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ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

EUROOPA KOMISJON
Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete
aegumise läbivaatamise algatamise kohta
(2010/C 188/05)
Pärast teate avaldamist Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „asja
omane riik”) pärit jalgrataste impordi suhtes kohaldatavate
dumpinguvastaste meetmete kehtivuse eelseisva lõppemise
kohta (1) sai komisjon nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009
(kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest) (2), mis
ei ole Euroopa Ühenduse liikmed; (edaspidi „algmäärus”) artikli
11 lõike 2 kohase läbivaatamistaotluse.

asjakohase turumajandusriigi hinna põhjal. Dumpingu jätkumise
väide põhineb selliselt arvutatud normaalväärtuse võrdlusel vaat
lusaluse toote ekspordihindadega, mis kehtivad Euroopa Liitu
eksportimisel.

Selle põhjal arvutatud dumpingumarginaal on märkimisväärne.
1. Läbivaatamistaotlus
Taotluse esitas 13. aprillil 2010 Euroopa Jalgrattatootjate
Ühendus (European Bicycle Manufacturers Association –
EBMA) (edaspidi „taotluse esitaja”) tootjate nimel, kelle toodang
moodustab olulise osa, käesoleval juhul üle 25 %, liidu kogu
jalgrattatoodangust.

Taotluse esitaja väidab veel, et kahjustava dumpingu kordumine
on tõenäoline. Sellega seoses esitab taotluse esitaja tõendid selle
kohta, et meetmete kehtetuks muutumise korral tõenäoliselt
vaatlusaluse toote impordi hetketase tõuseks, kuna asjaomases
riigis on olemas eksportivate tootjate tootmisüksuste tootmispo
tentsiaal.

2. Toode
Vaatlusalune toode on Hiina Rahvavabariigist pärit mootorita
jalgrattad ja muud rattad (sealhulgas kolmerattalised veojalgrattad, kuid välja arvatud üherattalised jalgrattad) (edaspidi „vaat
lusalune toode”), mis kuuluvad praegu CN-koodide 8712 00 10,
ex 8712 00 30 ja ex 8712 00 80 alla.

3. Kehtivad meetmed
Praegu kehtiv meede on nõukogu määrusega (EÜ)
nr 1524/2000 (3) (viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ)
nr 1095/2005 (4)) kehtestatud lõplik dumpinguvastane tolli
maks.

Taotluse esitaja väidab, et kahju kõrvaldamine tuleneb peamiselt
meetmete olemasolust ning märkimisväärse impordi kordumine
dumpinguhindadega asjaomasest riigist põhjustab tõenäoliselt
liidu tööstusele tekitatava kahju kordumist, kui meetmed tunnis
tatakse kehtetuks.

5. Menetlus
Pärast nõuandekomiteega konsulteerimist on komisjon jõudnud
seisukohale, et aegumise läbivaatamise algatamiseks on piisavalt
tõendeid, ning algatab käesolevaga läbivaatamise kooskõlas
algmääruse artikli 11 lõikega 2.

4. Läbivaatamise põhjused
Taotlus põhineb väitel, et meetmete kehtivuse lõppemine tingiks
tõenäoliselt dumpingu jätkumise ja liidu tootmisharule tekita
tava kahju kordumise.

Algmääruse artikli 2 lõike 7 sätteid silmas pidades määras taot
luse esitaja normaalväärtuse Hiina Rahvavabariigi eksportivate
tootjate puhul käesoleva teate punkti 5.1 alapunktis d nimetatud
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

ELT C 70, 19.3.2010, lk 28.
ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.
EÜT L 175, 14.7.2000, lk 39.
ELT L 183, 14.7.2005, lk 1.

