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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval rahvusvahelise 

kaubanduse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi 

12. mai 2016. aasta resolutsiooni Hiina 

turumajandusliku staatuse kohta, 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Liidul peaks olema võimalik 

kaitsta oma tööstust tulemuslikult 

dumpingu eest ning liidu edaspidine 

tegevus peaks olema kooskõlas WTO 

eeskirjadega. Püsivatele 

kaubandussuhetele annab õige aluse 

selline vahend, mis näeb kõikidele 

kaubanduspartneritele ette samad reeglid. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Määruse (EL) 2016/1036 artikli 2 

lõike 7 punktides a ja b on sätestatud 

normaalväärtuse kindlaksmääramise alus 

mitteturumajanduslikest riikidest 

importimise korral. Teatavate WTO 

liikmesriikidega seotud arengusuundi 

arvestades on asjakohane, et alates 

käesoleva määruse jõustumise kuupäevast 

tuleks nende riikide puhul 

(2) Arvestades maailmakaubanduse 

arengusuundi, mis puudutavad ka WTO 

liikmesriike ja avaldavad mõju 

omamaistele tootmisharudele, on 

asjakohane määruse (EL) 2016/1036 artikli 

2 lõigete 1–6a alusel kindlaks määrata 

normaalväärtus, mis jõustub alates 

käesoleva määruse jõustumise 

kuupäevast, kui käesoleva määruse sätetest 
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normaalväärtus kindlaks määrata 
määruse (EL) 2016/1036 artikli 2 lõigete 

1–6a alusel, kui käesoleva määruse sätetest 

ei tulene teisiti. Selliste riikide puhul, kes 

menetluse algatamise kuupäeval ei ole 

WTO liikmed ja on loetletud määruse (EL) 

2015/7552 I lisas, tuleks normaalväärtuse 

kindlaksmääramisel lähtuda määruse (EL) 

2016/1036 artikli 2 lõikest 7, nagu seda on 

muudetud käesoleva määrusega. Käesolev 

määrus ei tohiks piirata selle 

kindlaksmääramist, kas teatav WTO liige 

on või ei ole turumajanduslik riik. 

ei tulene teisiti. Mitteturumajanduslike 

riikide puhul, kes on WTO liikmed või kes 

menetluse algatamise kuupäeval ei ole 

WTO liikmed ja on loetletud määruse (EL) 

2015/7552 I lisas, tuleks normaalväärtuse 

kindlaksmääramisel lähtuda määruse (EL) 

2016/1036 artikli 2 lõikest 7, nagu seda on 

muudetud käesoleva määrusega. 

__________________ __________________ 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 

aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/755 

teatavatest kolmandatest riikidest pärit 

impordi ühiste eeskirjade kohta (ELT L 

123, 19.5.2015, lk 33). 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 

aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/755 

teatavatest kolmandatest riikidest pärit 

impordi ühiste eeskirjade kohta (ELT L 

123, 19.5.2015, lk 33). 

Selgitus 

Arvamuse koostaja säilitab sõnaselge osutuse turumajanduslikele või mitteturumajanduslikele 

WTO liikmesriikidele, nagu on ette nähtud näiteks Hiina WTOga ühinemise protokolli punkti 

15 alapunktis d. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Pidades silmas nõukogu 

nõusolekut liidu kaubanduse 

kaitsevahendite ajakohastamiseks ja 

dumpinguvastaste meetmete tõhususe 

huvides on tähtis arvesse võtta, et 

väiksema tollimaksu reegliga 

vähendatakse dumpinguvastast tollimaksu 

põhjendamatult dumpingumarginaalist 

madalamale tasemele. Sel eesmärgil ja 

vastavalt Euroopa Parlamendi 

seisukohale, mis võeti vastu esimesel 

lugemisel 16. aprill 2014 kaubanduse 

kaitsevahendite ajakohastamise kohta, 

tuleks väiksema tollimaksu reegel 
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kaotada, kaubanduse kaitsemenetlusi 

tuleks kiirendada, kehtestada tuleks 

ajutised tollimaksud ja VKEdel tuleks 

lubada esitada dumpinguvastaseid 

kaebuseid. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Varasemate menetluste käigus 

