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PR_COD_1amCom 

 

 

Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 

 

 

 

 



 

PR\1124131LT.docx 3/16 PE602.983v03-00 

 LT 

TURINYS 

Psl. 

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS ........................ 5 

AIŠKINAMOJI DALIS ........................................................................................................... 14 

 

 

 



 

PE602.983v03-00 4/16 PR\1124131LT.docx 

LT 



 

PR\1124131LT.docx 5/16 PE602.983v03-00 

 LT 

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami 

Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos 

Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 1037/2016 dėl apsaugos nuo 

subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių 

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

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2016)0721), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 

straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-

0456/2016), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 29 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 

nuomonę1,  

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių 

tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A8-0000/2017), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 

pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį 

tikslinga paaiškinti aplinkybes, kuriomis 

(3) atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį 

tikslinga paaiškinti aplinkybes, kuriomis 

                                                 
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
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gali būti nusprendžiama, kad yra didelių 

iškraipymų, labai veikiančių laisvąją rinką. 

Visų pirma tikslinga paaiškinti, kad taip 

gali būti nusprendžiama, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Be to, tikslinga 

paaiškinti, kad svarstant, ar susiklostė tokia 

padėtis, inter alia, gali būti atsižvelgiama į 

poveikį, kurį gali daryti: tai, kad 

atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia 

įmonės, priklausančios eksportuojančios 

šalies valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis; valstybės 

dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis 

jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; 

viešoji politika arba priemonės, kuriomis 

diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba 

kitaip veikiama laisvoji rinka; ir tai, kad 

viešosios politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą. Taip pat tikslinga nustatyti, 

kad Komisijos tarnybos gali skelbti 

ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti 

tam tikros šalies ar sektoriaus padėtis, 

susijusi su šiais kriterijais, ir kad ši 

ataskaita ir ją pagrindžiantys įrodymai būtų 

įtraukti į visų su ta šalimi ar sektoriumi 

susijusių tyrimų dokumentų rinkinius, o 

suinteresuotosioms šalims turėtų būti 

suteikta pakankamai galimybių pateikti 

pastabų dėl ataskaitos ir ją pagrindžiančių 

įrodymų per kiekvieną tyrimą, kuriam šie 

dokumentai naudojami; 

gali būti nusprendžiama, kad yra didelių 

iškraipymų, labai veikiančių laisvąją rinką. 

Visų pirma tikslinga paaiškinti, kad taip 

gali būti nusprendžiama, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas ir kitus gamybos 

veiksnius, nepriklauso nuo laisvosios 

rinkos veiksnių, nes jas veikia valstybės 

kišimasis. Be to, tikslinga paaiškinti, kad 

svarstant, ar susiklostė tokia padėtis, inter 

alia, reikėtų atsižvelgti į poveikį, kurį gali 

daryti: tai, kad atitinkamoje rinkoje 

daugiausia veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis ir 

taip de facto ir de jure nevykdomas 

atitinkamas įmonės valdymas; valstybės 

dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis 

jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; 

viešoji politika arba priemonės, kuriomis 

diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba 

kitaip veikiama laisvoji rinka; tai, kad 

trūksta skaidrios ir veiksmingai taikomos 

bendrovių teisės ir bankroto tvarkos ir dėl 

to užkertamas kelias taikyti nuosavybės 

įstatymus; tai, kad darbo užmokesčio 

tarifai nėra darbuotojų ir vadovybės 

laisvų derybų rezultatas; tai, kad, nesant 

skaidrių įstatymų, bendrosios įmonės ir 

kiti užsienio investuotojai patiria 

diskriminacinį poveikį, ir tai, kad viešosios 

politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą, ir bet kokios kitos 

aplinkybės, kurias, Komisija laiko 

tinkamomis, siekiant įvertinti, ar esama 

didelių iškraipymų.  

