
 

PR\1124131LV.docx  PE602.983v03-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja 
 

2016/0351(COD) 

25.4.2017 

***I 
ZIŅOJUMA PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu 

(ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, 

kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par 

aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības 

dalībvalstis 

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

Starptautiskās tirdzniecības komiteja 

Referents: Salvatore Cicu 

 



 

PE602.983v03-00 2/15 PR\1124131LV.docx 

LV 

 

PR_COD_1amCom 

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu 

(ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav 

Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret 

subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis 

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

 (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2016)0721),  

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 

2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0456/2016), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,  

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 29. marta 

atzinumu1,  

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības 

un enerģētikas komitejas atzinumu (A8-0000/2017), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;  

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj 

ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem.  

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās gūto 

pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

3. Ņemot vērā iepriekšējās procedūrās gūto 

pieredzi, ir lietderīgi precizēt, kādos 

apstākļos var uzskatīt, ka ir nozīmīgi 

                                                 
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts. 
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kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka var uzskatīt, ka ir šāda 

situācija, inter alia, ja paziņotās cenas vai 

izmaksas, arī izejvielu izmaksas, nav 

noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, jo tās 

ietekmē valdības iejaukšanās. Ir arī 

lietderīgi precizēt, ka, apsverot to, vai ir 

šāda situācija, var ņemt vērā, inter alia, 

šādu kritēriju iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus. Ir arī lietderīgi noteikt, ka 

Komisijas dienesti var izstrādāt ziņojumus, 

kuros aprakstīta konkrētā situācija saistībā 

ar minētajiem kritērijiem noteiktā valstī vai 

nozarē; ka šādi ziņojumi un pierādījumi, uz 

kuriem tie ir balstīti, var tikt pievienoti 

ikvienai izmeklēšanas lietai attiecībā uz 

konkrēto valsti vai nozari; un ka 

ieinteresētajām pusēm būtu jādod 

pietiekama iespēja izteikt piezīmes par 

ziņojumu un pierādījumiem, uz kuriem tas 

ir balstīts, ikvienā izmeklēšanā, kurā 

izmanto šādu ziņojumu vai pierādījumus. 

kropļojumi, kas lielā mērā ietekmē brīvā 

tirgus spēkus. Konkrēti, ir lietderīgi 

precizēt, ka var uzskatīt, ka ir šāda 

situācija, inter alia, ja paziņotās cenas vai 

izmaksas, arī izejvielu un citu ražošanas 

faktoru izmaksas, nav noteiktas brīvā 

tirgus spēku ietekmē, jo tās ietekmē 

valdības iejaukšanās. Ir arī lietderīgi 

precizēt, ka, apsverot to, vai ir šāda 

situācija, būtu jāņem vērā, inter alia, šādu 

kritēriju iespējamā ietekme: attiecīgajā 

tirgū lielā mērā darbojas uzņēmumi, par 

kuru veikto darbību atbild, sniedz norādes 

un to kontrolē vai politiski pārrauga 

eksportētājas valsts iestādes, de facto un de 

jure atsakoties no pienācīgas korporatīvās 

pārvaldības; valsts ir pārstāvēta 

uzņēmumos un tādējādi var iejaukties 

jautājumos par cenām vai izmaksām; 

diskriminējoša sabiedriskā politika vai 

pasākumi, kuros priekšroka tiek dota 

iekšzemes piegādātājiem vai kuri kaut kā 

citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; nav 

pārredzamu un efektīvi funkcionējošu 

uzņēmējdarbības tiesību un bankrota 

režīma, tādēļ nav iespējams īstenot 

īpašumtiesības; algu likmes nav noteiktas 

brīvās pārrunās starp darba ņēmējiem un 

vadību; pārredzama tiesību aktu kopuma 

trūkums diskriminējoši ietekmē 

kopuzņēmumus un citas ārvalstu 

investīcijas, un piekļuve finansējumam, ko 

piešķir iestādes, kuras īsteno sabiedriskās 

politikas mērķus, un jebkādi citi apstākļi, 

ko Komisija uzskata par atbilstošiem, lai 

novērtētu to, vai pastāv nozīmīgi 

kropļojumi.  

