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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogi aktus tervezetének módosításai 

 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 

aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 

harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 

annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt 

behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1036 rendelet és az Európai Unióban 

tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni 

védelemről szóló (EU) 2016/1037 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és 

tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

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

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM2016)0721), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 

Parlamenthez (C8-0456/2016), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. március 29-i 

véleményére1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és 

Energiaügyi Bizottság véleményére (A8-0000/2017), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A korábbi eljárások során szerzett (3) A korábbi eljárások során szerzett 

                                                 
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé. 
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tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet fennállásának 

tekinthető, ha a jelentett árak vagy 

költségek – a nyersanyagköltségeket is 

beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Helyénvaló továbbá 

egyértelművé tenni, hogy az ilyen 

helyzetek fennállásnak mérlegelésekor 

figyelembe lehet venni – többek között – 

az alábbiak lehetséges hatását: a kérdéses 

piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében; a belföldi 

beszállítókat előnyben részesítő vagy a 

szabadpiaci erőviszonyokat más módon 

befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 
Helyénvaló továbbá előírni, hogy a 

bizottsági szolgálatok jelentést tehetnek 

közzé az e kritériumok adott országbeli 

vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról; hogy az ilyen jelentés, valamint 

az annak alapjául szolgáló bizonyítékok 

felvehetők bármely, az említett országra 

vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat 

aktájába; és hogy az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentésre, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékokra 

vonatkozó észrevételeik megtételére 
minden egyes olyan vizsgálatban, 

amelynek keretében az ilyen jelentés vagy 

bizonyítékok felhasználásra kerülnek. 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet fennállásának 

tekinthető, ha a jelentett árak vagy 

költségek – a nyersanyagköltségeket és a 

termelés egyéb tényezőit is beleértve – 

kormányzati beavatkozás hatására nem 

szabadpiaci erőviszonyok eredményei. 

Helyénvaló továbbá egyértelművé tenni, 

hogy az ilyen helyzetek fennállásnak 

mérlegelésekor figyelembe kell venni – 

többek között – az alábbiak lehetséges 

hatását: a kérdéses piacot jelentős 

mértékben olyan vállalkozások szolgálják 

ki, amelyek – a megfelelő 

vállalatirányítást tényszerűen és jogilag is 

feláldozva – az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítő 

vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más 

módon befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; az átlátható és hatékonyan 

működő társasági törvény és a 

csődszabályozási rendszer hiánya, amely 

megakadályozza a tulajdonjogok 

gyakorlását; a bérek nem a munkaerő és a 

vezetőség közötti szabad alku 

eredményeként alakulnak ki; az átlátható 

jogszabályok hiánya diszkriminatív 

hatásokat eredményez a közös 

vállalkozások és más külföldi befektetések 

tekintetében, valamint a közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás terén, továbbá 
minden egyéb olyan tényező, amelyet a 

Bizottság a jelentős torzulások 

fennállásának értékelése érdekében 

helyénvalónak talál.  

 Az exportáló ország gazdaságának 
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egészében vagy gazdaságának valamely 

ágazatában fennálló jelentős 

torzulásoknak automatikusan a 

torzulásoktól mentes nemzetközi, 

harmadik országbeli vagy uniós árak, 

költségek vagy referenciaértékek 

alkalmazását kell eredményeznie minden 

termelési tényező esetében a rendes érték 

képzése céljából. 

 Ha azonban az említett feltételeket nem 

teljesítő országból exportáló termelő 

egyértelműen bizonyítja, hogy egy vagy 

több egyedi termelési tényező 

vonatkozásában költségei nem torzultak, 

ezeket a költségeket fel lehet használni a 

rendes érték képzésére.  

 Helyénvaló továbbá előírni, hogy a 

bizottsági szolgálatok jelentést tegyenek 

közzé az e kritériumok adott országbeli 

vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról; azon országok esetében, 

amelyekre vonatkozóan jelentős számú 

dömpingellenes esetet rögzítettek, a 

jelentést e rendelet hatálybalépése előtt el 

kell készíteni és el kell fogadni. A jelentés 

elkészítése során konzultálni kell az Unió 

iparával. Az ilyen jelentés, valamint az 

annak alapjául szolgáló bizonyítékok 

felvehetők bármely, az említett országra 

vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat 

aktájába. és hogy az érintett felek számára 

megfelelő lehetőséget kell biztosítani a 

jelentésre, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékokra vonatkozó 

észrevételeik megtételére minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. Az Európai 