 Dėl to, kad esama didelių iškraipymų 

visoje eksportuojančios valstybės 

ekonomikoje ar ekonomikos sektoriuje, 

automatiškai pradedamos taikyti 

neiškraipytos tarptautinės, trečiosios 

valstybės arba ES kainos, sąnaudos ar 

lyginamieji standartai kiekvieno gamybos 

veiksnio atveju apskaičiuojant normaliąją 

vertę. 
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 Visgi, jei minėtų sąlygų netenkinančios 

valstybės eksportuojantis gamintojas gali 

aiškiai įrodyti, kad jo nurodomos vieno ar 

daugiau atskirų gamybos veiksnių 

sąnaudos yra neiškraipytos, tokios 

sąnaudos turėtų naudojamos 

apskaičiuojant normaliąją vertę.  

 Taip pat tikslinga nustatyti, kad Komisijos 

tarnybos skelbia ataskaitą, kurioje 

apibūdinama konkreti tam tikros šalies ar 

sektoriaus padėtis, susijusi su šiais 

kriterijais; tų valstybių, kuriose 

užregistruota daug antidempingo bylų, 

atveju ataskaita turėtų būti parengta ir 

priimta iki šio reglamento įsigaliojimo 

dienos. Rengiant ataskaitą turėtų būti 

konsultuojamasi su Sąjungos pramonės 

atstovais. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys 

įrodymai gali būti įtraukti į visų su ta 

šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų 

dokumentų rinkinius; o suinteresuotosioms 

šalims suteikiama pakankamai galimybių 

papildyti ataskaitą ir jas pagrindžiančius 

įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir 

naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam 

tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. 

Atsižvelgdamas savo vaidmenį, Europos 

Parlamentas turi stebėti ataskaitos 

rengimo procesą. Komisija atnaujina 

ataskaitą Europos Parlamento prašymu 

arba pasikeitus aplinkybėms konkrečioje 

valstybėje ar sektoriuje. Bet kuriuo atveju 

Europos Komisija turėtų peržiūrėti 

ataskaitą kas dvejus metus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) be to, tikslinga priminti, kad sąnaudos 

paprastai turėtų būti apskaičiuojamos 

(4) be to, tikslinga priminti, kad sąnaudos 

paprastai turėtų būti apskaičiuojamos 
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remiantis tiriamojo eksportuotojo ar 

gamintojo dokumentais. Vis dėlto, jei 

eksportuojančioje šalyje yra didelių 

iškraipymų ir todėl atitinkamo subjekto 

dokumentuose pateikiamos sąnaudos yra 

dirbtinai sumažintos, jos gali būti 

koreguojamos arba nustatomos pagal bet 

kokį pagrįstą pagrindą, įskaitant kitų 

tipiškų rinkų informaciją ar tarptautines 

kainas arba lyginamuosius standartus. 

Atsižvelgiant į ankstesnių tyrimų patirtį 

taip pat tikslinga paaiškinti, kad taikant šio 

reglamento nuostatas turėtų būti tinkamai 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

įskaitant atitinkamas eksportuojančių 

gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių 

aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas 

pagrindžiančius įrodymus, kurie įtraukti į 

dokumentų rinkinius ir dėl kurių 

suinteresuotosios šalys galėjo pateikti 

pastabų; 

remiantis tiriamojo eksportuotojo ar 

gamintojo dokumentais. Vis dėlto, jei 

eksportuojančioje šalyje yra didelių 

iškraipymų ir todėl atitinkamo subjekto 

dokumentuose pateikiamos sąnaudos yra 

dirbtinai sumažintos, jos turėtų būti 

koreguojamos arba nustatomos pagal bet 

kokį pagrįstą pagrindą, įskaitant kitų 

tipiškų rinkų informaciją ar tarptautines 

kainas arba lyginamuosius standartus arba 

pagal Sąjungos rinkas. Atsižvelgiant į 

ankstesnių tyrimų patirtį taip pat tikslinga 

paaiškinti, kad taikant šio reglamento 

nuostatas turėtų būti tinkamai 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

