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PR_COD_1amCom 

 

 

Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely 

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus. 

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä muista 

kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun 

asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta 

tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta 

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2016)0721), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentille (C8-0456/2016), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 29. maaliskuuta 2017 antaman 

lausunnon1,  

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, 

tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A8-0000/2017), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

korvaa ehdotuksensa toisella taikka muuttaa tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

                                                 
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 
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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 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 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 ja rahoituksen 

saannille rahoitusta myöntäviltä 

instituutioilta, jotka toteuttavat julkisen 

politiikan tavoitteita, sekä muut 

olosuhteet, joita komissio pitää 

asianmukaisina merkittävien 
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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 raportin, jossa kuvataan 

tilanne näiden tekijöiden osalta tietyssä 

maassa tai tietyllä sektorilla niiden 

maiden osalta, joissa on kirjattu 

huomattava määrä polkumyyntitapauksia, 

ja että raportti olisi tehtävä valmiiksi ja 

hyväksyttävä ennen tämän asetuksen 

voimaantuloa. Unionin tuotannonalaa 

olisi kuultava raportin laatimisen aikana. 

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. Komissio saattaa raportin 

ajan tasalle Euroopan parlamentin 

pyynnöstä, tai jos tietyn maan tai alan 

olosuhteet muuttuvat. Komission olisi 

joka tapauksessa tarkistettava raporttia 

kahden vuoden välein. 

Or. en 
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Tarkistus  2 

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 tai 

kansainvälisistä hinnoista tai 

vertailuarvoista taikka 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. 

Or. en 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

Asetus (EU) 2016/1036 

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

6 a. 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. 

6 a. a) Jos päätetään, että ei ole 

asianmukaista käyttää viejämaan 

kotimarkkinoiden hintoja ja kustannuksia 

siksi, että koko taloudessa tai talouden 

aloilla esiintyy merkittäviä vääristymiä, 

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, mukaan 

lukien jäsenvaltion, 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  4 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

Asetus (EU) 2016/1036 

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

 

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 

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. Merkittävien 
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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. 

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 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. 

 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 

vääristyneitä, näitä kustannuksia on 

käytettävä sen normaaliarvon 

muodostamiseen. 
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Or. en 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

Asetus (EU) 2016/1036 

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

 

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 julkaisevat 

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. 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 

saattaa raportin ajan tasalle Euroopan 

parlamentin pyynnöstä tai omasta 

aloitteestaan, jos tietyn maan tai alan 

olosuhteet muuttuvat. Komissio tarkistaa 

joka tapauksessa raporttia kahden vuoden 

välein. 

Or. en 
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Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

Asetus (EU) 2016/1036 

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

 

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. Missään 

tapauksessa unionin tuotannonalalle ei 

saa asettaa minkäänlaista lisätaakkaa. 

 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. en 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta 

Asetus (EU) 2016/1036 

2 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”7. ”Tuonnissa, joka on peräisin 

maista, jotka vireillepanopäivänä eivät ole 

WTO:n jäseniä ja jotka luetellaan 

asetuksen (EU) 2015/755 liitteessä I, 

normaaliarvo määritetään kolmannessa 

”7. ”Tuonnissa, joka on peräisin 

maista, jotka vireillepanopäivänä eivät ole 

WTO:n jäseniä ja jotka luetellaan 

asetuksen (EU) 2015/755 liitteessä I, 

normaaliarvo määritetään asianmukaisessa 
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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. 

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. 

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. 

Asianmukainen 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. 

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 ja 

niillä on kymmenen päivää aikaa esittää 

huomautuksia. 

Or. en 
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PERUSTELUT 

Oikeudellinen asiayhteys: 

 

1. Ehdotus annettiin, koska liittymistä WTO:hon koskevan pöytäkirjan 15 artiklan 

a alakohdan ii alakohdan voimassaolo päättyi äskettäin. Liittymispöytäkirjan kyseisen 

artiklan mukaisesti WTO:n jäsenet ovat voineet käsitellä Kiinaa muuna kuin 

markkinatalousmaana ja niin ollen laskea polkumyyntitullit käyttäen vaihtoehtoista 

menetelmää vakiomenetelmän sijaan. 

