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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 

on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 

läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 

puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 

märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 

neljandale reale viide muudetavale sättele.  

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

muudetakse määrusi (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest 

riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, ja (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud 

impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed 

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

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2016)0721), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 

2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0456/2016), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 29. märtsi 2017. aasta arvamust1, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning tööstuse, 

teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A8-0000/2017), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

Muudatusettepanek  1 

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 

3. Varasemate menetluste käigus saadud 

kogemusi arvestades on asjakohane 

täpsustada olukorrad, mille puhul võib 

lugeda, et esinevad vabaturujõude 

märkimisväärselt mõjutavad olulised 

                                                 
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata. 
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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 

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. 

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 

valitsuse sekkumine. Samuti on asjakohane 

täpsustada, et sellise olukorra esinemise üle 

otsustamisel tuleks muu hulgas arvesse 

võtta järgmiste asjaolude võimalikku mõju: 

asjaomast turgu teenindavad olulisel 

määral ettevõtjad, kes tegutsevad 

ekspordiriigi ametiasutuste omanduses, 

kontrolli või poliitilise juhtimise all ega 

juhi äriühingut piisavalt ei tegelikult ega 

õiguslikult; 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; läbipaistva ja 

mõjusalt toimiva äriühinguõiguse 

puudumine ja asjaõiguse kasutamist 

takistav pankrotikord; palgamäärad ei ole 

saadud töötajate ja juhtkonna vabade 

läbirääkimiste tulemusena; läbipaistvate 

õigusnormide puudumine avaldab 

ühisettevõtetele ja muudele 

välisinvesteeringutele diskrimineerivat 

mõju ning võimalik on rahastamine 

asutuste kaudu, kes viivad ellu avaliku 

poliitika eesmärke, ning mis tahes muud 

asjaolud, mida komisjon peab oluliste 

moonutuste olemasolu hindamiseks 

sobivaks.  

 Oluliste moonutuste olemasolu eksportiva 

riigi majanduses tervikuna või majanduse 

teatavates sektorites peaks iga 

tootmisteguri normaalväärtuse 

arvutamise puhul automaatselt tingima 

rahvusvaheliste, kolmanda riigi või ELi 

moonutamata hindade, kulude või 

võrdlusaluste kasutamise. 

 Kui aga eksportiv tootja riigist, mis 

nendele tingimustele ei vasta, näitab 

selgelt, et tema ühe või mitme üksiku 

tootmisteguri hinnad või kulud ei ole 



 

PR\1124131ET.docx 7/15 PE602.983v03-00 

 ET 

moonutatud, tuleks neid kulusid kasutada 

selle tootmisteguri normaalväärtuse 

arvutamisel.  

 Lisaks on asjakohane sätestada, et 

komisjoni talitused koostavad aruande, 

milles kirjeldatakse nende kriteeriumidega 

seotud olukorda teatavas riigis või sektoris; 

riikide puhul, kus on kindlaks tehtud 

olulisel hulgal dumpinguvastaseid 

juhtumeid, tuleks aruanne lõpule viia ja 

vastu võtta enne käesoleva määruse 

jõustumist. Liidu tööstusega tuleks 

aruande projekti koostamise käigus 

konsulteerida. Sellise aruande ja selle 

aluseks olevad tõendid võib lisada 

asjaomase riigi või sektoriga seotud kõigi 

uurimiste toimikusse; ning et huvitatud 

isikutel 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. 

Euroopa Parlament peab vastavalt oma 

rollile aruande koostamist jälgima. 

Komisjon ajakohastab aruannet Euroopa 

Parlamendi nõudmisel või asjaolude 

muutumisel konkreetses riigis või sektoris. 

Euroopa Komisjon peaks aruande iga 

kahe aasta tagant kindlasti läbi vaatama. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  2 

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 

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, tuleks selliseid kulusid 
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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. 

kohandada või need kindlaks määrata mis 

tahes põhjendatud alusel, sh muudelt 

tüüpilistelt turgudelt või rahvusvahelistest 

hindadest või võrdlusalustest või liidu 

turgudelt 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. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 

Määrus (EL) nr 2016/1036 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6a. 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 

6a. a) Kui tehakse kindlaks, et oluliste 

moonutuste esinemise tõttu majanduses 

tervikuna või majanduse teatavates 

sektorites 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, 

sealhulgas liikmesriigis, tingimusel et 

asjakohased kuluandmed on hõlpsasti 

kättesaadavad. Arvutatud normaalväärtus 

hõlmab põhjendatud haldus-, müügi- ja 

üldkulusummat ning põhjendatud kasumit. 
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üldkulusummat ning põhjendatud kasumit. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 

Määrus (EL) nr 2016/1036 

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

 

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 valitsuse sekkumine. 