saadud kogemusi arvestades on asjakohane 

täpsustada olukorrad, mille puhul võib 

lugeda, et esinevad vabaturujõude 

märkimisväärselt mõjutavad olulised 

moonutused. Eelkõige on asjakohane 

täpsustada, et sellise olukorraga võib 

tegemist olla muu hulgas siis, kui teatatud 

hinnad või kulud, sh toorainekulud, ei ole 

moodustunud tänu vabaturujõududele, sest 

neid mõjutab valitsuse sekkumine. Samuti 

on asjakohane täpsustada, et sellise 

olukorra esinemise üle otsustamisel võib 

muu hulgas arvesse võtta järgmiste 

asjaolude võimalikku mõju: asjaomast 

turgu teenindavad olulisel määral 

ettevõtjad, kes tegutsevad ekspordiriigi 

ametiasutuste omanduses, kontrolli või 

poliitilise juhtimise all; riik on esindatud 

ettevõtetes viisil, mis võimaldab tal 

mõjutada hindu või kulusid; eksisteerivad 

avalikud poliitikasuunad või meetmed, 

millega tagatakse omamaistele tarnijatele 

sooduskohtlemine või mõjutatakse muul 

viisil vabaturujõude; ning võimalik on 

rahastamine asutuste kaudu, kes viivad 

ellu avaliku poliitika eesmärke. Lisaks on 

asjakohane sätestada, et komisjoni 

talitused võivad koostada aruande, milles 

kirjeldatakse nende kriteeriumidega seotud 

olukorda teatavas riigi või sektoris; et 

sellise aruande ja selle aluseks olevad 

tõendid võib lisada asjaomase riigi või 

sektoriga seotud kõigi uurimiste 

toimikusse; ning et huvitatud isikutel 

(3) Varasemate menetluste käigus 

saadud kogemusi arvestades on asjakohane 

täpsustada olukorrad, mille puhul võib 

lugeda, et esinevad vabaturujõude 

märkimisväärselt mõjutavad olulised 

moonutused. Eelkõige on asjakohane 

täpsustada, et sellise olukorraga võib 

tegemist olla muu hulgas siis, kui teatatud 

hinnad või kulud, sh toorainekulud ja 

muud tootmistegurid, ei ole moodustunud 

tänu vabaturujõududele, sest neid mõjutab 

riigi sekkumine mis tahes tasandil, 

sealhulgas kesk-, piirkondlikul ja 

provintsi tasandil. Samuti on asjakohane 

täpsustada, et sellise olukorra esinemise üle 

otsustamisel võib muu hulgas arvesse võtta 

järgmiste asjaolude võimalikku mõju: 



 

PE597.738v03-00 6/16 AD\1128153ET.docx 

ET 

peaksid olema piisavad võimalused esitada 

kõigi selliste uurimiste puhul, mille käigus 

kõnealuseid aruandeid ja nende aluseks 

olevaid tõendeid on kasutatud, nende 

aruannete ja tõendite kohta märkusi. 

 asjaomast turgu teenindavad olulisel 

määral ettevõtjad, näiteks avalik-

õiguslikud asutused, kes tegutsevad kas 

otseselt või kaudselt ekspordiriigi 

ametiasutuste omanduses, kontrolli või 

poliitilise juhtimise all; riik on esindatud 

ettevõtetes viisil, mis võimaldab tal 

mõjutada hindu või kulusid; eksisteerivad 

avalikud poliitikasuunad või meetmed, 

millega tagatakse omamaistele tarnijatele 

sooduskohtlemine, kasutades näiteks 

riiklikult kindlaksmääratud hindu või 

ebavõrdset kohtlemist maksu-, 

kaubandus- või valuutarežiimide puhul, 
või mõjutatakse muul viisil vabaturujõude, 

sealhulgas vahendite jaotamisel; puudub 

ettevõtete asjakohast üldjuhtimist tagav 

läbipaistev ja diskrimineerimist vältiv 

äriühinguõigus, näiteks rahvusvaheliste 

raamatupidamisstandardite kohaldamine, 

aktsionäride kaitse ja ettevõtete täpse 

teabe avalik kättesaadavus; 

omandiõiguste kaitset ja toimivat 

pankrotisüsteemi tagavate ühtsete, 

tõhusate ja läbipaistvate seaduste 

puudumine ja rakendamine; puudub 

tegelik riigist sõltumatu rahandussektor, 

mille suhtes kehtivad nii seaduse järgi kui 

ka tegelikkuses piisavad tagatised ning 

asjakohane järelevalve; ei järgita 

rahvusvahelisi sotsiaal- ja 

keskkonnastandardeid ja see mõjutab 

tootmiskulusid. 