5.1. Dumpingu
menetlus

ja

kahju

tõenäosuse

kindlakstegemise

Uurimise käigus tehakse kindlaks, kas meetmete aegumine võib
tõenäoliselt kaasa tuua dumpingu jätkumise ja kahju kordumise
või on see ebatõenäoline.

a) Väljavõtteline uuring
Pidades silmas käesolevasse menetlusse kaasatud isikute
ilmset suurt arvu, võib komisjon otsustada kohaldada välja
võttelist uuringut kooskõlas algmääruse artikliga 17.
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i) H i i n a R a h v a v a b a r i i g i e k s p o r t i j a t e / t o o t 
jate väljavõtteline uuring
Et komisjon saaks otsustada, kas väljavõtteline uuring on
vajalik, ning vajaduse korral moodustada valimi, palu
takse kõigil eksportijatel/tootjatel või nende nimel tegut
sevatel esindajatel endast komisjonile teatada ning esitada
oma äriühingu või äriühingute kohta käesoleva teadaande
punkti 6 alapunkti b alapunktis i sätestatud tähtaja
jooksul ja punktis 7 osutatud vormis järgmine teave:

— nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni- ja faksinumber
ning kontaktisik;

— ajavahemikul 1. aprillist 2009 kuni 31. märtsini
2010 liitu ekspordiks müüdud vaatlusaluse toote
käive kohalikus vääringus ning kogus ühikutes iga
liikmesriigi kohta eraldi ja kõigi 27 liikmesriigi (5)
kohta kokku;

— ajavahemikul 1. aprillist 2009 kuni 31. märtsini
2010 siseturul müüdud vaatlusaluse toote käive
kohalikus vääringus ning kogus ühikutes;

— ajavahemikul 1. aprillist 2009 kuni 31. märtsini
2010 muudesse kolmandatesse riikidesse müüdud
vaatlusaluse toote käive kohalikus vääringus ja
kogus ühikutes;

— äriühingu täpne tegevusala kogu maailmas seoses
asjaomase tootega;

— kõigi vaatlusaluse toote tootmisse ja/või müüki
(eksport ja/või omamaine) kaasatud seotud äriühingu
te nimed (6) ja täpsed tegevusalad;
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Selleks et komisjon saaks teavet, mida ta peab eksporti
jate/tootjate valimi moodustamisel vajalikuks, võtab ta
lisaks ühendust Hiina Rahvavabariigi ametiasutustega ja
teadaolevate eksportijate/tootjate ühendustega.

ii) I m p o r t i j a t e v ä l j a v õ t t e l i n e u u r i n g
Selleks et komisjon saaks otsustada, kas väljavõtteline
uuring on vajalik, ja vajaduse korral valimi moodustada,
palutakse kõikidel importijatel või nende esindajatel
teatada endast komisjonile ning esitada oma äriühingu
või äriühingute kohta punkti 6 alapunkti b alapunktis i
sätestatud tähtaja jooksul ja punktis 7 osutatud vormis
järgmine teave:

— nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni- ja faksinumber
ning kontaktisik;

— äriühingu
tootega;

täpne

tegevusala

seoses

vaatlusaluse

— kogukäive ajavahemikul 1. aprillist 2009 kuni
31. märtsini 2010;

— Hiina Rahvavabariigist pärit asjaomase toote Euroopa
Liidu turule suunatud impordi ja toimunud edasi
müügi kogus ühikutes ja väärtus eurodes 1. aprillist
2009 kuni 31. märtsini 2010;

— kõigi vaatlusaluse toote tootmisse ja/või müüki
kaasatud seotud äriühingute nimed (7) ja täpsed tege
vusalad;

— muu asjakohane teave, mis aitaks komisjoni valimi
moodustamisel.

— muu asjakohane teave, mis aitaks komisjoni valimi
moodustamisel.

Eespool kirjeldatud teabe esitamisega nõustub äriühing
enda võimaliku kaasamisega valimisse. Kui äriühing
kaasatakse valimisse, tähendab see, et ta peab vastama
küsimustikule ning olema nõus vastuste kontrollimisega
kohapeal. Kui äriühing märgib, et ei ole võimaliku vali
misse kaasamisega nõus, peetakse seda uurimise raames
koostööst hoidumiseks. Koostööst hoidumise tagajärjed
on nimetatud punktis 8.