 Nozīmīgiem kropļojumiem ekonomikā 

kopumā vai eksportētājas valsts 

ekonomikas nozarē būtu automātiski 

jāizraisa neizkropļotu starptautisko, trešās 

valsts vai ES cenu, izmaksu vai etalonu 

izmantošana attiecībā uz katru ražošanas 

faktoru normālās vērtības noteikšanai. 

 Tomēr, ja ražotājs eksportētājs no valsts, 

kas neatbilst šiem nosacījumiem, skaidri 

pierāda, ka tā viena vai vairāku atsevišķu 

ražošanas faktoru izmaksas nav 
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izkropļotas, šīs izmaksas būtu jāizmanto 

normālās vērtībai noteikšanai.  

 Ir arī lietderīgi noteikt, ka Komisijas 

dienesti var izstrādāt ziņojumus, kuros 

aprakstīta konkrētā situācija saistībā ar 

minētajiem kritērijiem noteiktā valstī vai 

nozarē; attiecībā uz valstīm, par kurām 

reģistrēts būtisks skaits antidempinga 

lietu, ziņojums būtu jāpabeidz un 

jāpieņem pirms šīs regulas stāšanās 

spēkā. Izstrādājot ziņojumu, būtu 

jāapspriežas ar Savienības ražošanas 

nozari. Šādi ziņojumi un pierādījumi, uz 

kuriem tie ir balstīti, var tikt pievienoti 

ikvienai izmeklēšanas lietai attiecībā uz 

konkrēto valsti vai nozari; un 

ieinteresētajām pusēm būtu jādod 

pietiekama iespēja izteikt piezīmes par 

ziņojumu un pierādījumiem, uz kuriem tas 

ir balstīts, ikvienā izmeklēšanā, kurā 

izmanto šādu ziņojumu vai pierādījumus. 

Saskaņā ar savām funkcijām Eiropas 

Parlamentam ir jāuzrauga ziņojuma 

izstrādes process. Komisija atjaunina 

ziņojumu pēc Eiropas Parlamenta 

pieprasījuma vai tad, ja mainījušies 

apstākļi noteiktā valstī vai nozarē. 

Jebkurā gadījumā Eiropas Komisijai ik 

pēc diviem gadiem ziņojums būtu 

jāpārskata. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ir arī lietderīgi atcerēties, ka izmaksas 

parasti būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 

izmeklēšanā iesaistītā eksportētāja vai 

ražotāja dokumentāciju. Tomēr, ja 

eksportētājā valstī ir nozīmīgi kropļojumi, 

kuru dēļ izmaksas, kas atspoguļotas 

4. Ir arī lietderīgi atcerēties, ka izmaksas 

parasti būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 

izmeklēšanā iesaistītā eksportētāja vai 

ražotāja dokumentāciju. Tomēr, ja 

eksportētājā valstī ir nozīmīgi kropļojumi, 

kuru dēļ izmaksas, kas atspoguļotas 
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attiecīgās ieinteresētās personas 

dokumentācijā ir mākslīgi pazeminātas, 

šādas izmaksas var koriģēt vai noteikt, 

izmantojot ikvienu pieņemamu 

pamatojumu, arī informāciju no citiem 

reprezentatīviem tirgiem, starptautiskām 

cenām vai etaloniem.  Ņemot vērā 

iepriekšējās procedūrās gūto pieredzi, ir 

lietderīgi arī precizēt, ka, piemērojot ar šo 

regulu ieviestos noteikumus, būtu pienācīgi 

jāņem vērā visi būtiskie pierādījumi, arī 

attiecīgie novērtējuma ziņojumi par 

dominējošiem apstākļiem ražotāju 

eksportētāju iekšējā tirgū un pierādījumi, 

uz kuriem šie ziņojumi ir balstīti, kas 

pievienoti lietas materiāliem un par ko 

ieinteresētajām pusēm ir bijusi iespēja 

izteikt piezīmes. 

