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Pozměňovací návrh  8 

Jarosław Wałęsa 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) a 

b) nařízení (EU) 2016/1036 stanoví, na 

jakém základě by se měla určovat běžná 

hodnota v případě dovozu ze zemí bez 

tržního hospodářství. Vzhledem k vývoji v 

souvislosti s některými zeměmi, které jsou 

členy WTO, je vhodné, aby se běžná 

hodnota v případě těchto zemí určovala 

podle čl. 2 odst. 1 až 6a nařízení (EU) 

2016/1036, a to s účinkem ode dne, kdy 

toto nařízení vstoupí v platnost, s 

výhradou ustanovení tohoto nařízení. V 

případě zemí, které ke dni zahájení řízení 

nejsou členy WTO a jsou uvedeny v 

příloze I nařízení (EU) 2015/7552, by se 

běžná hodnota měla určovat na základě čl. 

2 odst. 7 nařízení (EU) 2016/1036 ve znění 

tohoto nařízení. Tímto nařízením by 

nemělo být dotčeno stanovení, zda se v 

případě člena WTO jedná o zemi s tržním 

hospodářstvím nebo bez tržního 

hospodářství. 

(2) Ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) a 

b) nařízení (EU) 2016/1036 stanoví, na 

jakém základě by se měla určovat běžná 

hodnota v případě dovozu ze zemí bez 

tržního hospodářství. V případě zemí, které 

jsou členy WTO, by se měla běžná hodnota 

určovat podle čl. 2 odst. 1 až 6a nařízení 

(EU) 2016/1036. V případě zemí, které ke 

dni zahájení řízení nejsou členy WTO a 

jsou uvedeny v příloze I nařízení (EU) 

2015/7552, by se běžná hodnota měla 

určovat na základě čl. 2 odst. 7 nařízení 

(EU) 2016/1036 ve znění tohoto nařízení. 

_________________ _________________ 

2Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o 

společných pravidlech dovozu z některých 

třetích zemí (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 

33). 

2Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o 

společných pravidlech dovozu z některých 

třetích zemí (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 

33). 

Or. en 

Odůvodnění 

Věta „Vzhledem k vývoji v souvislosti s některými zeměmi, které jsou členy WTO“ je 

nejednoznačná a z právnického hlediska nebezpečná. Naznačuje, že nová metodika byla 

vytvořena na míru konkrétním zemím. 
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Pozměňovací návrh  9 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 

Schuster, Jude Kirton-Darling 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) a 

b) nařízení (EU) 2016/1036 stanoví, na 

jakém základě by se měla určovat běžná 

hodnota v případě dovozu ze zemí bez 

tržního hospodářství. Vzhledem k vývoji v 

souvislosti s některými zeměmi, které jsou 

členy WTO, je vhodné, aby se běžná 

hodnota v případě těchto zemí určovala 

podle čl. 2 odst. 1 až 6a nařízení (EU) 

2016/1036, a to s účinkem ode dne, kdy 

toto nařízení vstoupí v platnost, s výhradou 

ustanovení tohoto nařízení. V případě 

zemí, které ke dni zahájení řízení nejsou 

členy WTO a jsou uvedeny v příloze I 

nařízení (EU) 2015/7552, by se běžná 

hodnota měla určovat na základě čl. 2 odst. 

7 nařízení (EU) 2016/1036 ve znění tohoto 

nařízení. Tímto nařízením by nemělo být 

dotčeno stanovení, zda se v případě člena 

WTO jedná o zemi s tržním hospodářstvím 

nebo bez tržního hospodářství. 

(2) Ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) a 

b) nařízení (EU) 2016/1036 stanoví, na 

jakém základě by se měla určovat běžná 

hodnota v případě dovozu ze zemí bez 

tržního hospodářství. Vzhledem k vývoji v 

souvislosti s některými zeměmi, které jsou 

členy WTO, je vhodné, aby se běžná 

hodnota v případě těchto zemí určovala 

podle čl. 2 odst. 1 až 6a nařízení (EU) 

2016/1036, a to s účinkem ode dne, kdy 

toto nařízení vstoupí v platnost, s výhradou 

ustanovení tohoto nařízení. V případě 

zemí, které ke dni zahájení řízení nejsou 

členy WTO a jsou uvedeny v příloze I 

nařízení (EU) 2015/7552, by se běžná 

hodnota měla určovat na základě čl. 2 odst. 

7 nařízení (EU) 2016/1036 ve znění tohoto 

nařízení. Tímto nařízením by nemělo být 

dotčeno stanovení, zda se v případě člena 

WTO jedná o zemi s tržním hospodářstvím 

nebo bez tržního hospodářství. Dále by 

tímto nařízením neměly být dotčeny 

podmínky stanovené v protokolech a 

jiných nástrojích, podle nichž země 

přistoupily k Marrákešské dohodě o 

zřízení Světové obchodní organizace. 