įskaitant atitinkamas eksportuojančių 

gamintojų vidaus rinkoje vyraujančių 

aplinkybių vertinimo ataskaitas ir jas 

pagrindžiančius įrodymus, kurie įtraukti į 

dokumentų rinkinius ir dėl kurių 

suinteresuotosios šalys galėjo pateikti 

pastabų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6 a dalies a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6a. a) Jei taikant šią at bet kokią kitą 

susijusią šio reglamento nuostatą 

nustatoma, kad dėl didelių iškraipymų 

netikslinga taikyti eksportuojančios šalies 

vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui 

galima naudoti neiškraipytas tarptautines 

kainas, sąnaudas ar lyginamuosius 

standartus arba atitinkamas gamybos ir 

pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje 

6a. a) Jei nustatoma, kad dėl didelių 

iškraipymų visoje valstybės ekonomikoje 

arba tam tikruose ekonomikos sektoriuose 
netikslinga taikyti eksportuojančios šalies 

vidaus rinkos kainas ir sąnaudas, 

normalioji vertė apskaičiuojama remiantis 

gamybos ir pardavimo sąnaudomis, 

atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar 

lyginamuosius standartus. Apskaičiavimui 

galima naudoti neiškraipytas tarptautines 

kainas, sąnaudas ar lyginamuosius 

standartus arba atitinkamas gamybos ir 

pardavimo sąnaudas tinkamoje tipiškoje 
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šalyje, kurios ekonominis išsivystymas 

panašaus lygio kaip ir eksportuojančios 

šalies, jei reikiami sąnaudų duomenys 

prieinami. Į apskaičiuotą normaliąją vertę 

įtraukiama pagrįsta suma, aprėpianti 

administracines, pardavimo ir bendrąsias 

sąnaudas ir pelną. 

šalyje ir, be kita ko, valstybėje narėje, jei 

reikiami sąnaudų duomenys prieinami. Į 

apskaičiuotą normaliąją vertę įtraukiama 

pagrįsta suma, aprėpianti administracines, 

pardavimo ir bendrąsias sąnaudas ir pelną. 

Or. en 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6 a dalies b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas, nepriklauso nuo 

laisvosios rinkos veiksnių, nes jas veikia 

valstybės kišimasis. Svarstant, ar yra 

didelių iškraipymų, inter alia, gali būti 

atsižvelgiama į poveikį, kurį gali daryti: 

tai, kad atitinkamoje rinkoje daugiausia 

veikia įmonės, priklausančios 

eksportuojančios šalies valdžios 

institucijoms ar jų kontroliuojamos arba 

strategiškai prižiūrimos, arba šios įmonės 

vadovaujasi valdžios institucijų gairėmis; 

valstybės dalyvavimas įmonės veikloje, 

suteikiantis jai galimybę paveikti kainas 

arba sąnaudas; viešoji politika arba 

priemonės, kuriomis diskriminuojama 

vietos tiekėjų naudai arba kitaip veikiama 

laisvoji rinka, ir tai, kad viešosios politikos 

tikslus įgyvendinančios institucijos teikia 

galimybių gauti finansavimą. 

b) Dideli iškraipymai, susiję su 

nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a 

punkte, gali būti nustatomi, inter alia, tais 

atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, 

įskaitant žaliavų sąnaudas ir kitus gamybos 

veiksnius, nepriklauso nuo laisvosios 

rinkos veiksnių, nes jas veikia valstybės 

kišimasis. Svarstant, ar yra didelių 

iškraipymų, inter alia, atsižvelgiama į 

poveikį, kurį gali daryti: tai, kad 

atitinkamoje rinkoje daugiausia veikia 

įmonės, priklausančios eksportuojančios 

šalies valdžios institucijoms ar jų 

kontroliuojamos arba strategiškai 

prižiūrimos, arba šios įmonės vadovaujasi 

valdžios institucijų gairėmis ir taip 

de facto ir de jure nevykdomas 

atitinkamas įmonės valdymas; valstybės 

dalyvavimas įmonės veikloje, suteikiantis 

jai galimybę paveikti kainas arba sąnaudas; 

viešoji politika arba priemonės, kuriomis 

diskriminuojama vietos tiekėjų naudai arba 

kitaip veikiama laisvoji rinka; tai, kad 

trūksta skaidrios ir veiksmingai taikomos 

bendrovių teisės ir bankroto tvarkos ir dėl 

to užkertamas kelias taikyti nuosavybės 

įstatymus; tai, kad darbo užmokesčio 

tarifai nėra darbuotojų ir vadovybės 
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laisvų derybų rezultatas; tai, kad, nesant 

skaidrių įstatymų, bendrosios įmonės ir 

kiti užsienio investuotojai patiria 

diskriminacinį poveikį; tai, kad viešosios 

politikos tikslus įgyvendinančios 

institucijos teikia galimybių gauti 

finansavimą, ir bet kokios kitos 

aplinkybės, kurias Komisija laiko 

tinkamomis, siekiant įvertinti, ar esama 

didelių iškraipymų. 