attiecīgās ieinteresētās personas 

dokumentācijā ir mākslīgi pazeminātas, 

šādas izmaksas būtu jānosaka, izmantojot 

ikvienu pieņemamu pamatojumu, arī 

informāciju no citiem reprezentatīviem 

tirgiem, starptautiskām cenām vai 

etaloniem vai Savienības tirgiem. Ņemot 

vērā iepriekšējās procedūrās gūto pieredzi, 

ir lietderīgi arī precizēt, ka, piemērojot ar 

šo regulu ieviestos noteikumus, būtu 

pienācīgi jāņem vērā visi būtiskie 

pierādījumi, arī attiecīgie novērtējuma 

ziņojumi par dominējošiem apstākļiem 

ražotāju eksportētāju iekšējā tirgū un 

pierādījumi, uz kuriem šie ziņojumi ir 

balstīti, kas pievienoti lietas materiāliem un 

par ko ieinteresētajām pusēm ir bijusi 

iespēja izteikt piezīmes. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – a apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6.a a) Ja, piemērojot šīs regulas šo vai 

kādu citu būtisku noteikumu, tiek 

konstatēts, ka nozīmīgu kropļojumu dēļ 

nav pareizi izmantot iekšzemes cenas un 

izmaksas eksportētājā valstī, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas 

un pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo 

neizkropļotas cenas vai etalonus. Šim 

nolūkam var izmantot avotus, kas ietver 

neizkropļotas starptautiskās cenas, 

izmaksas, etalonus vai atbilstošas 

ražošanas un pārdošanas izmaksas attiecīgā 

reprezentatīvā valstī ar līdzīgu 

ekonomiskās attīstības līmeni, kāds ir 

eksportētājā valstī, ar nosacījumu, ka ir 

viegli pieejami attiecīgie dati par 

izmaksām. Saliktā normālā vērtība ietver 

6.a a) Ja tiek konstatēts, ka ekonomiku 

kopumā vai tās nozares skarošu nozīmīgu 

kropļojumu dēļ nav pareizi izmantot 

iekšzemes cenas un izmaksas eksportētājā 

valstī, normālo vērtību nosaka, 

pamatojoties uz ražošanas un pārdošanas 

izmaksām, kas atspoguļo neizkropļotas 

cenas vai etalonus. Šim nolūkam var 

izmantot avotus, kas ietver neizkropļotas 

starptautiskās cenas, izmaksas, etalonus vai 

atbilstošas ražošanas un pārdošanas 

izmaksas attiecīgā reprezentatīvā valstī, 

tostarp kādā no dalībvalstīm, ar 

nosacījumu, ka ir viegli pieejami attiecīgie 

dati par izmaksām. Saliktā normālā vērtība 

ietver samērīgas administratīvās, 

pārdošanas un vispārējās izmaksas un 
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samērīgas administratīvās, pārdošanas un 

vispārējās izmaksas un peļņu; 

peļņu; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – b apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 b) var uzskatīt, ka attiecībā uz attiecīgo 

izstrādājumu ir nozīmīgi kropļojumi a) 

apakšpunkta nozīmē, inter alia, ja paziņotās 

cenas vai izmaksas, arī izejvielu izmaksas, 

nav noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, jo 

tās ietekmē valdības iejaukšanās. Apsverot, 

vai ir nozīmīgi kropļojumi, var ņemt vērā, 

inter alia, šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes; 

valsts ir pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi 

var iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

un piekļuve finansējumam, ko piešķir 

iestādes, kuras īsteno sabiedriskās politikas 

mērķus; 

b) var uzskatīt, ka ir nozīmīgi kropļojumi 

a) apakšpunkta nozīmē, inter alia, ja 

paziņotās cenas vai izmaksas, arī izejvielu 

un citu ražošanas faktoru izmaksas, nav 

noteiktas brīvā tirgus spēku ietekmē, jo tās 

ietekmē valdības iejaukšanās. Apsverot, 

vai ir nozīmīgi kropļojumi, ņem vērā, inter 

alia, šādu faktoru iespējamo ietekmi: 

attiecīgajā tirgū lielā mērā darbojas 

uzņēmumi, par kuru veikto darbību atbild, 

sniedz norādes un to kontrolē vai politiski 

pārrauga eksportētājas valsts iestādes, de 

facto un de jure atsakoties no pienācīgas 

korporatīvās pārvaldības; valsts ir 

pārstāvēta uzņēmumos un tādējādi var 

iejaukties jautājumos par cenām vai 

izmaksām; diskriminējoša sabiedriskā 

politika vai pasākumi, kuros priekšroka 

tiek dota iekšzemes piegādātājiem vai kuri 

kaut kā citādi ietekmē brīvā tirgus spēkus; 