Oluliste moonutuste olemasolu üle 

otsustamisel võetakse muu hulgas arvesse 

järgmiste asjaolude võimalikku mõju: 

asjaomast turgu teenindavad olulisel 

määral ettevõtjad, kes tegutsevad 

ekspordiriigi ametiasutuste omanduses, 

kontrolli või poliitilise juhtimise all ega 

juhi äriühingut piisavalt ei tegelikult ega 

õiguslikult; 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; läbipaistva ja 

mõjusalt toimiva äriühinguõiguse 

puudumine ja asjaõiguse kasutamist 

takistav pankrotikord; palgamäärad ei ole 

saadud töötajate ja juhtkonna vabade 

läbirääkimiste tulemusena; läbipaistvate 

õigusnormide puudumine avaldab 

ühisettevõtetele ja muudele 

välisinvesteeringutele diskrimineerivat 

mõju; võimalik on rahastamine asutuste 

kaudu, kes viivad ellu avaliku poliitika 

eesmärke, ning mis tahes muud asjaolud, 

mida komisjon peab oluliste moonutuste 

olemasolu hindamiseks sobivaks. 
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 Oluliste moonutuste olemasolu eksportiva 

riigi majanduses tervikuna või majanduse 

teatavates sektorites peab iga 

tootmisteguri normaalväärtuse 

arvutamise puhul automaatselt tingima 

rahvusvaheliste, kolmanda riigi või ELi 

moonutamata hindade, kulude või 

võrdlusaluste kasutamise. 

 Kui eksportiv tootja riigist, mis nendele 

tingimustele ei vasta, näitab selgelt, et 

tema ühe või mitme üksiku tootmisteguri 

hinnad või kulud ei ole moonutatud, võib 

neid kulusid kasutada selle tootmisteguri 

normaalväärtuse arvutamisel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 

Määrus (EL) nr 2016/1036 

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

 

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 

üksikasjaliku aruande, milles kirjeldatakse 

punktis b loetletud kriteeriumidega seotud 

olukorda teatavas riigis või sektoris. 

Riikide puhul, kus on algatatud olulisel 

hulgal dumpinguvastaseid juhtumeid, 

tuleks aruanne lõpule viia ja vastu võtta 

enne käesoleva määruse jõustumist. 

Aruande projekti koostamise käigus 

konsulteeritakse liidu tööstusega. 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. 
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Euroopa Parlament jälgib vastavalt oma 

rollile aruande koostamist. Asjaolude 

muutumisel konkreetses riigis või sektoris 

ajakohastab komisjon aruannet Euroopa 

Parlamendi nõudmisel või omal algatusel. 

Euroopa Komisjon vaatab aruande iga 

kahe aasta tagant kindlasti läbi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 

Määrus (EL) nr 2016/1036 

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

 

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 võib kasutada 

punktis c osutatud aruannet 

normaalväärtuse arvutamiseks artikli 5 

kohase kaebuse või artikli 11 kohase 

läbivaatamistaotluse esitamise korral. Kui 

aruande järeldustes tuuakse välja olulised 

moonutused, kujutab lõike 6b alusel 

koostatud aruanne endast piisavat tõendit, 

et õigustada normaalväärtuse arvutamist 

vastavalt alapunktis a osutatud 

metoodikale. Liidu tööstusele ei panda 

mingil juhul lisakoormust. 

 Aruande puudumine ei takista komisjoni 

kasutamast olemasolevat teavet või 

andmeid oluliste moonutuste 

kindlakstegemiseks ja alapunktis a 

osutatud metoodika kasutamiseks, kui 

asjakohased tingimused on täidetud. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 2 

Määrus (EL) 2016/1036 

Artikkel 2 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„7. Kui import pärineb riikidest, kes 

menetluse algatamise kuupäeval ei ole 

WTO liikmed ja on loetletud määruse (EL) 

2015/755 I lisas, määratakse 

normaalväärtus kindlaks kolmandas 

turumajanduslikus riigis kehtiva hinna või 

arvestusliku väärtuse alusel või sellise 

hinna järgi, mis kehtib sellisest kolmandast 

turumajanduslikust riigist teistesse 

riikidesse, sh liitu toimuva müügi korral, 

või kui see ei ole võimalik, siis mis tahes 

muul põhjendatud alusel, sealhulgas 

samasuguse toote eest liidus tegelikult 

makstud või makstava hinna alusel, mida 

on vajaduse korral nõuetekohaselt 

kohandatud, et sisse arvata põhjendatud 

kasumimarginaal. 