 Lisaks on asjakohane sätestada, et 

komisjon peaks koostama võimalikult 

kiiresti aruande, milles kirjeldatakse nende 

kriteeriumidega seotud olukorda teatavas 

riigis või sektoris; et sellise aruande ja selle 

aluseks olevad tõendid tuleks lisada 

asjaomase riigi või sektoriga seotud kõigi 

uurimiste toimikusse ning neid tuleks 

ajakohastada vastavalt vajadusele 

korrapäraselt; ning et huvitatud isikutel 
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peaksid olema piisavad võimalused esitada 

kõigi selliste uurimiste puhul, mille käigus 

kõnealuseid aruandeid ja nende aluseks 

olevaid tõendeid on kasutatud, nende 

aruannete ja tõendite kohta märkusi.  

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Lisaks on asjakohane meelde 

tuletada, et tavaliselt tuleks kulud arvutada 

uurimisaluse eksportija või tootja 

dokumentide alusel. Kui aga ekspordiriigis 

esinevad olulised moonutused, mille 

tagajärjel on asjaomase osapoole 

dokumentides esitatud kulud kunstlikult 

väikesed, võib selliseid kulusid kohandada 

või need kindlaks määrata mis tahes 

põhjendatud alusel, sh muudelt tüüpilistelt 

turgudelt või rahvusvahelistest hindadest 

või võrdlusalustest saadud teabe põhjal. 

Varasemate menetluste käigus saadud 

kogemusi arvestades on asjakohane 

täpsustada, et käesoleva määrusega 

kehtestatud sätete kohaldamisel tuleks 

nõuetekohaselt arvesse võtta kõiki 

asjakohaseid tõendeid, sh eksportivate 

tootjate siseturul valitsevat olukorda 

käsitlevaid asjakohaseid 

hindamisaruandeid ja nende aluseks 

olevaid tõendeid, mis on lisatud toimikusse 

ja mille kohta on huvitatud isikutel olnud 

võimalus märkusi esitada. 

(4) Lisaks on asjakohane meelde 

tuletada, et tavaliselt tuleks kulud arvutada 

uurimisaluse eksportija või tootja 

dokumentide alusel. Kui aga ekspordiriigis 

esinevad olulised moonutused, mille 

tagajärjel on asjaomase osapoole 

dokumentides esitatud kulud kunstlikult 

väikesed ega kajasta tegelikke 

turuväärtusi, tuleks selliseid kulusid 

kohandada või need kindlaks määrata mis 

tahes põhjendatud alusel, sh muudelt 

tüüpilistelt turgudelt või moonutamata 

rahvusvahelistest hindadest või 

võrdlusalustest, sh vajaduse korral liidu 

hindadest või võrdlusalustest saadud teabe 

põhjal. Varasemate menetluste käigus 

saadud kogemusi arvestades on asjakohane 

täpsustada, et käesoleva määrusega 

kehtestatud sätete kohaldamisel tuleks 

nõuetekohaselt arvesse võtta kõiki 

asjakohaseid tõendeid, sh eksportivate 

tootjate siseturul valitsevat olukorda 

käsitlevaid asjakohaseid 

hindamisaruandeid ja nende aluseks 

olevaid tõendeid, mis on lisatud toimikusse 

ja mille kohta on huvitatud isikutel olnud 

võimalus märkusi esitada.  