nav pārredzamu un efektīvi funkcionējošu 

uzņēmējdarbības tiesību un bankrota 

režīma, tādēļ nav iespējams īstenot 

īpašumtiesības; algu likmes nav noteiktas 

brīvās pārrunās starp darba ņēmējiem un 

vadību; pārredzama tiesību aktu kopuma 

trūkums diskriminējoši ietekmē 

kopuzņēmumus un citas ārvalstu 

investīcijas; piekļuve finansējumam, ko 

piešķir iestādes, kuras īsteno sabiedriskās 

politikas mērķus, un jebkādi citi apstākļi, 

ko Komisija uzskata par atbilstošiem, lai 

novērtētu to, vai pastāv nozīmīgi 
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kropļojumi. 

 Nozīmīgi kropļojumi ekonomikā kopumā 

vai eksportētājas valsts ekonomikas 

nozarē automātiski izraisa neizkropļotu 

starptautisko, trešās valsts vai ES cenu, 

izmaksu vai etalonu attiecībā uz katru 

ražošanas faktoru izmantošanu normālās 

vērtības noteikšanai. 

 Ja ražotājs eksportētājs no valsts, kas 

neatbilst šiem nosacījumiem, skaidri 

pierāda, ka tā viena vai vairāku atsevišķu 

ražošanas faktoru izmaksas nav 

izkropļotas, šīs izmaksas izmanto 

normālās vērtības noteikšanai; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – c apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 c) attiecīgā gadījumā Komisijas dienesti 

var izstrādāt ziņojumu, kurā aprakstīta 

konkrētā situācija saistībā ar b) 

apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Šāds ziņojums 

un pierādījumi, uz kuriem tas ir balstīts, var 

tikt pievienots ikvienai izmeklēšanas lietai 

attiecībā uz konkrēto valsti vai nozari. 

Ieinteresētajām pusēm ir pietiekama 

iespēja papildināt, izteikt piezīmes un 

paļauties uz ziņojumu un pierādījumiem, 

uz kuriem tas ir balstīts, ikvienā 

izmeklēšanā, kurā izmanto šādu ziņojumu 

vai pierādījumus. Izdarītajos konstatējumos 

ņem vērā visus attiecīgās lietas materiālos 

iekļautos pierādījumus; 

 c) Komisijas dienesti sagatavo sīki 

izstrādātu ziņojumu, kurā aprakstīta 

konkrētā situācija saistībā ar 

b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem 

noteiktā valstī vai nozarē. Attiecībā uz 

valstīm, par kurām uzsākts būtisks skaits 

antidempinga lietu, ziņojums tiek pabeigts 

un pieņemts pirms šīs regulas stāšanās 

spēkā. Izstrādājot ziņojumu, apspriežas ar 

Savienības ražošanas nozari. Šāds 

ziņojums un pierādījumi, uz kuriem tas ir 

balstīts, var tikt pievienots ikvienai 

izmeklēšanas lietai attiecībā uz konkrēto 

valsti vai nozari. Ieinteresētajām pusēm ir 

pietiekama iespēja papildināt, izteikt 

piezīmes un paļauties uz ziņojumu un 

pierādījumiem, uz kuriem tas ir balstīts, 

ikvienā izmeklēšanā, kurā izmanto šādu 

ziņojumu vai pierādījumus. Izdarītajos 

konstatējumos ņem vērā visus attiecīgās 
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lietas materiālos iekļautos pierādījumus. 

Saskaņā ar savām funkcijām Eiropas 

Parlaments uzrauga ziņojuma izstrādes 

procesu. Komisija atjaunina ziņojumu pēc 

Eiropas Parlamenta pieprasījuma vai pēc 

savas iniciatīvas, ja mainījušies apstākļi 

noteiktā valstī vai nozarē. Jebkurā 

gadījumā Eiropas Komisija ik pēc diviem 

gadiem ziņojumu pārskata; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 6.a punkts – d apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz c) apakšpunktā minēto 

ziņojumu normālās vērtības aprēķināšanai, 

iesniedzot sūdzību saskaņā ar 5. pantu vai 

pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar 11. 

pantu; 

 d) Savienības ražošanas nozare var 

paļauties uz c) apakšpunktā minēto 

ziņojumu normālās vērtības aprēķināšanai, 

iesniedzot sūdzību saskaņā ar 5. pantu vai 

pārskatīšanas pieprasījumu saskaņā ar 11. 

pantu. Ja ziņojumā secināts, ka pastāv 

nozīmīgi kropļojumi, ziņojums saskaņā ar 

6. punkta b) apakšpunktu ir pietiekams 

pierādījums, lai pamatotu normālās 

vērtības aprēķināšanu atbilstīgi 

a) apakšpunktā minētajai metodikai. 