 Dėl to, kad esama didelių iškraipymų 

visoje eksportuojančios valstybės 

ekonomikoje ar ekonomikos sektoriuje, 

automatiškai pradedamos taikyti 

neiškraipytos tarptautinės, trečiosios 

valstybės arba ES kainos, sąnaudos ar 

lyginamieji standartai kiekvieno gamybos 

veiksnio atveju apskaičiuojant normaliąją 

vertę. 

 Jei minėtų sąlygų netenkinančios 

valstybės eksportuojantis gamintojas gali 

aiškiai įrodyti, kad jo nurodomos vieno ar 

daugiau atskirų gamybos veiksnių 

sąnaudos yra neiškraipytos, tokios 

sąnaudos naudojamos apskaičiuojant 

normaliąją vertę. 

Or. en 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6 a dalies c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) Kai tikslinga, Komisijos tarnybos gali 

skelbti ataskaitą, kurioje apibūdinama 

konkreti tam tikros šalies ar sektoriaus 

padėtis, susijusi su b punkte išvardytais 

kriterijais. Ši ataskaita ir ją pagrindžiantys 

įrodymai gali būti įtraukti į visų su ta 

šalimi ar sektoriumi susijusių tyrimų 

dokumentų rinkinius. Suinteresuotosioms 

c) Komisijos tarnybos skelbia išsamią 

ataskaitą, kurioje apibūdinama konkreti 

tam tikros šalies ar sektoriaus padėtis, 

susijusi su b punkte išvardytais kriterijais. 

Tų valstybių, kuriose pradėta daug 

antidempingo bylų, atveju ataskaita 

baigiama rengti ir priimama iki šio 

reglamento įsigaliojimo dienos. Rengiant 
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šalims suteikiama pakankamai galimybių 

papildyti ataskaitą ir jas pagrindžiančius 

įrodymus, pateikti pastabų dėl jų ir 

naudotis jais per kiekvieną tyrimą, kuriam 

tokia ataskaita ar įrodymai naudojami. 

Visuose nustatomuose dalykuose 

atsižvelgiama į visus susijusius įrodymus, 

pateiktus dokumentų rinkinyje. 

ataskaitą konsultuojamasi su Sąjungos 

pramonės atstovais. Ši ataskaita ir ją 

pagrindžiantys įrodymai gali būti įtraukti į 

visų su ta šalimi ar sektoriumi susijusių 

tyrimų dokumentų rinkinius. 

Suinteresuotosioms šalims suteikiama 

pakankamai galimybių papildyti ataskaitą 

ir jas pagrindžiančius įrodymus, pateikti 

pastabų dėl jų ir naudotis jais per kiekvieną 

tyrimą, kuriam tokia ataskaita ar įrodymai 

naudojami. Visuose nustatomuose 

dalykuose atsižvelgiama į visus susijusius 

įrodymus, pateiktus dokumentų rinkinyje. 

Atsižvelgdamas savo vaidmenį, Europos 

Parlamentas stebi ataskaitos rengimo 

procesą. Komisija atnaujina ataskaitą 

Europos Parlamento prašymu arba savo 

iniciatyva pasikeitus aplinkybėms 

konkrečioje valstybėje ar sektoriuje. Bet 

kuriuo atveju Europos Komisija peržiūri 

ataskaitą kas dvejus metus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 6 a dalies d punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) Sąjungos pramonė, teikdama skundą 

pagal 5 straipsnį arba prašymą atlikti 

peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi c 

punkte nurodyta ataskaita. 

d) Sąjungos pramonė, teikdama skundą 

pagal 5 straipsnį arba prašymą atlikti 

peržiūrą pagal 11 straipsnį, gali 

apskaičiuoti normaliąją vertę remdamasi c 

punkte nurodyta ataskaita. Tais atvejais, 

kai ataskaitos išvados rodo, kad esama 

didelių iškraipymų, tai ataskaita remiantis 

6 dalies b punktu sudaro pakankamą 

pagrindą, kuriuo remiantis pagrįstai 

apskaičiuojama normalioji vertė remiantis 

a punkte nurodyta metodika. Bet kuriuo 

atveju Sąjungos pramonei neuždedama 

jokia papildoma našta. 
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 Jei tokios ataskaitos nesama, Komisijai 

neužkertamas kelias pasinaudoti visa 

turima informacija ar duomenimis, 

siekiant nustatyti, ar esama didelių 

iškraipymų, ir pasinaudoti a punkte 

nurodyta metodika, jei tenkinami 

atitinkami reikalavimai. 

