.  

Kaikkien muiden tutkimuksien kohdalla 

tätä asetusta sovelletaan alkaen päivästä, 

jona tämän asetuksen voimaantulon 

jälkeinen ensimmäinen asiaankuuluvien 

toimenpiteiden päättymistä koskeva 

tarkastelu päätettiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  154 

David Borrelli, Tiziana Beghin 
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Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 

menettelyjen vireillepanoa koskeviin 

päätöksiin ja kaikkiin menettelyihin, 

mukaan luettuna alkuperäiset tutkimukset 

ja tarkastelua koskevat tutkimukset, jotka 

on pantu vireille aikaisintaan päivänä, jona 

tämä asetus tulee voimaan. 

Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 

asetuksen (EU) N:o 1036/2016 5 artiklan 

mukaisiin tutkimuksiin, jotka on pantu 

vireille aikaisintaan päivänä, jona tämä 

asetus tulee voimaan. Kaikkien muiden 

tutkimuksien kohdalla tätä asetusta 

sovelletaan alkaen päivästä, jona 

asetuksen ... voimaantulon jälkeinen 

ensimmäinen asiaankuuluvien 

toimenpiteiden päättymistä koskeva 

tarkastelu päätettiin. 

Or. en 

 