Jebkurā gadījumā Savienības ražošanas 

nozarei netiek uzlikts papildu slogs. 

 Tas, ka šāda ziņojuma nav, nekavē 

Komisiju izmantot visu pieejamo 

informāciju vai datus, lai noteiktu, vai ir 

nozīmīgi kropļojumi, un izmantot 

a) apakšpunktā minēto metodiku, ja ir 

izpildīti attiecīgie nosacījumi; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 2. punkts 

Regula (ES) 2016/1036 

2. pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

“7. Attiecībā uz importu no valstīm, 

kuras procedūras sākšanas dienā nav PTO 

dalībvalstis un ir minētas Regulas (ES) 

2015/755 I pielikumā, normālo vērtību 

nosaka, pamatojoties uz cenu vai salikto 

vērtību kādā trešā tirgus ekonomikas 

valstī vai pārdošanas cenu no šādas trešās 

valsts uz citām valstīm, tostarp Savienību, 

vai, ja tas nav iespējams, izmantojot 

jebkuru citu pieņemamu vērtību, tostarp 

cenu, kas faktiski samaksāta vai 

maksājama Savienībā par līdzīgo 

izstrādājumu, vajadzības gadījumā to 

atbilstīgi koriģējot, lai ietvertu samērīgu 

peļņas procentu. 

“7. Attiecībā uz importu no valstīm, 

kuras procedūras sākšanas dienā nav PTO 

dalībvalstis un ir minētas Regulas 

(ES) 2015/755 I pielikumā, normālo 

vērtību nosaka, pamatojoties uz cenu vai 

salikto vērtību atbilstīgā reprezentatīvā 

valstī vai pārdošanas cenu no šādas trešās 

valsts uz citām valstīm, tostarp Savienību, 

vai, ja tas nav iespējams, izmantojot 

jebkuru citu pieņemamu vērtību, tostarp 

cenu, kas faktiski samaksāta vai 

maksājama Savienībā par līdzīgo 

izstrādājumu, vajadzības gadījumā to 

atbilstīgi koriģējot, lai ietvertu samērīgu 

peļņas procentu. 

Trešo tirgus ekonomikas valsti izvēlas 

pieņemamā veidā, pievēršot īpašu 

uzmanību jebkādai ticamai informācijai, 

kas ir pieejama izvēles izdarīšanas laikā. 

Tāpat ņem vērā arī termiņus; un, ja 

nepieciešams, izmanto trešo tirgus 

ekonomikas valsti, kurā veic tādu pašu 

izmeklēšanu. 

Atbilstīgu reprezentatīvo valsti izvēlas 

pieņemamā veidā, pievēršot īpašu 

uzmanību jebkādai ticamai informācijai, 

kas ir pieejama izvēles izdarīšanas laikā. 

Tāpat ņem vērā arī termiņus; un, ja 

nepieciešams, izmanto atbilstīgu 

reprezentatīvo valsti, kurā veic tādu pašu 

izmeklēšanu. 

Tūlīt pēc izmeklēšanas sākšanas tajā 

iesaistītās puses tiek informētas par 

izvēlēto trešo tirgus ekonomikas valsti, un 

tām atvēl 10 dienas piezīmju izteikšanai.”; 

Pēc izmeklēšanas sākšanas tajā iesaistītās 

puses tiek nekavējoties informētas par 

izvēlēto atbilstīgo reprezentatīvo valsti, un 

tām atvēl 10 dienas piezīmju izteikšanai.”; 

Or. en 
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PASKAIDROJUMS 

Juridiskais konteksts  

 

1. Priekšlikuma sagatavošanu izraisīja tas, ka nesen beidzās Protokola par Ķīnas 

pievienošanos PTO 15. iedaļas a) apakšpunkta ii) punkta piemērošanas termiņš. Šis 

pievienošanās protokola punkts ļāva PTO dalībvalstīm attiekties pret Ķīnu kā pret 

ārpustirgus ekonomikas valsti un līdz ar to aprēķināt dempinga maksājumus, piemērojot 

citu, nevis standarta metodiku.  