Or. en 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2016/1036 

2 straipsnio 7 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„7. Importuojant iš valstybių, kurios 

tyrimo inicijavimo dieną nepriklauso PPO 

ir yra išvardytos Reglamento (ES) Nr. 

2015/755 I priede, normalioji vertė 

nustatoma pagal trečiosios rinkos 

ekonomikos valstybės kainą arba 

apskaičiuotą vertę, arba pagal kainą, 

taikomą importuojant iš tokios trečiosios 

valstybės į kitas valstybes, įskaitant 

Sąjungą, o jei tai neįmanoma – remiantis 

bet kokiu pagrįstu pagrindu, įskaitant už 

panašų produktą Sąjungoje faktiškai 

sumokėtą arba mokėtiną kainą, kuri 

prireikus tinkamai pakoreguojama, kad 

būtų įtraukta pagrįsta pelno marža. 

„7. Importuojant iš valstybių, kurios 

tyrimo inicijavimo dieną nepriklauso PPO 

ir yra išvardytos Reglamento (ES) Nr. 

2015/755 I priede, normalioji vertė 

nustatoma pagal tinkamos tipiškos 

valstybės kainą arba apskaičiuotą vertę, 

arba pagal kainą, taikomą importuojant iš 

tokios trečiosios valstybės į kitas valstybes, 

įskaitant Sąjungą, o jei tai neįmanoma – 

remiantis bet kokiu pagrįstu pagrindu, 

įskaitant už panašų produktą Sąjungoje 

faktiškai sumokėtą arba mokėtiną kainą, 

kuri prireikus tinkamai pakoreguojama, 

kad būtų įtraukta pagrįsta pelno marža. 

Tinkama trečioji rinkos ekonomikos 

valstybė parenkama pagrįstai ir tinkamai 

atsižvelgiant į visą atrankos metu pateiktą 

patikimą informaciją. Be to, atsižvelgiama 

į terminus; kai tikslinga, pasirenkama 

trečioji rinkos ekonomikos valstybė, kuri 

dalyvauja tame pačiame tyrime. 

Tinkama tipiška valstybė parenkama 

pagrįstai ir tinkamai atsižvelgiant į visą 

atrankos metu pateiktą patikimą 

informaciją. Be to, atsižvelgiama į 

terminus; kai tikslinga, pasirenkama 

tinkama tipiška valstybė, kuri dalyvauja 

tame pačiame tyrime. 

Pradėjus tyrimą, tyrimo šalims iš karto 

pranešama apie pasirinktą trečiąją rinkos 

ekonomikos valstybę ir nustatomas 10 

dienų laikotarpis pastaboms pateikti.“ 

Pradėjus tyrimą, tyrimo šalims nedelsiant 

pranešama apie pasirinktą tinkamą tipišką 

valstybę ir nustatomas 10 dienų laikotarpis 

pastaboms pateikti.“ 
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Or. en 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

Teisinė situacija  

 

1. Parengti pasiūlymą paskatino neseniai baigęs galioti Stojimo į PPO protokolo 15 dalies 

a punkto ii papunktis. Remdamiesi stojimo protokolo minėtos dalies nuostatomis, PPO 

nariai galėjo Kiniją laikyti ne rinkos ekonomikos valstybe, taigi ir apskaičiuoti dempingo 

muitus taikydami alternatyvią, o ne standartinę metodiką.  

 

Baigus galioti šios dalies nuostatoms, 2016 m. gruodžio 12 d. Kinija paprašė konsultacijų 

su Europos Sąjunga dėl tam tikrų ES reglamento nuostatų, susijusių su normaliosios 

vertės nustatymu ne rinkos ekonomikos valstybėms antidempingo procesuose, 

susijusiuose su importu iš Kinijos. 