_________________ _________________ 

2Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o 

společných pravidlech dovozu z některých 

třetích zemí (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 

33). 

2Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o 

společných pravidlech dovozu z některých 

třetích zemí (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 

33). 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  10 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) a 

b) nařízení (EU) 2016/1036 stanoví, na 

jakém základě by se měla určovat běžná 

hodnota v případě dovozu ze zemí bez 

tržního hospodářství. Vzhledem k vývoji v 

souvislosti s některými zeměmi, které jsou 

členy WTO, je vhodné, aby se běžná 

hodnota v případě těchto zemí určovala 

podle čl. 2 odst. 1 až 6a nařízení (EU) 

2016/1036, a to s účinkem ode dne, kdy 

toto nařízení vstoupí v platnost, s výhradou 

ustanovení tohoto nařízení. V případě 

zemí, které ke dni zahájení řízení nejsou 

členy WTO a jsou uvedeny v příloze I 

nařízení (EU) 2015/7552, by se běžná 

hodnota měla určovat na základě čl. 2 odst. 

7 nařízení (EU) 2016/1036 ve znění tohoto 

nařízení. Tímto nařízením by nemělo být 

dotčeno stanovení, zda se v případě člena 

WTO jedná o zemi s tržním hospodářstvím 

nebo bez tržního hospodářství. 

(2) Ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) a 

b) nařízení (EU) 2016/1036 stanoví, na 

jakém základě by se měla určovat běžná 

hodnota v případě dovozu ze zemí bez 

tržního hospodářství. Vzhledem k vývoji v 

souvislosti s některými zeměmi, které jsou 

členy WTO, je vhodné, aby se běžná 

hodnota v případě těchto zemí určovala 

podle čl. 2 odst. 1 až 6a nařízení (EU) 

2016/1036, a to s účinkem ode dne, kdy 

toto nařízení vstoupí v platnost, s výhradou 

ustanovení tohoto nařízení. V případě 

zemí, které se chovají jako země bez 

tržního hospodářství, které jsou členy 

WTO nebo které ke dni zahájení řízení 

nejsou členy WTO a jsou uvedeny v 

příloze I nařízení (EU) 2015/7552, by se 

běžná hodnota měla určovat na základě čl. 

2 odst. 7 nařízení (EU) 2016/1036 ve znění 

tohoto nařízení. Tímto nařízením by 

nemělo být dotčeno stanovení, zda se v 

případě člena WTO jedná o zemi s tržním 

hospodářstvím nebo bez tržního 

hospodářství. Toto nařízení by mělo být v 

souladu se závazky Unie podle 

mezinárodního práva, včetně cílů 

udržitelného rozvoje Organizace 

spojených národů. 

_________________ _________________ 

2Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o 

společných pravidlech dovozu z některých 

třetích zemí (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 

33). 

2Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o 

společných pravidlech dovozu z některých 

třetích zemí (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 

33). 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  11 

Helmut Scholz 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) a 

b) nařízení (EU) 2016/1036 stanoví, na 

jakém základě by se měla určovat běžná 

hodnota v případě dovozu ze zemí bez 

tržního hospodářství. Vzhledem k vývoji v 

souvislosti s některými zeměmi, které jsou 

členy WTO, je vhodné, aby se běžná 

hodnota v případě těchto zemí určovala 

podle čl. 2 odst. 1 až 6a nařízení (EU) 

2016/1036, a to s účinkem ode dne, kdy 

toto nařízení vstoupí v platnost, s výhradou 

ustanovení tohoto nařízení. V případě 

zemí, které ke dni zahájení řízení nejsou 

členy WTO a jsou uvedeny v příloze I 

nařízení (EU) 2015/7552, by se běžná 

hodnota měla určovat na základě čl. 2 odst. 

7 nařízení (EU) 2016/1036 ve znění tohoto 

nařízení. Tímto nařízením by nemělo být 

dotčeno stanovení, zda se v případě člena 

WTO jedná o zemi s tržním hospodářstvím 

nebo bez tržního hospodářství. 

(2) Ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) a 

b) nařízení (EU) 2016/1036 stanoví, na 

jakém základě by se měla určovat běžná 

hodnota v případě dovozu ze zemí bez 

tržního hospodářství. Vzhledem k vývoji v 

souvislosti s některými zeměmi, které jsou 

členy WTO, je vhodné, aby se běžná 

hodnota v případě těchto zemí určovala 

podle čl. 2 odst. 1 až 6a nařízení (EU) 

2016/1036, a to s účinkem ode dne, kdy 

toto nařízení vstoupí v platnost, s výhradou 

ustanovení tohoto nařízení. V případě 

zemí, které ke dni zahájení řízení nejsou 

členy WTO a jsou uvedeny v příloze I 

nařízení (EU) 2015/7552, by se běžná 

hodnota měla určovat na základě čl. 2 odst. 