„7. Kui import pärineb riikidest, kes 

menetluse algatamise kuupäeval ei ole 

WTO liikmed ja on loetletud määruse (EL) 

2015/755 I lisas, määratakse 

normaalväärtus kindlaks sobivas 

võrdlusriigis kehtiva hinna või arvestusliku 

väärtuse alusel või sellise hinna järgi, mis 

kehtib sellisest kolmandast 

turumajanduslikust riigist teistesse 

riikidesse, sh liitu toimuva müügi korral, 

või kui see ei ole võimalik, siis mis tahes 

muul põhjendatud alusel, sealhulgas 

samasuguse toote eest liidus tegelikult 

makstud või makstava hinna alusel, mida 

on vajaduse korral nõuetekohaselt 

kohandatud, et sisse arvata põhjendatud 

kasumimarginaal. 

Sobiv kolmas turumajanduslik riik 

valitakse põhjendatud viisil, võttes 

nõuetekohaselt arvesse valimise ajal 

kättesaadavaid usaldusväärseid andmeid. 

Arvesse võetakse ka tähtaegu; vajaduse 

korral kasutatakse sama uurimise aluseks 

olevat kolmandat turumajanduslikku 

riiki. 

Sobiv võrdlusriik valitakse põhjendatud 

viisil, võttes nõuetekohaselt arvesse 

valimise ajal kättesaadavaid 

usaldusväärseid andmeid. Arvesse 

võetakse ka tähtaegu; vajaduse korral 

kasutatakse sama uurimise aluseks olevat 

sobivat võrdlusriiki. 

Uurimisega seotud isikutele antakse varsti 

pärast uurimise alustamist teada valitud 

kolmas turumajanduslik riik ning kümme 

päeva aega märkuste esitamiseks.“ 

Uurimisega seotud isikutele antakse kohe 

pärast uurimise alustamist teada valitud 

võrdlusriik ning kümme päeva aega 

märkuste esitamiseks.“ 

Or. en 
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SELETUSKIRI 

Õigusraamistik  

 

1. Ettepanek esitatakse seetõttu, et hiljuti kaotas kehtivuse WTOga ühinemise protokolli 

punkti 15 alapunkti a alapunkt ii. See ühinemisprotokolli punkt lubas WTO liikmetel 

kohelda Hiinat kui mitteturumajanduslikku riiki ja sellest tulenevalt arvutada 

dumpinguvastaseid tollimakse standardmetoodika asemel alternatiivmetoodika alusel.  

 

Selle punkti kehtivuse kaotamise tulemusena palus Hiina 12. detsembril 2016 

konsultatsiooni Euroopa Liiduga teatavate ELi määruse sätete küsimuses, milles 

käsitletakse mitteturumajanduslikest riikidest pärit kaupade normaalväärtuse määramist 

dumpinguvastastes menetlustes, mis hõlmavad importi Hiinast. 

 

Hiina väitel on meetmed vastuolus järgmisega: 

 

dumpinguvastase lepingu artiklid 2.1 ja 2.2;  

  

1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) I artikli lõige 1 ja VI 

artikli lõige 1.  

 

Konsultatsioonid korraldati 23. jaanuaril 2017, et jõuda vastastikku rahuldava 

lahenduseni. Kuigi need konsultatsioonid aitasid mõnda poolte ees seisvat küsimust 

lahendada, ei suudetud lahendada vaidlust. 

 

Seepärast palus Hiina 9. märtsil, et eespool nimetatud artiklitega seotud küsimuse 

uurimiseks moodustataks töörühm.  

 

Kui me aktsepteerime õiguslikke argumente, millel Euroopa Komisjoni uus ettepanek 

põhineb, ja oleme nendega nõus, tuleb vaadata, kas uue ettepaneku tekst sisaldab kõiki 

elemente viisil, mis võimaldab selgelt saavutada kaht põhieesmärki: 

 

a) omada metoodikat, mis muudab dumpinguvastaste tollimaksude arvutamise lihtsamaks 

ja kogu vahendi tulemuslikumaks 

 

b) ELi tööstusele ei panda lisakoormust.  

 

Sellega seoses tuleks keskendada tähelepanu ja muudatusettepanekud kahele komisjoni 

ettepaneku põhiküsimusele: oluliste moonutuste tähendus ja selle kriteeriumid ning 

komisjoni aruande laad ja sisu.  

 

1. OLULISTE MOONUTUSTE tähendus ja selle KRITEERIUMID  

 

Komisjoni ettepanekus viitab väljend „olulised moonutused“ olukorrale, kus omamaised 

hinnad ega kulud ei ole normaalväärtuse kindlaksmääramiseks põhjendatud alus.  

 

Seoses artikli 2 uue lõike 6a punktiga a, kus komisjoni märgib, et  
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„oluliste moonutuste esinemise tõttu [...] arvutatakse normaalväärtus moonutamata hindu 

või võrdlusaluseid kajastavate tootmis- ja müügikulude põhjal“  

 

ja artikli 2 uue lõike 6a punktiga b, kus öeldakse, et  

 

„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...“, 

 

on oluline mõista, kas „oluliste moonutuste“ mõiste ja määratlus on piisavalt selge ja 

õiguslikult tugev, et õigustada alternatiivse metoodika kasutamist, või tuleks see paremini 

määratleda.  