 

Kinija teigia, kad panašu, jog priemonės neatitinka: 

 

 Susitarimo dėl antidempingo 2 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies;  

  

 1994 m. GATT I straipsnio 1 dalies ir VI straipsnio 1 dalies.  

 

2017 m. sausio mėn. 23 d. suorganizuotos konsultacijos siekiant rasti abiem pusėms 

priimtiną sprendimą. Nors šios konsultacijos padėjo šalims išsiaiškinti kai kuriuos 

klausimus, jas vykdant nepavyko išspręsti ginčo. 

 

Todėl kovo 9 d. Kinija paprašė sudaryti kolegiją, kad ji išnagrinėtų su pirmiau minėtais 

straipsniais susijusius klausimus.  

 

Jei pritarsime teisiniams argumentams, kuriais Europos Komisija grindžia naują 

pasiūlymą, turime apsvarstyti, ar į naujo pasiūlymo tekstą įtraukti visi elementai taip, kad 

aiškiai būtų įmanoma pasiekti du pagrindinius tikslus: 

 

a) turėti metodą, pagal kurį būtų galima lengviau nustatyti, kaip apskaičiuoti dempingą, ir 

užtikrinti didesnį visos priemonės veiksmingumą; 

 

b) nesukurti papildomos naštos ES pramonei.  

 

Todėl savo dėmesį ir mūsų galimus pakeitimus turėtume sutelkti į du pagrindinius 

Komisijos pasiūlymo klausimus: į didelių iškraipymų reikšmę ir kriterijus ir į Komisijos 

ataskaitos pobūdį ir turinį.  

 

1. DIDELIŲ IŠKRAIPYMŲ reikšmė ir KRITERIJAI  

 

Komisijos pasiūlyme pateikiama sąvoka „dideli iškraipymai“, kuriais daroma nuoroda į 

tam tikras aplinkybes, kurioms esant vidaus rinkos kainos ir sąnaudos nėra tinkamas 

pagrindas normaliajai vertei nustatyti.  

 

2 straipsnio naujos 6a dalies a punkte Komisija nurodo, kad  
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„dėl didelių iškraipymų [...] normalioji vertė apskaičiuojama remiantis gamybos ir 

pardavimo sąnaudomis, atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar lyginamuosius 

standartus“.  

 

2 straipsnio naujos 6a dalies b punkte nurodoma, kad  

 

„dideli iškraipymai, susiję su nagrinėjamuoju produktu, kaip nurodyta a punkte, gali būti 

nustatomi, inter alia, tais atvejais, kai nurodytos kainos ar sąnaudos, įskaitant žaliavų 

sąnaudas, nepriklauso nuo laisvosios rinkos veiksnių...“. 

 

Svarbu suprasti, ar sąvoka ir apibrėžtis „dideli iškraipymai“ yra pakankamai aiški ir tvirta 

teisiniu požiūriu, kad būtų galima pagrįsti alternatyvios metodikos taikymą, ar ją reikėtų 

pagerinti.  

 

Jei turime vertinti didelių iškraipymų buvimą kaip sąlygą, reikalingą, kad būtų galima 

taikyti naują metodiką, tai jų buvimas turi būti tinkamai apibrėžtas, kad būtų užtikrinta 

aiški naujos metodikos nuoseklaus taikymo tvarka.  

 

Per 2017 m. kovo 28 d. techninį pasitarimą Komisija paaiškino, kad iškraipymai gali būti 

susiję su gamybos veiksniais, kaip antai, žaliavomis, darbo sąnaudomis, energijos ir 

kitomis sąnaudomis. 

 

Jei nustatant šias gamybos sąnaudas būtų anomalijų, Komisija padarytų išvadą, kad esama 

didelių iškraipymų, ir nustatytų, kad reikia apskaičiuoti dempingą remiantis normaliąja 

verte, kuri turi būti apskaičiuota remiantis neiškraipytomis sąnaudomis tinkamoje 

tipiškoje valstybėje arba tarptautiniais lyginamaisiais standartais.  