Parlament, szerepének megfelelően, 

nyomon követi a jelentés elkészítésének 

folyamatát. Az Európai Parlament 

kérésére, illetve a körülmények egy adott 

országban vagy ágazatban bekövetkező 

megváltozása esetén a Bizottság frissíti a 

jelentést. Az Európai Bizottság kétévente 

mindenképpen elvégzi a jelentés 

felülvizsgálatát. 
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Or. en 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Helyénvaló továbbá emlékeztetni arra, 

hogy a költségeket rendszerint a vizsgálat 

alatt álló exportőr vagy gyártó/termelő által 

nyilvántartott adatok alapján kell 

kiszámítani. Ha az exportáló országban 

azonban jelentős torzulások jelentkeznek, 

és ennek következtében az érintett fél által 

nyilvántartott adatok tükrözte költségek 

mesterségesen alacsonyak, az ilyen 

költségek észszerű alapon kiigazíthatók 

vagy meghatározhatók, többek között más 

reprezentatív piacokról származó vagy 

nemzetközi árakból nyert információk, 

vagy referenciaértékek használatával.  A 

korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló még 

egyértelműbbé tenni, hogy az e rendelettel 

bevezetett rendelkezések alkalmazásának 

céljából valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot kellőképpen figyelembe kell 

venni, az exportáló gyártók/termelők 

belföldi piacán uralkodó körülményekre 

vonatkozó értékelő jelentéseket, valamint 

az azok alapjául szolgáló bizonyítékokat is 

beleértve, amelyeket felvettek az aktába, és 

amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek 

számára lehetőséget biztosítottak az 

észrevételek megtételére. 

(4) Helyénvaló továbbá emlékeztetni arra, 

hogy a költségeket rendszerint a vizsgálat 

alatt álló exportőr vagy gyártó/termelő által 

nyilvántartott adatok alapján kell 

kiszámítani. Ha az exportáló országban 

azonban jelentős torzulások jelentkeznek, 

és ennek következtében az érintett fél által 

nyilvántartott adatok tükrözte költségek 

mesterségesen alacsonyak, az ilyen 

költségeket észszerű alapon kell 

meghatározni, többek között más 

reprezentatív piacokról, nemzetközi 

árakból vagy referenciaértékekből, illetve 

az uniós piacokról származó információk 
használatával. A korábbi eljárások során 

szerzett tapasztalatok alapján helyénvaló 

még egyértelműbbé tenni, hogy az e 

rendelettel bevezetett rendelkezések 

alkalmazásának céljából valamennyi 

vonatkozó bizonyítékot kellőképpen 

figyelembe kell venni, az exportáló 

gyártók/termelők belföldi piacán uralkodó 

körülményekre vonatkozó értékelő 

jelentéseket, valamint az azok alapjául 

szolgáló bizonyítékokat is beleértve, 

amelyeket felvettek az aktába, és 

amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek 

számára lehetőséget biztosítottak az 

észrevételek megtételére. 

Or. en 
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Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont 

2016/1036/EU rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6a) a) Abban az esetben, ha e 

rendelkezés vagy e rendelet bármely más 

vonatkozó rendelkezésének 

alkalmazásakor megállapítást nyer, hogy a 

fennálló jelentős torzulások következtében 

nem helyénvaló az exportáló országbeli 

belföldi árak és költségek alkalmazása, a 

rendes értéket a torzulásoktól mentes 

árakat vagy referenciaértékeket tükröző 

előállítási és értékesítési költségek alapján 

kell képezni. Az e célból felhasználható 

források a torzulásoktól mentes nemzetközi 

árakat, költségeket, vagy 

referenciaértékeket, vagy az exportáló 

országgal hasonló gazdasági fejlettségi 

szintű, megfelelő reprezentatív országbeli 

vonatkozó előállítási és értékesítési 

költségeket foglalják magukban, feltéve 

hogy a vonatkozó költségadatok könnyen 

elérhetők. A képzett rendes értéknek 

tartalmaznia kell az értékesítési, általános 

és igazgatási költségek, valamint a 

nyereség észszerű összegét. 