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Kuna puuduvad muud ülemineku 

erieeskirjad kõnealuse küsimuse kohta, on 

asjakohane sätestada, et määrust (EL) 

2016/1036 kohaldatakse kõigi menetluse 

algatamist käsitlevate otsuste ja kõigi 

menetluste suhtes, sh kõigi algsete ja 

läbivaatamisuurimiste suhtes, mis 

algatatakse käesoleva määruse jõustumise 

kuupäeval või pärast seda, kui määruse 

(EL) 2016/1036 artikli 11 lõikest 9 ei 

tulene teisiti. Lisaks on kõnealust küsimust 

reguleerivate muude ülemineku 

erieeskirjade puudumise korral asjakohane 

sätestada ülemineku erieeskiri, et 

üleminekul artikli 2 lõike 7 punkti a või b 

alusel arvutatud normaalväärtuselt artikli 2 

lõigete 1–6a alusel arvutatud 

normaalväärtusele tuleks määruse (EL) 

2016/1036 artikli 11 lõike 3 esimeses 

lõigus sätestatud kohane aeg lugeda otsa 

saanuks kuupäeval, mil algatatakse 

esimene aegumise läbivaatamine pärast 

sellist üleminekut. Käesoleva määruse 

sätete täitmisest kõrvale hoidmise ohu 

vähendamiseks tuleks sama käsitlust 

kasutada ka määruse (EL) 2016/1036 

artikli 11 lõike 4 kohaste läbivaatamiste 

puhul. Samuti on asjakohane meelde 

tuletada, et üleminek artikli 2 lõike 7 

punkti a või b alusel arvutatud 

normaalväärtuselt artikli 2 lõigete 1–6a 

alusel arvutatud normaalväärtusele ei ole 

iseenesest piisav tõend määruse (EL) 

2016/1036 artikli 11 lõike 3 tähenduses. 

Sellised üleminekueeskirjad peaksid täitma 

lünga, mis võiks muidu põhjustada 

õiguskindlusetuse ohtu, andma huvitatud 

isikutele piisavad võimalused kohaneda 

vanade eeskirjade aegumise ja uute 

jõustumisega ning hõlbustama määruse 

(EL) 2016/1036 täitmise tõhusat, 

nõuetekohast ja erapooletut jälgimist. 

(6) Kuna puuduvad muud ülemineku 

erieeskirjad kõnealuse küsimuse kohta, on 

asjakohane sätestada, et määrust (EL) 

2016/1036 kohaldatakse kõigi menetluse 

algatamist käsitlevate otsuste ja kõigi 

menetluste suhtes, sh kõigi algsete ja 

läbivaatamisuurimiste suhtes, mis 

algatatakse käesoleva määruse jõustumise 

kuupäeval või pärast seda, kui määruse 

(EL) 2016/1036 artikli 11 lõikest 9 ei 

tulene teisiti. Lisaks on kõnealust küsimust 

reguleerivate muude ülemineku 

erieeskirjade puudumise korral asjakohane 

sätestada ülemineku erieeskiri, et 

üleminekul artikli 2 lõike 7 punkti a või b 

alusel arvutatud normaalväärtuselt artikli 2 

lõigete 1–6e alusel arvutatud 

normaalväärtusele tuleks määruse (EL) 

2016/1036 artikli 11 lõike 3 esimeses 

lõigus sätestatud kohane aeg lugeda otsa 

saanuks kuupäeval, mil algatatakse 

esimene aegumise läbivaatamine pärast 

sellist üleminekut. Käesoleva määruse 

sätete täitmisest kõrvale hoidmise ohu 

vähendamiseks tuleks sama käsitlust 

kasutada ka määruse (EL) 2016/1036 

artikli 11 lõike 4 kohaste läbivaatamiste 

puhul. Samuti on asjakohane meelde 

tuletada, et üleminek artikli 2 lõike 7 

punkti a või b alusel arvutatud 

normaalväärtuselt artikli 2 lõigete 1–6e 

alusel arvutatud normaalväärtusele ei ole 

iseenesest piisav tõend määruse (EL) 

2016/1036 artikli 11 lõike 3 tähenduses. 