Eespool kirjeldatud teabe esitamisega nõustub äriühing
enda võimaliku kaasamisega valimisse. Kui äriühing
kaasatakse valimisse, tähendab see, et ta peab vastama
küsimustikule ning olema nõus vastuste kontrollimisega
kohapeal. Kui äriühing märgib, et ei ole võimaliku vali
misse kaasamisega nõus, peetakse seda uurimise raames
koostööst hoidumiseks. Koostööst hoidumise tagajärjed
on nimetatud punktis 8.

(5) Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka,
Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal,
Prantsusmaa, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Rootsi, Saksamaa,
Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik.
(6) Seotud äriühingute mõistet on selgitatud komisjoni määruse (EMÜ)
nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määru
sele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tollisea
dustik) artiklis 143 (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).

Selleks, et komisjon saaks teavet, mida ta peab vajalikuks
importijate valimi moodustamisel, võtab ta lisaks ühen
dust teadaolevate importijate ühendustega.
(7) Vt joonealune märkus 6.
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iii) L i i d u t o o t j a t e v ä l j a v õ t t e l i n e u u r i n g
Pidades silmas taotlust toetavate liidu tootjate suurt
hulka, kavatseb komisjon liidu tootmisharule tekitatava
kahju uurimisel kohaldada väljavõttelist uuringut.

Selleks et komisjon saaks otsustada, kas väljavõtteline
uuring on vajalik ning vajaduse korral moodustada
valimi, palutakse kõigil liidu tootjatel või nende esinda
jatel teatada endast komisjonile ning esitada oma äriühin
gu või äriühingute kohta punkti 6 alapunkti b alapunktis
i sätestatud tähtaja jooksul ja punktis 7 osutatud vormis
järgmine teave:

— nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni- ja faksinumber
ning kontaktisik;

— äriühingu täpne tegevusala seoses vaatlusaluse tootega
kogu maailmas;

— liidu turul toimunud samasuguse toote müügi väärtus
eurodes ajavahemikul 1. aprillist 2009 kuni 31. märt
sini 2010;

— liidu turul toimunud samasuguse toote müügi maht
ühikutes ajavahemikul 1. aprillist 2009 kuni 31. märt
sini 2010;
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seks („vastuste uurimine kohapeal”). Kui äriühing märgib,
et ei ole võimaliku valimisse kaasamisega nõus, peetakse
seda uurimise raames koostööst hoidumiseks. Komisjon
teeb järeldused koostööst hoiduvate liidu tootjate kohta
kättesaadavate faktide põhjal ning tulemus võib olla asja
omasele isikule ebasoodsam, kui see olnuks tema
koostöö korral.

Selleks, et komisjon saaks teavet, mida ta peab vajalikuks
liidu tootjate valimi moodustamisel, võtab ta lisaks ühen
dust mis tahes teadaolevate liidu tootjate ühendustega.

iv) L õ p l i k e v a l i m i t e m o o d u s t a m i n e
Kõik huvitatud isikud, kes soovivad esitada mis tahes
asjakohast teavet seoses valimite moodustamisega, peavad
seda tegema punkti 6 alapunkti b alapunktis ii sätestatud
tähtaja jooksul.

Komisjon moodustab lõpliku valimi pärast konsulteeri
mist asjaomaste isikutega, kes on väljendanud soovi
kuuluda valimisse.

Valimitesse kuuluvad äriühingud peavad vastama küsi
mustikule punkti 6 alapunkti b alapunktis iii sätestatud
tähtaja jooksul ning tegema uurimise raames koostööd.