 

Kui „oluliste moonutuste“ olemasolu peab olema see kriteerium, mille põhjal uut 

metoodikat rakendada, siis tuleb „olemasolu“ nõuetekohaselt määratleda, et uue 

metoodika rakendamiseks oleks olemas ühemõtteline meetod.  

 

28. märtsil 2017 korraldatud tehnilisel infotunnil selgitas komisjon, et moonutused võivad 

olla seotud selliste tootmisteguritega nagu toorained, tööjõukulud, energiakulu jm. 

 

Anomaaliate esinemine nende tootmiskulude määramisel sunnib komisjoni järeldama, et 

on olemas olulised moonutused, ja otsustama, et dumpinguvastased tollimaksud tuleb 

arvutada normaalväärtuse põhjal, mis saadakse sobiva võrdlusriigi moonutamata kulude 

või rahvusvaheliste võrdlusaluste kasutamisega.  

 

Kuigi nende kulude väärtus määratakse asjakohases kolmandas riigis, kontrollib komisjon 

kogu tootmiskulude struktuuri riigis, kus on olemas olulised moonutused, et 

nõuetekohaselt hinnata selliste kulude eri elementide kogumit.  

 

Lõppkokkuvõttes peaks olema selge, et me ei rekonstrueeri süsteemi kulude 

korrigeerimise alusel, vaid kulude tulemusliku määramisega seal, kus nad ei ole 

moonutatud. Kõik tootmiskulude komponendid arvutatakse sel viisil, välja arvatud kui 

huvitatud pooled – eelkõige eksportijad – on võimelised näitama, et selline komponent 

konkreetses sektoris ei ole moonutatud. 

 

Oluline on rõhutada asjaolu, et Euroopa Parlament peaks muutma ettepanekut nii, et 

oluliste moonutuste mõiste saaks suurema kaalu ja oluliste moonutuste tähendus muutuks 

selgemaks. 

 

Selline lähenemine võiks olla praegusele süsteemile mõistlik alternatiivne lahendus.  

 

Oleks ka kasulik teha võrdlusanalüüs Ameerika Ühendriikide dumpinguvastase 

määrusega, mis põhineb 1930. aasta tollitariifide aktil, mis sisaldas otsest viidet kuuele 

kriteeriumile, mida haldusasutused kasutasid selle määramiseks, kas välisriiki võib pidada 

turumajandusega riigiks.  

 

Kahe süsteemi võrdlemine on vajalik ka selleks, et selgitada, miks määrus 1036/2016 

tekitas ELis pärast Hiina WTOga ühinemise protokolli 15 a osa punkti ii kehtetuks 

muutumist õigusliku ebakindluse.  
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2. Aruanne  

 

Ettepanekus on sätestatud, et „vajaduse korral võivad komisjoni talitused koostada 

aruande, milles kirjeldatakse punktis b loetletud kriteeriumidega seotud olukorda teatavas 

riigis või sektoris“.  

 

Seda sätet tuleb lugeda liiga üldiseks, et õigesti mõista, kuidas uus süsteem võiks töötada.  

 

Lisaks tekitab sõna VÕIB kasutamine mitmeid probleeme, kui seda aruannet tuleb pidada 

ettepaneku tuumaks – tõendiks, mida ELi tööstus võib esitada iga uurimistoimiku juurde, 

mis on seotud asjaomase riigi või sektoriga.  

 

Lisaks sellele puudub ettepanekus teave aja kohta, millal ettepanek vastu võetakse ja kui 

sageli aruannet ajakohastatakse võimaliku (positiivse või negatiivse) arengu kajastamiseks 

konkreetsetes sektorites või riikides.  

 

 

Tuleks teha selgeks Euroopa Parlamendi roll kogu menetluses ja konsulteerimine ELi 

sidusrühmadega aruande koostamise käigus. 

 

Järeldus: kaaluda, kas Euroopa Parlament peaks seda punkti täiendama, et aruande suhtes 

valitseks suurem selgus, eelkõige mis puudutab selle vastuvõtmise aega ja ajakohastamist, 

aga ka selle ülesehitust ja üksikasju. 

 

 

Muud küsimused 

 

Leiame, et komisjoni ettepaneku muud elemendid alates artikli 1 punktist 2 (riigid, kes ei 

ole WTO liikmed) kuni artikli 1 punktini 5 ning artiklid 2, 3 ja 4 on piisavalt selged. 

 

Nad vastavad ELi tööstuse muredele ja huvidele, kui tegemist on subsiidiumide 

läbivaatamise ja täiendava uurimisega, ning seetõttu puudub vajadus neid teksti osasid 

oluliselt muuta. 


