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(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 765/2012,
annettu 13 päivänä kesäkuuta 2012,
polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta
suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 muuttamisesta
kumyyntiä koskevan perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan
c alakohdan mukaisesti myönnetty markkinatalous
kohtelua, sovelletaan koko maata koskevaa tullia, jolleivät
nämä viejät pysty osoittamaan, että ne täyttävät polku
myyntiä koskevan perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdassa
säädetyt yksilöllisen kohtelun edellytykset.

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
(3)

Pysyvä valituselin katsoi, että polkumyyntiä koskevan pe
rusasetuksen 9 artiklan 5 kohdassa luodaan olettamus,
jonka mukaan muissa kuin markkinatalousmaissa
toimivat vientiä harjoittavat tuottajat eivät ole oikeutet
tuja yksilölliseen kohteluun, vaan niiden on osoitettava,
jotta ne täyttäisivät yksilöllisen kohtelun edellytykset, että
ne täyttävät yksilöllisen kohtelun vaatimukset. Pysyvän
valituselimen mukaan asianomaisiin WTO:n sopimuksiin
ei sisälly oikeudellista perustaa tällaiselle olettamukselle.

(4)

Pysyvä valituselin selvensi kuitenkin, että määritettäessä
useille viejille yksi ainoa polkumyyntimarginaali ja polku
myyntitulli tämän määrityksen yhteensopivuus WTO:n
polkumyyntisopimuksen 6 artiklan 10 kohdan ja 9 artik
lan 2 kohdan kanssa riippuu siitä, onko olemassa sellaisia
tilanteita, jotka osoittavat kahden tai useamman viejän
suhteen olevan sellainen, että niitä olisi kohdeltava yh
tenä yksikkönä siitä huolimatta, että ne ovat oikeudelli
sesti erillisiä. Tällaisia tilanteita voivat olla: i) viejien väli
set yhtiöoikeudelliset ja rakenteelliset yhteydet, kuten yh
teinen valvonta, osakeomistus ja johto; ii) valtion ja vie
jien väliset yhtiöoikeudelliset ja rakenteelliset yhteydet,
kuten yhteinen valvonta, osakeomistus ja johto; sekä iii)
valtion valvonta tai merkittävä vaikutus hinnoittelun ja
tuotannon osalta. Polkumyyntiä koskevan perusasetuksen
9 artiklan 5 kohtaa koskeviin ehdotettuihin muutoksiin
sisältyviä käsitteitä, jotka ilmentävät näitä tilanteita, olisi
tältä osin tulkittava pysyvän valituselimen selvennykset
huomioon ottaen, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta pol
kumyyntiä koskevan perusasetuksen muissa säännöksissä
oleviin käsitteisiin, joiden sanamuoto on sama tai saman
kaltainen.

(5)

Unioni ilmoitti 18 päivänä elokuuta 2011 riitojenratkai
suelimelle, että se aikoo panna riitojenratkaisuelimen
tässä asiassa esittämät suositukset ja päätökset täytäntöön
WTO-velvoitteitaan kunnioittaen.

sen jälkeen, kun säädösehdotus on toimitettu kansallisille parla
menteille,
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

(2)

Maailman kauppajärjestön WTO:n riitojenratkaisuelin hy
väksyi 28 päivänä heinäkuuta 2011 asiassa ”European
Communities – Definitive Anti-Dumping Measures on
Certain Iron or Steel Fasteners from China” (Euroopan
yhteisöt – tiettyjä Kiinasta peräisin olevia rauta- ja teräs
kiinnittimiä koskevat lopulliset polkumyynnin vastaiset
toimenpiteet) (2) pysyvän valituselimen raportin ja panee
liraportin, sellaisena kuin se on muutettuna pysyvän va
lituselimen raportilla.
Raporteissa todettiin muun muassa, että polkumyynnillä
muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtu
valta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta
2009
annetun
neuvoston
asetuksen
(EY)
N:o 1225/2009 (3), jäljempänä ’polkumyyntiä koskeva
perusasetus’, 9 artiklan 5 kohta on ristiriidassa WTO:n
polkumyyntisopimuksen 6 artiklan 10 kohdan, 9 artiklan
2 kohdan ja 18 artiklan 4 kohdan sekä WTO-sopimuk
sen XVI artiklan 4 kohdan kanssa. Polkumyyntiä koske
van perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdassa säädetään, että
sellaisiin muussa kuin markkinatalousmaassa toimiviin
yksittäisiin vientiä harjoittaviin tuottajiin, joille ei ole pol