 

Nors šių sąnaudų vertė nustatoma atsižvelgiant į tinkamą trečiąją valstybę, Komisija 

patikrins visą gamybos sąnaudų valstybėje, kurioje esama didelių iškraipymų, struktūrą, 

siekdama tinkamai įvertinti tokių sąnaudų įvairių elementų derinį.  

 

Turėtų būti aišku, kad galiausiai sistemą atkuriame remdamiesi ne sąnaudų koregavimo 

operacija, o veiksmingai nustatydami tokias sąnaudas ten, kur jos nėra iškreiptos. Visi 

gamybos sąnaudų komponentai atkuriami minėtu būdu, nebent suinteresuotosios šalys ir 

visų pirma eksportuotojai gali įrodyti, kad tam tikrame sektoriuje nesama su komponentu 

susijusių iškraipymų. 

 

Svarbu pabrėžti, kad iš tiesų Europos Parlamentas turėtų iš dalies keisti pasiūlymą taip, 

kad būtų sustiprinta didelių iškraipymų reikšmės apibrėžtis ir taip patikslinta didelių 

iškraipymų reikšmė. 

 

Taikant šį požiūrį galima būtų rasti protingą sprendimą, kuris būtų dabartinės sistemos 

alternatyva.  

 

Todėl galėtų būti naudinga atlikti palyginimo su JAV Antidempingo reglamentu, kurio 

pagrindas 1930 m. Įstatymas dėl tarifų (angl. „Tarif Act 1930“), kuriame aiškiai nurodomi 

šeši administruojančiosios institucijos taikomi kriterijai, siekiant nustatyti, ar užsienio 

valstybė gali būti laikoma veikiančia rinkos ekonomikos valstybe, analizę.  
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Palyginti dvi sistemas taip pat būtina dėl to, kad būtų galima išsiaiškinti, kodėl dėl 

Reglamento Nr. 1036/2016 Europos Sąjungai kilo teisinių neaiškumų po to, kai baigė 

galioti Kinijos stojimo į PPO protokolo 15 dalies a punkto ii papunkčio nuostatos.  

 

 

2. Ataskaita  

 

Pasiūlyme nurodoma, kad „kai tikslinga, Komisijos tarnybos gali skelbti ataskaitą, kurioje 

apibūdinama konkreti tam tikros valstybės ar sektoriaus padėtis, susijusi su b punkte 

išvardytais kriterijais“.  

 

Ši nuostata yra pernelyg bendro pobūdžio, kad būtų galima suprasti, kaip naujasis 

mechanizmas galėtų veikti.  

 

Be to, vartojant žodį GALI kyla keletas problemų, jei ataskaitą laikysime pagrindiniu 

pasiūlymo elementu, t. y. įrodymu, kurį gali pateikti į ES pramonės atstovai tuo atveju, kai 

atliekamas su atitinkama valstybe ar sektoriumi susijęs tyrimas.  

 

Be to, pasiūlyme nepateikiama jokios informacijos apie ataskaitos priėmimo tvarkaraštį ir 

apie tai, kaip reguliariai ji bus atnaujinama, kad būtų atsižvelgta į galimus (teigiamus arba 

neigiamus) pokyčius tam tikruose sektoriuose ar valstybėse.  

 

 

Turėtų būti aišku, koks vaidmuo tenka Europos Parlamento visos procedūros metu ir kad 

rengiant ataskaitą turėtų būti konsultuojamasi su ES suinteresuotaisiais subjektais. 

 

Išvada: apsvarstyti, ar Europos Parlamentas turėtų išplėsti šį punktą siekiant užtikrinti 

didesnį ataskaitos, visų pirma jos priėmimo, atnaujinimo, taip pat jos struktūros ir 

komponentų aiškumą. 

 

 

Kiti klausimai 

 

Manome, kad kiti Komisijos pasiūlymo elementai, t. y. nuo 1 straipsnio 2 dalies 

(valstybės, kurios nepriklauso PPO) iki 1 straipsnio 5 dalies, taip pat 2,3 ir 4 straipsniai 

yra pakankamai aiškūs. 

 

Juose atsižvelgiama į ES pramonės atstovams susirūpinimą keliančius klausimus ir 

interesus peržiūros ir papildomų tyrimų, susijusių su subsidijomis, atvejais, todėl esminiai 

šių teksto dalių pakeitimai nėra būtini. 