(6a) a) Abban az esetben, ha 

megállapítást nyer, hogy a gazdaság 

egészében vagy annak egyes ágazataiban 
fennálló jelentős torzulások következtében 

nem helyénvaló az exportáló országbeli 

belföldi árak és költségek alkalmazása, a 

rendes értéket a torzulásoktól mentes 

árakat vagy referenciaértékeket tükröző 

előállítási és értékesítési költségek alapján 

kell képezni. Az e célból felhasználható 

források a torzulásoktól mentes nemzetközi 

árakat, költségeket, vagy 

referenciaértékeket, vagy megfelelő 

reprezentatív országbeli – a tagállamok 

valamelyikét is beleértve – vonatkozó 

előállítási és értékesítési költségeket 

foglalják magukban, feltéve hogy a 

vonatkozó költségadatok könnyen 

elérhetők. A képzett rendes értéknek 

tartalmaznia kell az értékesítési, általános 

és igazgatási költségek, valamint a 

nyereség észszerű összegét. 

Or. en 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont 

2016/1036/EU rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az a) pont szerinti 

jelentős torzulások állnak fenn, ha a 
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torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítő 

vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más 

módon befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

jelentett árak vagy költségek – a 

nyersanyagköltségeket vagy egyéb 

termelési tényezőket is beleértve – 

kormányzati beavatkozás hatására nem 

szabadpiaci erőviszonyok eredményei. 

Annak mérlegelésekor, hogy fennállnak-e 

jelentős torzulások – többek között – az 

alábbiak lehetséges hatását kell figyelembe 

venni: a kérdéses piacot jelentős mértékben 

olyan vállalkozások szolgálják ki, amelyek 

– a megfelelő vállalatirányítást tényszerűen 

és jogilag is feláldozva – az exportáló 

ország hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítő 

vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más 

módon befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; az átlátható és tényleges 

társasági törvény és a csődszabályozási 

rendszer hiánya, amely megakadályozza a 

tulajdonjogok gyakorlását; a bérek nem a 

munkaerő és a vezetőség közötti szabad 

alku eredményeként alakulnak ki; az 

átlátható jogszabályok hiánya 

diszkriminatív hatásokat eredményez a 

közös vállalkozások és más külföldi 

befektetések tekintetében; valamint 

közpolitikai célokat megvalósító 

intézmények által nyújtott finanszírozás 

vehető igénybe, továbbá minden egyéb 

olyan tényező, amelyet a Bizottság a 

jelentős torzulások fennállásának 

értékelése érdekében helyénvalónak talál. 

 Az exportáló ország gazdaságának 

egészében vagy gazdaságának valamely 

ágazatában fennálló jelentős torzulások 

automatikusan a torzulásoktól mentes 

nemzetközi, harmadik országbeli vagy 

uniós árak, költségek vagy 

referenciaértékek alkalmazását 

eredményezik minden termelési tényező 

esetében a rendes érték képzése céljából. 

 Ha azonban az említett feltételeket nem 

teljesítő országból exportáló termelő 
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egyértelműen bizonyítja, hogy egy vagy 

több egyedi termelési tényező 

vonatkozásában költségei nem torzultak, 

ezeket a költségeket fel kell használni a 

rendes érték képzésére. 

Or. en 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont 

2016/1036/EU rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 c) A bizottsági szolgálatok adott esetben 

jelentést tehetnek közzé a b) pontban 

felsorolt kritériumok adott országbeli vagy 

adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról. Az ilyen jelentés, valamint az 

annak alapjául szolgáló bizonyítékok 

felvehetők bármely, az említett országra 

vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat 

aktájába. Az érintett felek számára 

megfelelő lehetőséget kell biztosítani a 

jelentés, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékok kiegészítésére, 

észrevételezésére, vagy az azokra való 

támaszkodásra, minden egyes olyan 

vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen 

jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra 

kerülnek. A megállapításoknak az aktában 

szereplő valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot figyelembe kell venniük. 

 c) A bizottsági szolgálatok részletes 

jelentést tesznek közzé a b) pontban 

felsorolt kritériumok adott országbeli vagy 

adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról. Azon országok esetében, 

amelyekre vonatkozóan jelentős számú 

dömpingellenes esetet nyitottak meg, a 

jelentést e rendelet hatálybalépése előtt el 

kell készíteni és el kell fogadni. A jelentés 

elkészítése során konzultálnak az Unió 

iparával. Az ilyen jelentés, valamint az 

annak alapjául szolgáló bizonyítékok 

felvehetők bármely, az említett országra 

vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat 

aktájába. Az érintett felek számára 

megfelelő lehetőséget kell biztosítani a 

jelentés, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékok kiegészítésére, 

észrevételezésére, vagy az azokra való 

támaszkodásra, minden egyes olyan 

vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen 

jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra 

kerülnek. A megállapításoknak az aktában 

szereplő valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot figyelembe kell venniük. Az 

Európai Parlament, szerepének 

megfelelően, nyomon követi a jelentés 

elkészítésének folyamatát. Az Európai 

Parlament kérésére, illetve a körülmények 

egy adott országban vagy ágazatban 
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bekövetkező megváltozása esetén a 

Bizottság saját kezdeményezésére a 

Bizottság frissíti a jelentést. Az Európai 

Bizottság kétévente mindenképpen elvégzi 

a jelentés felülvizsgálatát. 