(1) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 10. toukokuuta 2012 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, annettu
30. toukokuuta 2012.
(2) WTO, Report of the Appellate Body, AB-2011-2, WT/DS397/AB/R,
15. heinäkuuta 2011. WTO, Report of the Panel, WT/DS397/R,
3. joulukuuta 2010.
(3) EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

L 237/2

(6)

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Tästä syystä on tarpeen muuttaa polkumyyntiä koskevan
perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan säännöksiä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 1225/2009 9 artiklan 5 kohta
seuraavasti:
”5.
Sellaisen mistä tahansa tulevan tuonnin osalta, jonka
on todettu tapahtuvan polkumyynnillä ja aiheuttavan vahin
koa, otetaan syrjimättömällä tavalla käyttöön kussakin ta
pauksessa määrältään asianmukainen polkumyyntitulli, lu
kuun ottamatta tuontia, joka tulee sellaisen toimittajan kautta,
jonka sitoumus on tämän asetuksen mukaisesti hyväksytty.
Asetuksessa, jolla polkumyyntitoimenpiteet otetaan käyttöön,
määritetään kunkin toimittajan tai, jos tämä ei ole mahdol

3.9.2012

lista, kyseisen toimittajamaan osalta käyttöön otettava tulli.
Toimittajia, jotka ovat oikeudellisesti erillisiä muista toimitta
jista tai jotka ovat oikeudellisesti erillisiä valtiosta, voidaan
kuitenkin pitää tullin määrittämisen kannalta yhtenä yksikkö
nä. Tämän alakohdan soveltamiseksi voidaan ottaa huomioon
sellaiset tekijät kuin toimittajien ja valtion väliset tai toimit
tajien keskinäiset rakenteelliset tai yhtiöoikeudelliset yhteydet,
valtion valvonta tai merkittävä vaikutus hinnoittelun ja tuo
tannon osalta tai asianomaisen toimittajamaan talouden ra
kenne.”
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan kaikkiin tutkimuksiin, jotka pannaan asetuksen
(EY) N:o 1225/2009 mukaisesti vireille tämän asetuksen voi
maantulon jälkeen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Strasbourgissa 13 päivänä kesäkuuta 2012.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

M. SCHULZ

N. WAMMEN

TILAUSHINNAT 2012 (ilman ALV:a, sisältää normaalit lähetyskulut)
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

1 200 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, paperipainos,
vuosittainen DVD

22 EU:n virallista kieltä

1 310 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L-sarja, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

840 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, kuukausittainen
(kumulatiivinen) DVD

22 EU:n virallista kieltä

100 euroa/vuosi

Virallisen lehden täydennysosa (S-sarja), tarjouskilpailut ja julkiset
hankinnat, DVD, ilmestyy kerran viikossa

Monikielinen: 23 EU:n
virallista kieltä

200 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, C-sarja – kilpailut

Kilpailua koskevilla kielillä

50 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallisilla kielillä ilmestyvästä Euroopan unionin virallisesta lehdestä on tilattavissa 22 eri kieliversiota. Tilaus käsittää L-sarjan (Lainsäädäntö) ja C-sarjan (Tiedonantoja ja ilmoituksia).
Jokainen kieliversio tilataan erikseen.
Virallisessa lehdessä L 156 18. kesäkuuta 2005 julkaistun neuvoston asetuksen (EY) N:o 920/2005 mukaan
velvollisuus laatia kaikki säädökset iirin kielellä ja julkaista ne tällä kielellä ei väliaikaisesti sido Euroopan
unionin toimielimiä, joten iirin kielellä julkaistavat viralliset lehdet ovat myynnissä erikseen.
Virallisen lehden täydennysosan (S-sarja – tarjouskilpailut ja julkiset hankinnat) tilaukseen sisältyvät kaikki 23
virallista kieliversiota yhdellä monikielisellä DVD-levyllä.
Euroopan unionin virallisen lehden tilaajat voivat pyynnöstä saada virallisen lehden liitteitä. Tilaajille ilmoitetaan
liitteiden ilmestymisestä Euroopan unionin viralliseen lehteen sisältyvässä kohdassa ”Huomautus lukijalle”.

Myynti ja tilaukset
Maksulliset julkaisut, kuten Euroopan unionin virallinen lehti, ovat tilattavissa jälleenmyyjiltämme. Luettelo jälleenmyyjistä löytyy seuraavasta internetosoitteesta:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) on suora ja maksuton portti Euroopan unionin lainsäädäntöön.
Sivustolla voi tarkastella Euroopan unionin virallista lehteä ja siellä ovat nähtävillä myös
sopimukset, lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja lainsäädännön valmisteluasiakirjat.
Lisätietoja Euroopan unionista löytyy osoitteesta: http://europa.eu
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