 

Kun kohdan voimassaolo päättyi, Kiina pyysi 12. joulukuuta 2016 neuvotteluja Euroopan 

unionin kanssa tietyistä EU:n asetuksen säännöksistä, jotka koskevat normaaliarvon 

määrittämistä muiden kuin markkinatalousmaiden tapauksessa, kun kyseessä ovat 

polkumyynnin vastaiset menettelyt, joihin liittyy tuonti Kiinasta. 

 

Kiina katsoi, että toimet eivät ole seuraavien kohtien mukaisia: 

 

 polkumyyntisopimuksen 2 artiklan 1 ja 2 kohta 

 

 GATT 1994 -sopimuksen I osan 1 artikla ja VI osan 1 artikla. 

 

Neuvottelut käytiin 23. tammikuuta 2017, ja pyrkimyksenä oli löytää kumpaakin 

osapuolta tyydyttävä ratkaisu. Neuvottelut auttoivat selventämään joitakin käsiteltävänä 

olevia kysymyksiä, mutta kiistaa ei kyetty ratkaisemaan. 

 

Siksi Kiina pyysi 9. maaliskuuta perustamaan paneelin käsittelemään edellä mainituissa 

artikloissa tarkoitettua asiaa. 

 

Jos olemme yhtä mieltä oikeudellisista perusteista, joita komissio pitää uuden ehdotuksen 

perustana, meidän on pohdittava, sisältääkö uuden ehdotuksen teksti kaikki osatekijät 

siten, että on selvästi mahdollista saavuttaa seuraavat kaksi tärkeää tavoitetta: 

 

a) otetaan käyttöön menetelmä, jolla polkumyynnin määrittelemisestä tulee helpompaa ja 

koko välineestä tehokkaampi 

 

b) ei aiheuteta EU:n tuotannonalalle lisärasitetta. 

 

Tässä mielessä huomio ja hyvin todennäköisesti tarkistukset on syytä keskittää kahteen 

komission ehdotuksen tärkeään näkökohtaan, jotka ovat merkittävien vääristymien 

merkitys ja perusteet sekä komission kertomuksen luonne ja sisältö. 

 

1. MERKITTÄVIEN VÄÄRISTYMIEN merkitys ja PERUSTEET: 

 

Komission ehdotuksessa käytetään ilmaisua ”merkittävät vääristymät” viitattaessa 

olosuhteisiin, joissa kotimarkkinahinnat ja -kustannukset eivät tarjoa hyväksyttävää 

perustaa normaaliarvon määrittämiseksi. 

 

Komissio toteaa 2 artiklan uuden 6 a kohdan a alakohdan mukaan, että 
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”merkittävien vääristymien esiintymisen vuoksi normaaliarvo muodostetaan 

laskennallisesti vääristymättömiä hintoja tai vertailuarvoja osoittavien tuotanto- ja 

myyntikustannusten perusteella”. 

 

Lisäksi 2 artiklan uudessa 6 a kohdan b alakohdassa tarkennetaan, että 

 

”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...” 

 

On tärkeää ymmärtää, ovatko ”merkittävien vääristymien” käsite ja määritelmä riittävän 

selkeät ja oikeudellisesti pitävät, jotta voidaan perustella vaihtoehtoisen menetelmän 

käyttö, vai olisiko ne määriteltävä paremmin. 

 

Jos ”merkittävien vääristymien” esiintyminen katsotaan uuden menetelmän soveltamisen 

edellytykseksi, niiden esiintyminen on määritettävä asianmukaisesti, jotta uutta 

menetelmää voidaan käyttää yksiselitteisesti. 

 

Teknisessä informaatiotilaisuudessa, joka pidettiin 28. maaliskuuta 2017, komissio 

selvensi, että vääristymät voivat vaikuttaa tuotannontekijöihin, kuten raaka-aineisiin, työn 

kustannuksiin ja energian hintoihin. 

 

Jos näiden tuotantokustannusten määrittämisessä ilmenee poikkeamia, komissio päättelee, 

että on olemassa merkittäviä vääristymiä, ja määrittää polkumyyntiä koskevan laskelman 

siten, että se perustuu normaaliarvoon, joka on muodostettava laskennallisesti käyttäen 

asianmukaisen edustavan maan vääristymättömiä kustannuksia tai kansainvälisiä 

vertailuarvoja. 