Or. en 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 pont 

2016/1036/EU rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – d pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésre. 

 d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésre. Amennyiben a jelentés 

megállapításai jelentős torzulások 

fennállását mutatják, a jelentésnek a (6) 

bekezdés b) pontja értelmében kellően 

indokolnia kell a rendes érték a) pontban 

említett módszertan szerinti kiszámítását. 

Az Unió iparától semmiképpen sem 

kérhető további teher. 

 A jelentés hiánya nem akadályozhatja 

meg a Bizottságot abban, hogy minden 

rendelkezésre álló információt vagy adatot 

felhasználjon a jelentős torzulások 

fennállásának megállapítására és a 

vonatkozó követelmények teljesülése 

esetén az a) pontban említett módszertan 

alkalmazására. 

Or. en 
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Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont 

2016/1036/EU rendelet 

2 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„(7) „Az azon országokból érkező 

behozatal esetében, amelyek a megindítás 

idején nem tagjai a WTO-nak és 

szerepelnek az (EU) 2015/755 rendelet I. 

mellékletében, a rendes értéket egy 

piacgazdasággal rendelkező harmadik 

ország ára vagy számtanilag képzett értéke 

vagy az ilyen harmadik országból más 

országokba – beleértve az Uniót is – 

történő kivitel esetén felszámított ár 

alapján kell megállapítani, vagy, ha ez nem 

lehetséges, bármilyen más észszerű alapon 

megállapítható, ideértve a hasonló 

termékért az Unióban ténylegesen fizetett 

vagy fizetendő árat, és azt szükség esetén 

megfelelően módosítani kell úgy, hogy egy 

észszerűen elfogadható haszonkulcsot is 

magában foglaljon. 

„(7) „Az azon országokból érkező 

behozatal esetében, amelyek a megindítás 

idején nem tagjai a WTO-nak és 

szerepelnek az (EU) 2015/755 rendelet I. 

mellékletében, a rendes értéket egy 

piacgazdasággal rendelkező harmadik 

ország ára vagy számtanilag képzett értéke 

vagy az ilyen harmadik országból más 

országokba – beleértve az Uniót is – 

történő kivitel esetén felszámított ár 

alapján kell megállapítani, vagy, ha ez nem 

lehetséges, bármilyen más észszerű alapon 

megállapítható, ideértve a hasonló 

termékért az Unióban ténylegesen fizetett 

vagy fizetendő árat, és azt szükség esetén 

megfelelően módosítani kell úgy, hogy egy 

észszerűen elfogadható haszonkulcsot is 

magában foglaljon. 

A megfelelő, piacgazdasággal rendelkező 

harmadik országot megalapozott módon, a 

kiválasztás idején rendelkezésre álló összes 

megbízható információ 

figyelembevételével kell kiválasztani. A 

határidőket szintén figyelembe kell venni, 

adott esetben olyan, piacgazdasággal 

rendelkező harmadik országot kell 

kiválasztani, amely ugyanazon vizsgálat 

alá esik. 

A megfelelő, piacgazdasággal rendelkező, 

reprezentatív országot megalapozott 

módon, a kiválasztás idején rendelkezésre 

álló összes megbízható információ 

figyelembevételével kell kiválasztani. A 

határidőket szintén figyelembe kell venni; 

adott esetben olyan megfelelő 

reprezentatív országot kell kiválasztani, 

amely ugyanazon vizsgálat alá esik. 

A vizsgálatban érintett feleket a vizsgálat 

megindítása után rövid időn belül 

tájékoztatni kell a kijelölt, piacgazdasággal 

rendelkező harmadik országról, és tíz 

napot kell biztosítani számukra 

észrevételeik megtételére.” 