— samasuguse toote toodangu maht ühikutes ajavahe
mikul 1. aprillist 2009 kuni 31. märtsini 2010;

— ajavahemikul 1. aprillist 2009 kuni 31. märtsini
2010 Hiina Rahvavabariigis toodetud liitu imporditud
vaatlusaluse toote maht ühikutes (vajaduse korral);

— kõigi vaatlusaluse toote (toodetud Hiina Rahvavaba
riigis) ja samasuguse toote (toodetud liidus) tootmisse
ja/või müüki kaasatud seotud äriühingute nimed (8) ja
täpsed tegevusalad;

— muu asjakohane teave, mis aitaks komisjoni valimi
moodustamisel.

Kui mõni nendest andmetest on komisjoni kaubandus
kaitsetalitustele juba esitatud, ei tarvitse äriühingutel seda
uuesti esitada. Endast teatamise ja eespool kirjeldatud
teabe esitamisega nõustub äriühing enda võimaliku
kaasamisega valimisse. Kui äriühing valitakse valimisse,
tähendab see, et ta peab vastama küsimustikule ning
olema nõus oma ettevõtte külastamisega vastuste uurimi
(8) Vt joonealune märkus 6.

Puuduliku koostöö korral võib komisjon teha oma järel
dused kättesaadavate faktide põhjal vastavalt algmääruse
artikli 17 lõikele 4 ja artiklile 18. Nagu on selgitatud
punktis 8, võib kättesaadavatel andmetel põhinev järeldus
olla asjaomase isiku jaoks ebasoodsam.

b) Küsimustikud
Uurimise seisukohast vajalike andmete saamiseks saadab
komisjon küsimustikud valimisse kuuluvale liidu tootmisha
rule ja kõigile teadaolevatele liidu tootjate ühendustele, vali
misse kuuluvatele Hiina Rahvavabariigi eksportijatele/tootja
tele, teadaolevatele eksportijate/tootjate ühendustele, vali
misse kuuluvatele importijatele ja teadaolevatele importijate
ühendustele ning asjaomase riigi ametiasutustele.

c) Teabe kogumine ja huvitatud isikute ärakuulamine
Kõigil huvitatud isikutel palutakse teha teatavaks oma seisu
kohad, esitada teave, mida küsimustik ei hõlma, ja tõendus
materjal. Komisjon peab saama kõnealuse teabe ja tõendid
punkti 6 alapunkti a alapunktis ii sätestatud tähtaja jooksul.
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Lisaks võib komisjon huvitatud isikud ära kuulata, kui nad
esitavad taotluse, milles on märgitud ärakuulamise
konkreetsed põhjused. Kõnealune taotlus tuleb esitada punkti
6 alapunkti a alapunktis iii sätestatud tähtaja jooksul.
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nile teatama ning esitama oma seisukohad ja küsimustiku
vastused või mistahes muu teabe 37 päeva jooksul pärast
käesoleva teadaande avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui
ei ole sätestatud teisiti. Tähelepanu juhitakse asjaolule, et
enamiku algmääruses sätestatud menetlusõiguste kasuta
mine sõltub sellest, kas asjaomane isik on eespool nime
tatud ajavahemiku jooksul endast teatanud.

d) Turumajandusriigi valik
Eelmise uurimise käigus kasutati normaalväärtuse kindlakste
gemiseks Hiina Rahvavabariigi puhul sobiva turumajandusrii
gina Mehhikot. Komisjon kavatseb taas kasutada sel
eesmärgil Mehhikot. Huvitatud isikutel palutakse kommen
teerida kõnealuse riigi sobivust punkti 6 alapunktis c sätes
tatud tähtaja jooksul.

Valimisse kaasatud äriühingud peavad esitama küsimus
tiku vastused punkti 6 alapunkti b alapunktis iii sätes
tatud tähtaja jooksul.