 

Saistībā ar šī punkta termiņa beigām Ķīna 2016. gada 12. decembrī pieprasīja 

apspriešanos ar Eiropas Savienību par konkrētiem noteikumiem ES regulā attiecībā uz 

normālās vērtības noteikšanu ārpustirgus ekonomikas valstīm antidempinga procedūrās, 

kurās iesaistīts imports no Ķīnas. 

 

Ķīna apgalvoja, ka šie pasākumi nav saskanīgi ar: 

 

 Antidempinga nolīguma 2. panta 1. un 2. punktu;  

   

 1994. gada GATT I panta 1. daļu un VI panta 1. daļu.  

 

2017. gada 23. janvārī notika apspriešanās, lai gūtu abpusēji pieņemamu risinājumu. Lai 

gan apspriedes palīdzēja noskaidrot dažus jautājumus, strīds tajās netika atrisināts. 

 

Tāpēc Ķīna 9. martā pieprasīja izveidot komisiju, lai izskatītu iepriekšminētajos pantos 

skarto jautājumu.  

 

Ja mēs pieņemam juridiskos argumentus, ar kuriem Eiropas Komisija ir pamatojusi jauno 

priekšlikumu, un tiem piekrītam, mums jāapsver, vai jaunā priekšlikuma teksts ietver 

visus attiecīgos elementus tādā veidā, kas skaidri ļauj sasniegt divus galvenos mērķus: 

 

a) izmantot tādu metodiku, kas padara dempinga aprēķināšanu mazāk sarežģītu un visu 

instrumentu — efektīvāku; 

 

b) neradīt papildu slogu ES ražošanas nozarei.  

 

Šajā saistībā mums būtu jāpievērš uzmanība — un, visticamāk, jāizdara attiecīgi 

grozījumi — diviem svarīgiem Komisijas priekšlikuma aspektiem: nozīmīgu kropļojumu 

jēdzienam un to kritērijiem, kā arī Komisijas ziņojuma būtībai un saturam.  

 

1. NOZĪMĪGU KROPĻOJUMU jēdziens un to KRITĒRIJI  

 

Komisijas priekšlikumā ir ieviests jēdziens “nozīmīgi kropļojumi”, lai atsauktos uz 

apstākļiem, kuros iekšzemes cenas un izmaksas nav pieņemams pamats normālās vērtības 

noteikšanai.  

 

Saskaņā ar 2. panta jaunā 6.a punkta a) apakšpunktu, kur Komisija norāda, ka  
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“nozīmīgu kropļojumu dēļ (..) normālo vērtību nosaka, pamatojoties uz ražošanas un 

pārdošanas izmaksām, kas atspoguļo neizkropļotas cenas vai etalonus”,  

 

un saskaņā ar 2. panta jaunā 6.a punkta b) apakšpunktu, kurā konkretizēts, ka  

 

“var uzskatīt, ka attiecībā uz attiecīgo izstrādājumu ir nozīmīgi kropļojumi a) apakšpunkta 

nozīmē, inter alia, ja paziņotās cenas vai izmaksas, arī izejvielu izmaksas, nav noteiktas 

brīvā tirgus spēku ietekmē...”, 

 

ir būtiski saprast, vai “nozīmīgu kropļojumu” jēdziens un definīcija ir pietiekami skaidri 

un juridiski spēcīgi, lai pamatotu citas metodikas izmantošanu, vai arī tie būtu jānosaka 

precīzāk.  

 

Ja “nozīmīgi kropļojumi” jāuzskata par nosacījumu jaunās metodikas izmantošanai, to 

esamība ir pienācīgi jāprecizē, lai nodrošinātu, ka jaunā metodika tiek piemērota 

konsekventi.  

 

Tehniskajā sanāksmē, kas norisinājās 2017. gada 28. martā, Komisija precizēja, ka 

kropļojumi var attiekties uz tādiem ražošanas faktoriem kā izejvielas, darbaspēka 

izmaksas, enerģijas cenas u. c. 

 

Ja šo ražošanas izmaksu noteikšanā tiktu konstatētas anomālijas, Komisija secinās, ka 

pastāv nozīmīgi kropļojumi, un veiks dempinga aprēķinu, pamatojoties uz normālo 

vērtību, kas jāaprēķina, izmantojot neizkropļotas izmaksas atbilstīgā reprezentatīvā valstī 

vai starptautiskos etalonus.  