A vizsgálatban érintett feleket a vizsgálat 

megindítása után haladéktalanul 

tájékoztatni kell a kijelölt, megfelelő 

reprezentatív országról, és tíz napot kell 

biztosítani számukra észrevételeik 

megtételére.” 

Or. en 
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INDOKOLÁS 

Jogi háttér:  

 

1. A javaslatot az tette szükségessé, hogy a Kína WTO-csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv 

15. bekezdés a) pont ii. albekezdésének érvényessége nemrégiben lejárt. A csatlakozásról 

szóló jegyzőkönyv e paragrafusa lehetővé tette a WTO-tagok számára, hogy Kínát 

piacgazdasággal nem rendelkező országként kezeljék, és ezért a szabványos módszer 

helyett egy alternatív módszert alkalmazzanak a dömpingvámok kiszámítására.  

 

E paragrafus lejárta nyomán Kína 2016. december 12-én konzultációt kezdeményezett az 

Európai Unióval a Kínából származó behozatallal foglalkozó dömpingellenes 

eljárásokban a „nem piacgazdasággal rendelkező” országokra vonatkozó rendes értékek 

megállapítását érintő EU-rendelet egyes rendelkezéseivel kapcsolatban. 

 

Kína állítása szerint az intézkedések valószínűleg nem egyeztethetők össze: 

 

 a dömpingellenes megállapodás 2.1 és 2.2 cikkével;  

   

 az 1994. évi GATT I:1. és VI:1 cikkével.  

 

2017. január 23-án a konzultációt egy kölcsönösen kielégítő megoldás elérése céljából 

felfüggesztették. Noha e konzultációk segítették a felek előtt fekvő egyes kérdések 

tisztázását, nem voltak képesek rendezni a vitát. 

 

Ezért március 9-én Kína egy testület felállítását kérte a fent említett cikkekben említett 

ügy vizsgálata céljából.  

 

Amennyiben elfogadjuk és osztjuk azokat a jogi érveket, amelyekre az Európai Bizottság 

az új javaslatot alapozta, meg kell vizsgálnunk, hogy az új javaslat szövege valamennyi 

elemet oly módon tartalmazza-e, amely egyértelműen elérhetővé teszi a két fő célt: 

 

a) hogy létrejöjjön egy olyan módszer, amely a dömpingellenes számításokat kevésbé 

bonyolulttá, az eszköz egészét pedig hatékonyabbá teszi; 

 

b) ne keletkezzenek újabb terhek az EU ipara számára.  

 

E tekintetben figyelmünket és – minden valószínűség szerint – módosításainkat a 

Bizottság javaslatának két fő kérdésére kell összpontosítanunk: a jelentős torzulás 

fogalmának jelentésére és annak kritériumaira, valamint a Bizottság jelentésének jellegére 

és tartalmára.  

 

1. A JELENTŐS TORZULÁS fogalmának jelentése és annak KRITÉRIUMAI:  

 

A Bizottság javaslata azon körülményekre vonatkozóan vezeti be a „jelentős torzulás” 

fogalmát, amelyek fennállásakor a belföldi árak és költségek nem szolgálnak észszerű 

alappal a rendes érték megállapításához.  
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A 2. cikk új (6a) bekezdésének a) pontja szerint, ahol a Bizottság megállapítja, hogy  

 

„a fennálló jelentős torzulások következtében (...) a rendes értéket a torzulásoktól mentes 

árakat vagy referenciaértékeket tükröző előállítási és értékesítési költségek alapján kell 

képezni”,  

 

valamint a 2. cikk új 6a. cikkének b) pontja szerint, amely megállapítja, hogy  

 

„Többek között abban az esetben tekinthető úgy, hogy az érintett termék vonatkozásában 

az a) pont szerinti jelentős torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak vagy költségek – a 

nyersanyagköltségeket is beleértve – (...) nem szabadpiaci erőviszonyok eredményei”, 

 

elengedhetetlen annak értelmezése, hogy a „jelentős torzulások” fogalma és 

fogalommeghatározása eléggé egyértelmű és jogi szempontból elég szilárd-e ahhoz, hogy 

indokolja az alternatív módszer alkalmazását, vagy azt jobban meg kell-e határozni.  

 

Amennyiben a „jelentős torzulások” fennállását kell vizsgálnunk az új módszer 

alkalmazásának feltételeként, e feltétel fennállását megfelelően meg kell határozni annak 

érdekében, hogy egyértelmű metódussal rendelkezzünk az új módszer ebből következő 

alkalmazására.  