iii) Ä r a k u u l a m i n e
5.2. Liidu huvide hindamine
Vastavalt algmääruse artiklile 21 ja juhul kui dumpingu jätku
mise ja tekitatud kahju kordumise tõenäosus leiab kinnitust,
tehakse kindlaks, kas dumpinguvastaste meetmete jätkamine ei
ole vastuolus liidu huvidega. Selleks võib komisjon saata küsi
mustikke teadaolevatele liidu tootjatele, importijatele ja neid
esindavatele ühendustele, kasutajatele ja neid esindavatele ühen
dustele, tarnijatele ja neid esindavatele ühendustele ja tarbijaid
esindavatele organisatsioonidele. Need isikud, sealhulgas isikud,
kes ei ole komisjonile teada (eeldusel, et nad tõestavad, et nende
tegevusala ja vaatlusaluse toote vahel on seos), võivad punkti 6
alapunkti a alapunktis ii sätestatud tähtaja jooksul endast teada
anda ja komisjonile teavet esitada. Isikud, kes on toiminud
kooskõlas eelmise lausega, võivad taotleda ärakuulamist, esitades
selleks punkti 6 alapunkti a alapunktis iii sätestatud tähtaja
jooksul konkreetsed põhjused. Tuleb märkida, et igasugust
artikli 21 kohaselt esitatud teavet võetakse arvesse üksnes siis,
kui see esitatakse koos faktiliste tõenditega.

Lisaks võivad kõik huvitatud isikud sama 37-päevase
tähtaja jooksul taotleda komisjonilt ärakuulamist.

b) Eritähtaeg väljavõttelise uuringu puhul
i) Punkti 5.1 alapunkti a alapunktides i, ii ja iii nimetatud
teave peaks komisjonini jõudma 15 päeva jooksul pärast
käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kuna
komisjon kavatseb valimi lõpliku kindlaksmääramise
asjus konsulteerida asjaomaste isikutega, kes on aval
danud soovi kuuluda valimisse, 21 päeva jooksul pärast
käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

ii) Kogu muu valimi kindlaksmääramise seisukohast olulise
teabe, millele on osutatud punkti 5.1 alapunkti a
alapunktis iv, peab komisjon saama 21 päeva jooksul
pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
6. Tähtajad
a) Üldtähtajad
i) K ü s i m u s t i k u t a o t l e m i n e
Kõik huvitatud isikud, kes ei osalenud läbivaatamisel
olevate meetmete kehtestamisega lõppenud uurimises,
peaksid taotlema küsimustikku või muud taotluse
vormi niipea kui võimalik, kuid hiljemalt 15 päeva
jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu
Teatajas.

iii) Komisjon peab saama valimisse kuuluvatelt isikutelt küsi
mustiku vastused 37 päeva jooksul alates kuupäevast, mil
neile teatati valimisse kuulumisest, kui ei ole sätestatud
teisiti.

c) Eritähtaeg turumajandusriigi valikuks

ii) E n d a s t t e a t a m i n e , k ü s i m u s t i k u v a s t u s t e
ja mis tahes muu teabe esitamine
Kõik huvitatud isikud, kes soovivad, et nende märkusi
uurimise käigus arvesse võetaks, peavad endast komisjo

Uurimise osalised võivad esitada märkusi selle kohta, kas
Mehhiko, mida kavatsetakse vastavalt käesoleva teadaande
punkti 5.1 alapunktile d kasutada turumajandusriigina
normaalväärtuse määramisel Hiina Rahvavabariigi puhul, on
selleks sobiv. Need arvamused peavad komisjoni jõudma 10
päeva jooksul pärast käesoleva teadaande avaldamist Euroopa
Liidu Teatajas.
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7. Kirjalikud esildised, küsimustiku vastused ja kirjavahetus
Kõik huvitatud isikute esildised ja taotlused tuleb esitada kirja
likult (mitte elektroonilisel kujul, kui ei ole sätestatud teisiti)
ning need peavad sisaldama huvitatud isiku nime, aadressi,
e-posti aadressi, telefoni- ja faksinumbrit. Kõik kirjalikud ettepa
nekud, sealhulgas käesolevas teates nõutud teave, küsimustiku
vastused ja kirjavahetus, mida huvitatud isikud käsitlevad konfi
dentsiaalsena, peavad olema märgistatud sõnaga „Piiratud” (9)
ning vastavalt algmääruse artikli 19 lõikele 2 peab nendega
olema kaasas mittekonfidentsiaalne versioon, millel on märge
„Kontrollimiseks huvitatud isikutele”.
Komisjoni postiaadress:
European Commission
Directorate-General for Trade
Directorate H
Office: N-105 04/92
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Faks +32 22956505
8. Koostööst hoidumine
Kui huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele või
ei esita seda ettenähtud tähtaja jooksul või takistab uurimist
märkimisväärselt, võib vastavalt algmääruse artiklile 18 teha
nii negatiivsed kui ka positiivsed järeldused kättesaadavate
andmete põhjal.
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10. Võimalus taotleda algmääruse artikli 11 lõike 3 kohast
läbivaatamist
Kuna aegumise läbivaatamine algatatakse algmääruse artikli 11
lõike 2 sätete kohaselt, ei saa selle tulemusena kohaldatavaid
meetmeid muuta, vaid neid saab algmääruse artikli 11 lõike 6
kohaselt kas kehtetuks tunnistada või säilitada.