Sellised üleminekueeskirjad peaksid täitma 

lünga, mis võiks muidu põhjustada 

õiguskindlusetuse ohtu, andma huvitatud 

isikutele piisavad võimalused kohaneda 

vanade eeskirjade aegumise ja uute 

jõustumisega ning hõlbustama määruse 

(EL) 2016/1036 täitmise tõhusat, 

nõuetekohast ja erapooletut jälgimist. 
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Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Liit peaks kooskõlastama oma 

tegevust peamiste kaubanduspartneritega 

mitme- või kahepoolsete meetmete kaudu 

enne uurimisi ja nende ajal. Komisjon 

peaks sellega seoses koostama võrdleva 

järelaruande meie peamiste 

kaubanduspartneritega seotud 

dumpinguvastaste meetmete arvutuste 

kohta ja tulemused tuleks edastada 

sidusrühmadele. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Määrus (EL) 2016/1036 

Artikkel 2 – lõige 6a – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) Kui käesoleva sätte või käesoleva 

määruse mis tahes muu asjakohase sätte 

kohaldamisel tehakse kindlaks, et oluliste 

moonutuste esinemise tõttu ei ole 

asjakohane kasutada ekspordiriigi hindu 

ega kulusid, arvutatakse normaalväärtus 

moonutamata hindu või võrdlusaluseid 

kajastavate tootmis- ja müügikulude 

põhjal. Sel eesmärgil võib allikana 

kasutada moonutamata rahvusvahelisi 

hindu, kulusid või võrdlusaluseid või 

vastavaid tootmis- ja müügikulusid sobivas 

võrdlusriigis, mille majanduse arengu tase 

on sarnane ekspordiriigi majanduse 

arengu tasemega, tingimusel et 

asjakohased kuluandmed on hõlpsasti 

kättesaadavad. Arvutatud normaalväärtus 

hõlmab põhjendatud haldus-, müügi- ja 

üldkulusummat ning põhjendatud kasumit. 

a) Kui tehakse kindlaks, et oluliste 

moonutuste esinemise tõttu majanduses 

tervikuna või majanduse teatavates 

sektorites ei ole asjakohane kasutada 

ekspordiriigi hindu ega kulusid, põhineb 

normaalväärtus hinnal või arvutatakse 

tootmis- ja müügikulude põhjal, mis 

kajastavad moonutamata hindu või 

võrdlusaluseid iga tootmisteguri puhul. 

Sel eesmärgil võib allikana kasutada 

moonutamata rahvusvahelisi hindu, kulusid 

või võrdlusaluseid või vastavaid tootmis- ja 

müügikulusid sobivas võrdlusriigis, sh 

liidu liikmesriigid, kui vastava riigi 

rahvusvaheliste sotsiaal- ja 

keskkonnastandardite tase on piisavalt 

kõrge, tingimusel et asjakohased 

kuluandmed on hõlpsasti kättesaadavad. 

Arvutatud normaalväärtus hõlmab 

põhjendatud haldus-, müügi- ja 

üldkulusummat ning põhjendatud kasumit. 
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 Kui eksportija suudab selgelt tõestada, et 

tema kõigi tootmistegurite hindu või 

kulusid ei ole mõjutanud olulised 

moonutused, kasutatakse 

normaalväärtuse arvutamiseks neid hindu 

või kulusid. 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Määrus (EL) 2016/1036 

Artikkel 2 – lõige 6a – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) Asjaomase toote puhul võib olla 

tegemist oluliste moonutustega punkti a 

tähenduses muu hulgas siis, kui teatatud 

hinnad või kulud, sh toorainekulud, ei ole 

moodustunud tänu vabaturujõududele, sest 

neid mõjutab valitsuse sekkumine. Oluliste 

moonutuste olemasolu üle otsustamisel 

võib muu hulgas arvesse võtta järgmiste 

asjaolude võimalikku mõju: asjaomast 

turgu teenindavad olulisel määral 

ettevõtjad, kes tegutsevad ekspordiriigi 

ametiasutuste omanduses, kontrolli või 

poliitilise juhtimise all; riik on esindatud 

ettevõtetes viisil, mis võimaldab tal 

mõjutada hindu või kulusid; eksisteerivad 

avalikud poliitikasuunad või meetmed, 

millega tagatakse omamaistele tarnijatele 

sooduskohtlemine või mõjutatakse muul 

viisil vabaturujõude; ning võimalik on 

rahastamine asutuste kaudu, kes viivad 

ellu avaliku poliitika eesmärke. 