 

Lai gan šo izmaksu vērtība jānosaka atbilstīgā trešā valstī, Komisija pārbaudīs visu 

ražošanas izmaksu struktūru valstī, kurā konstatēti nozīmīgi kropļojumi, lai pareizi 

novērtētu šādu izmaksu dažādo elementu kombināciju.  

 

Būtu jāsaprot, ka sistēma netiek rekonstruēta, pamatojoties uz izmaksu pielāgošanas 

darbību, bet gan pamatojoties uz šādu izmaksu efektīvu noteikšanu tur, kur tās nav 

izkropļotas. Tādā veidā tiek rekonstruēti visu ražošanas izmaksu elementi, ja vien 

ieinteresētās puses — jo īpaši eksportētāji — nevar pierādīt, ka šāds elements konkrētā 

nozarē nav izkropļots. 

 

Ir svarīgi uzsvērt, ka Eiropas Parlamentam būtu jāgroza priekšlikums tādā veidā, lai labāk 

definētu nozīmīgu kropļojumu jēdzienu un līdz ar to tas būtu skaidrāk saprotams. 

 

Šādas pieejas izmantošana varētu būt saprātīgs risinājums, lai aizstātu pašreizējo sistēmu.  

 

Tādējādi būtu lietderīgi veikt salīdzinošu analīzi ar ASV Antidempinga regulējumu, kam 

pamatā ir 1930. gada Tarifu likums, kurā precīzi formulēti seši kritēriji, ko administrējošā 

iestāde izmanto, lai noteiktu, vai ārvalsti var uzskatīt par tirgus ekonomikas valsti.  

 

Abu sistēmu salīdzinājums ir arī nepieciešams, lai skaidri parādītu, kāpēc 

Regula 1036/2016 pēc Protokola par Ķīnas pievienošanos PTO 15. iedaļas a) apakšpunkta 

ii) punkta piemērošanas termiņa beigām ir radījusi ES juridisku neskaidrību.  
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2. Ziņojums  

 

Priekšlikumā paredzēts, ka “Komisijas dienesti var izstrādāt ziņojumus, kuros aprakstīta 

konkrētā situācija saistībā ar minētajiem kritērijiem noteiktā valstī vai nozarē”.  

 

Attiecīgais noteikums uzskatāms par pārlieku vispārīgu, lai pienācīgi saprastu, kā šis 

jaunais mehānisms darbotos.  

 

Turklāt vārda VAR izmantošana rada vairākas problēmas, ja ziņojums jāuzskata par šā 

priekšlikuma centrālo elementu, proti, pierādījumu, ko ES ražošanas nozare var sniegt 

izmeklēšanas lietā par attiecīgo valsti vai nozari.  

 

Turklāt priekšlikumā nav sniegta nekāda informācija par ziņojuma pieņemšanas grafiku 

un to, cik regulāri ziņojums tiks atjaunināts, lai ņemtu vērā iespējamas izmaiņas (pozitīvas 

vai negatīvas) konkrētās nozarēs vai valstīs.  

 

 

Būtu skaidri jānosaka Eiropas Parlamenta loma visā šajā procedūrā, kā arī jāparedz 

apspriešanās ar ES ieinteresētajām personām, sagatavojot ziņojumu. 

 

Secinājums: jāapsver, vai Eiropas Parlamentam būtu jāpilnveido šā punkta formulējums, 

lai precizētu jautājumu par ziņojumu, jo īpaši attiecībā uz tā pieņemšanas laiku, 

atjaunināšanu, kā arī struktūru un ietveramo informāciju. 

 

 

Citi jautājumi 

 

Mēs uzskatām, ka pārējie Komisijas priekšlikuma elementi, sākot no 1. panta 2. punkta 

(valstis, kas nav PTO dalībvalstis) līdz 1. panta 5. punktam, kā arī 2., 3. un 4. pants ir 

pietiekami skaidri. 

 

Tajos ņemtas vērā ES rūpniecības bažas un intereses saistībā ar subsīdiju pārskatīšanu un 

papildu izmeklēšanu, tāpēc šīs teksta daļas nav būtiski jāgroza. 

 

 