Kui mõni menetluses osalev isik leiab, et meetmete läbivaata
mine nende taseme muutmiseks (suurendamiseks või vähenda
miseks) oleks põhjendatud, võib see isik taotleda läbivaatamist
algmääruse artikli 11 lõike 3 alusel.

Isikud, kes soovivad taotleda sellist läbivaatamist, mis toimuks
käesolevas teates nimetatud aegumise läbivaatamisest sõltuma
tult, võivad võtta komisjoniga ühendust eespool märgitud
aadressil.

11. Isikuandmete töötlemine
Tähelepanu juhitakse asjaolule, et uurimise käigus kogutud
isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta
isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes
ning selliste andmete vaba liikumise kohta (10).

12. Ärakuulamise eest vastutav ametnik
Kui selgub, et huvitatud isik on esitanud vale või eksitavat
teavet, jäetakse selline teave arvesse võtmata ning algmääruse
artikli 18 kohaselt võidakse toetuda kättesaadavatele faktidele.
Kui huvitatud isik ei tee koostööd või teeb seda üksnes osaliselt
ning uurimises kasutatakse kättesaadavaid andmeid, võib
tulemus olla asjaomasele isikule ebasoodsam, kui see olnuks
tema koostöö korral.

Uurimine viiakse vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 5 lõpule
15 kuu jooksul pärast käesoleva teadaande Euroopa Liidu Teatajas
avaldamise kuupäeva.

Tähelepanu juhitakse ka asjaolule, et kui huvitatud isikutel tekib
raskusi oma kaitseõiguste kasutamisega, võivad nad taotleda
kaubanduse peadirektoraadi ärakuulamise eest vastutava amet
niku sekkumist. Ärakuulamise eest vastutav ametnik on vahen
daja huvitatud isikute ja komisjoni talituste vahel ning aitab
vajaduse korral leida ühise keele menetluslikes küsimustes, mis
mõjutavad nende isikute huvide kaitset kõnealuses menetluses,
eelkõige sellistes küsimustes nagu juurdepääs toimikule, konfi
dentsiaalsus, tähtaegade pikendamine ning kirjalike ja/või
suuliste pöördumiste menetlemine. Lisateave ja kontaktandmed
on huvitatud isikutele kättesaadavad kaubanduse peadirektoraadi
veebisaidil (http://ec.europa.eu/trade) ärakuulamise eest vastutava
ametniku veebilehtedel.

(9) See tähendab, et dokument on üksnes sisekasutuseks. Seda kaitstakse
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ)
nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi,
nõukogu ja komisjoni dokumentidele) artiklile 4 (EÜT L 145,
31.5.2001, lk 43). See on konfidentsiaalne dokument vastavalt
algmääruse artiklile 19 ja GATT 1994 VI artikli rakendamist käsit
leva WTO lepingu (dumpinguvastane leping) artiklile 6.

(10) EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

9. Uurimise ajakava