b) Oluliste moonutustega punkti a 

tähenduses võib olla tegemist muu hulgas 

siis, kui teatatud hinnad või kulud, sh 

toorainekulud ja muud tootmistegurid, ei 

ole moodustunud tänu vabaturujõududele, 

sest neid mõjutab riigi sekkumine mis 

tahes tasandil. Oluliste moonutuste 

olemasolu üle otsustamisel võetakse muu 

hulgas arvesse järgmiste asjaolude 

võimalikku mõju:  

 asjaomast turgu teenindavad olulisel 

määral ettevõtjad, kes tegutsevad kas 

otseselt või kaudselt ekspordiriigi 

ametiasutuste omanduses, kontrolli või 

poliitilise juhtimise all (näiteks avalik-

õiguslikud asutused); riik on esindatud 

ettevõtetes viisil, mis võimaldab tal 

mõjutada hindu või kulusid; eksisteerivad 

avalikud poliitikasuunad või meetmed, 

millega tagatakse omamaistele tarnijatele 

sooduskohtlemine, kasutades näiteks 



 

AD\1128153ET.docx 11/16 PE597.738v03-00 

 ET 

riiklikult kindlaksmääratud hindu või 

ebavõrdset kohtlemist maksu-, 

kaubandus- või valuutarežiimide puhul; 
või mõjutatakse muul viisil vabaturujõude, 

sealhulgas vahendite jaotamisel; puudub 

ettevõtete asjakohast üldjuhtimist tagav 

läbipaistev ja diskrimineerimist vältiv 

äriühinguõigus, näiteks rahvusvaheliste 

raamatupidamisstandardite kohaldamine, 

aktsionäride kaitse ja ettevõtete täpse 

teabe avalik kättesaadavus; 

omandiõiguste kaitset ja toimivat 

pankrotisüsteemi tagavate ühtsete, 

tõhusate ja läbipaistvate seaduste 

puudumine ja rakendamine; puudub 

tegelik riigist sõltumatu rahandussektor, 

mille suhtes kehtivad nii seaduse järgi kui 

ka tegelikkuses piisavad tagatised ning 

asjakohane järelevalve; ei järgita 

rahvusvahelisi sotsiaal- ja 

keskkonnastandardeid ja see mõjutab 

tootmiskulusid. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Määrus (EL) 2016/1036 

Artikkel 2 – lõige 6a – punkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) Asjaomase toote puhul on tegemist 

oluliste moonutustega punkti a 

tähenduses muu hulgas siis, kui teatatud 

hinnad või kulud tulenevad liigsest 

tootmisvõimsusest ehk toote hind või kulu 

ei ole moodustunud tänu 

vabaturujõududele, sest seda mõjutab 

ületootmine, mis vähendab püsikulude 

mõju. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 
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Määrus (EL) 2016/1036 

Artikkel 2 – lõige 6a – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) Vajaduse korral võivad komisjoni 

talitused koostada aruande, milles 

kirjeldatakse punktis b loetletud 

kriteeriumidega seotud olukorda teatavas 

riigis või sektoris. Sellise aruande ja selle 

aluseks olevad tõendid võib lisada 

asjaomase riigi või sektoriga seotud kõigi 

uurimiste toimikusse. Huvitatud isikutel on 

kõigi uurimiste puhul, mille käigus 

kõnealuseid aruandeid ja nende aluseks 

olevaid tõendeid kasutatakse, igakülgne 

võimalus neid aruandeid ja tõendeid 

täiendada või kasutada või nende kohta 

märkusi esitada. Tehtavates otsustes 

võetakse arvesse kõiki toimikus olevaid 

asjakohaseid tõendeid. 

c) Komisjoni talitused koostavad 

võimalikult kiiresti avaliku aruande, milles 

kirjeldatakse punktis b loetletud 

kriteeriumidega seotud olukorda teatavas 

riigis või sektoris. Aruanne sisaldab muu 

hulgas vajaduse korral teavet 

tootmiskulusid mõjutavate 

rahvusvaheliste keskkonna- ja 

sotsiaalstandardite järgimise kohta. 