 

A 2017. március 28-án tartott technikai tájékoztatón a Bizottság tisztázta, hogy a 

torzulások a nyersanyag-, munkaerő-, energia- és egyéb költségekhez hasonló termelési 

tényezőket érinthetnek. 

 

E termelési költségek megállapításában fennálló rendellenességek nyomán a Bizottság 

megállapítja majd, hogy jelentős torzulások állnak fenn, és a rendes érték alapján – 

amelyet egy megfelelő reprezentatív országban érvényes, torzulásoktól mentes költségek 

vagy nemzetközi referenciaértékek felhasználásával kell képezni – dömpingszámítást 

állapít meg.  

 

Noha e költségek értékét a megfelelő harmadik országban állapítják meg, a Bizottság 

ellenőrizni fogja a termelés teljes költségét abban az országban, ahol a jelentős torzulások 

fennállnak annak érdekében, hogy megfelelően értékelje e különböző költségelemek 

összességét.  

 

Végső soron világossá kell tenni, hogy a rendszert nem egy költségkiigazítási művelet 

alapján rekonstruáljuk, hanem e költségek tényleges megállapításával ott, ahol nincsenek 

torzulások. A termelési költségek valamennyi összetevőjének rekonstruálására ilyen 

módon kerül sor, kivéve, ha az érdekelt felek – és különösen az exportőrök – igazolni 

tudják, hogy az egyik ilyen összetevő valamely ágazatban torzulásoktól mentes. 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy az Európai Parlamentnek valójában oly módon kell 

módosítania a javaslatot, hogy erősítse a jelentős torzulások meghatározását annak 

érdekében, hogy világosabbá tegye a jelentős torzulások fogalmának jelentését. 

 

E megközelítés követése észszerű alternatív megoldást jelenthet a jelenlegi rendszerhez 

képest.  
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Ily módon hasznos lehetne összehasonlító elemzést végezni az Egyesült Államok 

dömpingellenes szabályozásával, amely az 1930-as vámtörvényen alapul, és kifejezett 

utalást tartalmaz hat kritériumra, amelyek alapján az igazgatási hatóság megállapítja, hogy 

valamely külföldi ország piacgazdaságként működik-e.  

 

A két rendszer összevetésére szükség van annak tisztázása érdekében is, hogy a Kína 

WTO-csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv 15. bekezdés a) pontja ii. alpontjának lejárta 

után az 1036/2016 rendelet miért okozott jogi bizonytalanságot az Unióban.  

 

 

2. A jelentés:  

 

A javaslat kimondja, hogy „A bizottsági szolgálatok adott esetben jelentést tehetnek közzé 

a b) pontban felsorolt kritériumok adott országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos 

helyzetének leírásáról”.  

 

Ez a rendelkezés az új mechanizmus működésének megértése szempontjából túlságosan 

általánosnak tekinthető.  

 

Emellett a tehetnek közzé megfogalmazás több szempontból is aggályos, amennyiben a 

jelentést, nevezetesen az uniós ipar által az érintett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat során szolgáltatott bizonyítékokat a javaslat központi részének kell tekintenünk.  

 

Emellett a javaslat nem ad semmilyen információt a jelentés elfogadásának határidejéről, 

és arról, hogy azt milyen rendszerességgel frissítik az adott ágazatokban vagy 

országokban bekövetkező esetleges (pozitív vagy negatív) fejlemények rögzítése 

érdekében.  

 

 

Világossá kell tenni az Európai Parlamentnek az egész eljárásban, valamint az uniós 

érdekelt felekkel való konzultációnak a jelentés elkészítésében betöltött szerepét. 

 

Következtetés: megfontolandó, hogy az Európai Parlament megerősítse-e ezt a pontot a 

jelentéssel összefüggő szempontok, különösen elfogadásának és frissítésének időpontja, 

valamint szerkezeti felépítése és részletei tisztázása érdekében. 

 

 

Egyéb kérdések 

 

Véleményünk szerint a Bizottság javaslatának egyéb elemei, az 1. cikk (2) bekezdésétől – 

azon országok, amelyek nem tagjai a WTO-nak – az 1. cikk (5) bekezdéséig, valamint a 

2., 3. és 4. cikk eléggé egyértelműek. 

 

Megfelelnek az EU ipara aggályainak és érdekeinek a felülvizsgálat és a támogatásokkal 

kapcsolatos további vizsgálatok ügyében, ezért nincs szükség jelentős módosításokra a 

szöveg ezen részeiben. 

 

 