 

Vaikka näiden kustannusten arvo määritetään asianmukaisessa kolmannessa maassa, 

komissio tarkistaa tuotantokustannusten koko rakenteen maassa, jossa merkittäviä 

vääristymiä esiintyy, jotta on mahdollista arvioida kunnolla kustannusten eri osatekijöiden 

yhdistelmä. 

 

Loppujen lopuksi pitäisi olla selvää, että järjestelmän rakennetta ei järjestellä uudelleen 

kustannusten mukauttamisen perusteella vaan vääristymättömien kustannusten varsinaisen 

määrittämisen perusteella. Kaikki tuotantokustannusten osatekijät järjestellään uudelleen 

tällä tavalla, paitsi jos asianomaiset osapuolet – etenkin viennin harjoittajat – voivat 

osoittaa, että tietyllä alalla osatekijä ei ole vääristynyt. 

 

On tärkeää korostaa, että Euroopan parlamentin olisi tarkistettava ehdotusta siten, että 

korostetaan merkittävän vääristymän merkitystä, jotta sitä voidaan selventää. 

 

Tätä lähestymistapaa noudattavat menettelyt voivat olla järkevä vaihtoehtoinen ratkaisu 

nykyiselle järjestelmälle. 

 

Tässä mielessä olisi hyödyllistä laatia vertaileva analyysi Yhdysvaltojen polkumyynnin 

kieltävän lain kanssa, joka perustuu vuonna 1930 annettuun ”Tarif Act” -säädökseen. 

Kyseisessä säädöksessä mainitaan nimenomaisesti kuusi perustetta, joita hallinnoiva 
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viranomainen käyttää määrittäessään, voidaanko ulkomaan katsoa toimivan 

markkinataloutena. 

 

Kahden järjestelmän välinen vertailu on tarpeen myös sen selventämiseksi, miksi asetus 

1036/2016 aiheutti EU:lle oikeudellista epävarmuutta Kiinan liittymistä WTO:hon 

koskevan pöytäkirjan 15 artiklan a alakohdan ii alakohdan voimassaolon päätyttyä. 

 

 

2. Raportti: 

 

Ehdotuksessa todetaan, että ”tarpeen mukaan komission yksiköt voivat laatia raportin, 

jossa kuvataan tilanne b alakohdassa lueteltujen tekijöiden osalta tietyssä maassa tai 

tietyllä sektorilla.” 

 

Kyseistä säännöstä on pidettävä liian yleisluontoisena, jotta voitaisiin ymmärtää, kuinka 

uusi järjestelmä toimisi. 

 

Lisäksi sanan ”voivat” käyttö herättää useita huolenaiheita, jos raporttia on pidettävä 

ehdotuksen keskeisenä osana. Kyseessä on EU:n teollisuuden mahdollisesti esittämä 

näyttö kyseistä maata tai alaa koskevaan tutkimukseen liittyvän asiakirja-aineiston osalta. 

 

Ehdotuksessa ei myöskään anneta tietoja raportin hyväksymisaikataulusta eikä siitä, 

kuinka säännöllisesti sitä päivitetään mahdollisen kehityksen (myönteisen tai kielteisen) 

huomioon ottamiseksi eri aloilla tai eri maissa. 

 

Euroopan parlamentin roolia menettelyssä kaiken kaikkiaan sekä EU:n sidosryhmien 

kuulemista raportin laadinnassa olisi selvennettävä. 

 

Päätelmä: Olisi harkittava, pitäisikö Euroopan parlamentin lujittaa tätä kohtaa, jotta 

raporttia koskevaan asiaan voidaan luoda enemmän selvyyttä, erityisesti sen 

hyväksymisajankohdan, päivittämisen, rakenteen ja yksityiskohtien osalta. 

 

 

Muita kysymyksiä 

 

Esittelijän mielestä muut komission ehdotuksen osatekijät alkaen 1 artiklan 

2 kohdasta (maat, jotka eivät ole WTO:n jäseniä) 1 artiklan 5 kohtaan sekä 2–4 artikla 

ovat riittävän selkeitä. 

 

Niissä otetaan huomioon EU:n tuotannonalojen huolenaiheet ja edut, kun kyseessä on 

tarkistaminen sekä tukiin liittyvät lisätutkimukset, joten kyseisiin tekstin osiin ei 

tarpeellista tehdä huomattavia muutoksia. 

 