Sellise aruande ja selle aluseks olevad 

tõendid, samuti liidu eelnevate uurimiste 

ja riikide aruannete põhjal tehtud 

asjaomased järeldused tuleb lisada 

asjaomase riigi või sektoriga seotud kõigi 

uurimiste toimikusse. Huvitatud isikutel, 

sh ametiühingutel ja VKEdel, on kõigi 

uurimiste puhul, mille käigus kõnealuseid 

aruandeid ja nende aluseks olevaid 

tõendeid kasutatakse, igakülgne võimalus 

neid aruandeid ja tõendeid täiendada või 

kasutada või nende kohta märkusi esitada. 

Komisjon teavitab sellest vastavalt 

Euroopa Parlamenti ja nõukogu. 

Tehtavates otsustes võetakse arvesse kõiki 

toimikus olevaid asjakohaseid tõendeid, 

mis põhinevad usaldusväärsel, turvalisel 

ja õigeaegsel teabel ning kättesaadavatel 

andmetel. Komisjon ajakohastab 

aruannet või selle aluseks olevaid 

tõendeid korrapäraselt vähemalt iga viie 

aasta järel või siis, kui punktis b 

sätestatud kriteeriumidega seotud olukord 

on muutunud. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Määrus (EL) 2016/1036 

Artikkel 2 – lõige 6a – punkt d 



 

AD\1128153ET.docx 13/16 PE597.738v03-00 

 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) Liidu tööstussektor võib kasutada 

punktis c osutatud aruannet 

normaalväärtuse arvutamiseks artikli 5 

kohase kaebuse või artikli 11 kohase 

läbivaatamistaotluse esitamise korral. 

d) Liidu tööstussektor ja 

ametiühingud võivad kasutada punktis c 

osutatud aruannet normaalväärtuse 

arvutamiseks artikli 5 kohase kaebuse, 

artikli 11 kohase läbivaatamistaotluse või 

artikli 12 kohase kordusuurimise taotluse 

esitamise korral. Nimetatud aruanne on 

piisav tõend, et õigustada kaebuses või 

taotluses normaalväärtuse arvutamist 

lõikes 6a täpsustatud metoodika alusel. 

Kui märkimisväärse osa kaebuse esitavast 

liidu tööstussektorist moodustavad VKEd, 

võib normaalväärtuse arvutamisel 

kaebuses või taotluses võtta aluseks teabe, 

mis seondub asjaomase toote 

tootmiskuludega liidus. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Määrus (EL) 2016/1036 

Artikkel 2 – lõige 6a – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) Uurimisega seotud isikuid 

teavitatakse varsti pärast uurimise 

alustamist asjakohastest allikatest, mida 

komisjon kavatseb kasutada punkti a 

kohaldamisel, ja neile antakse kümme 

päeva märkuste esitamiseks. Selleks 

antakse huvitatud isikutele juurdepääs 

toimikule, sh kõigile uuriva ametiasutuse 

kasutatavatele tõenditele, ilma et see 

piiraks artikli 19 kohaldamist. 

e) Uurimisega seotud isikuid, sh 

ametiühinguid ja VKEsid, teavitatakse 

varsti pärast uurimise alustamist 

asjakohastest allikatest, mida komisjon 

kavatseb kasutada punkti a kohaldamisel, 

ja neile antakse kümme päeva märkuste 

esitamiseks. Selleks antakse huvitatud 

isikutele juurdepääs toimikule, sh kõigile 

uuriva ametiasutuse kasutatavatele 

tõenditele, ilma et see piiraks artikli 19 

kohaldamist. Kasutatav metoodika 

avaldatakse osalistele hiljemalt kolm kuud 

pärast uurimise algatamist. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 



 

PE597.738v03-00 14/16 AD\1128153ET.docx 

ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval 

pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas. 

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval 

pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas.  

 Komisjon avaldab selleks kuupäevaks 

oma aruande, millele on osutatud 

käesoleva määruse artikli 1 punktis 1 

seoses määruse (EL) nr 2016/1036 

artikli 6a punktiga c.  
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