7 nařízení (EU) 2016/1036 ve znění tohoto 

nařízení. Tímto nařízením by nemělo být 

dotčeno stanovení, zda se v případě člena 

WTO jedná o zemi s tržním hospodářstvím 

nebo bez tržního hospodářství. Toto 

nařízení by mělo být v souladu s jinými 

povinnostmi a závazky Unie podle 

mezinárodního práva, včetně cílů 

udržitelného rozvoje Organizace 

spojených národů. 

_________________ _________________ 

2Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o 

společných pravidlech dovozu z některých 

třetích zemí (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 

33). 

2Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o 

společných pravidlech dovozu z některých 

třetích zemí (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 

33). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  12 

Franck Proust 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) a 

b) nařízení (EU) 2016/1036 stanoví, na 

jakém základě by se měla určovat běžná 

hodnota v případě dovozu ze zemí bez 

tržního hospodářství. Vzhledem k vývoji v 

souvislosti s některými zeměmi, které jsou 

členy WTO, je vhodné, aby se běžná 

hodnota v případě těchto zemí určovala 

podle čl. 2 odst. 1 až 6a nařízení (EU) 

2016/1036, a to s účinkem ode dne, kdy 

toto nařízení vstoupí v platnost, s výhradou 

ustanovení tohoto nařízení. V případě 

zemí, které ke dni zahájení řízení nejsou 

členy WTO a jsou uvedeny v příloze I 

nařízení (EU) 2015/7552, by se běžná 

hodnota měla určovat na základě čl. 2 odst. 

7 nařízení (EU) 2016/1036 ve znění tohoto 

nařízení. Tímto nařízením by nemělo být 

dotčeno stanovení, zda se v případě člena 

WTO jedná o zemi s tržním hospodářstvím 

nebo bez tržního hospodářství. 

(2) Ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) a 

b) nařízení (EU) 2016/1036 stanoví, na 

jakém základě by se měla určovat běžná 

hodnota v případě dovozu ze zemí bez 

tržního hospodářství. Vzhledem k vývoji v 

souvislosti s některými zeměmi, které jsou 

členy WTO, je vhodné, aby se běžná 

hodnota v případě těchto zemí určovala 

podle čl. 2 odst. 1 až 6a nařízení (EU) 

2016/1036, a to s účinkem ode dne, kdy 

toto nařízení vstoupí v platnost, s výhradou 

ustanovení tohoto nařízení. V případě 

zemí, které ke dni zahájení řízení nejsou 

členy WTO a jsou uvedeny v příloze I 

nařízení (EU) 2015/7552, by se běžná 

hodnota měla určovat na základě čl. 2 odst. 

7 nařízení (EU) 2016/1036 ve znění tohoto 

nařízení. Tímto nařízením by nemělo být 

dotčeno stanovení člena WTO, zda se 

jedná o zemi s tržním hospodářstvím nebo 

bez tržního hospodářství. 

_________________ _________________ 

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o 

společných pravidlech dovozu z některých 

třetích zemí (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 

33). 

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o 

společných pravidlech dovozu z některých 

třetích zemí (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 

33). 

Or. fr 

Odůvodnění 

Otázka tržního hospodářství se již Evropské unie netýká; původní text zmateně naznačoval, že 

Unie ještě může uznávat status tržního hospodářství. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, David Martin, Edouard Martin, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tuto situaci lze za nastalou považovat 

mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, 

nejsou výsledkem volného působení 

tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy 

státu. Dále je vhodné vyjasnit, že při 

posuzování, zda tato situace nastala, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují 

cíle veřejné politiky. Dále je vhodné 

stanovit, že útvary Komise mohou vydat 

zprávu popisující konkrétní situaci týkající 

se těchto kritérií v určité zemi nebo v 

určitém odvětví; že tato zpráva a důkazy, z 

nichž vychází, může být založena do spisu 

případného šetření týkajícího se dané země 

či odvětví  a že zúčastněné strany by měly 

mít dostatek příležitostí vyjádřit své 

připomínky ke zprávě a k důkazům, z 

nichž zpráva vychází, při každém šetření, 

při němž je této zprávy nebo důkazů 

využito. 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tuto situaci lze za nastalou považovat 

mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na suroviny 

a další výrobní faktory, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu, nebo pokud 

nastane situace, kdy existují nadměrné 

kapacity1a. Dále je vhodné vyjasnit, že při 

posuzování, zda tato situace nastala, či 

nikoli, by měl být brán v úvahu mimo jiné 

možný dopad těchto faktorů: státní vliv na 

přidělování zdrojů a rozhodování 

podniků, ať přímo, či nepřímo (např. 

prostřednictvím veřejných orgánů), např. 

uplatňováním státem stanovených cen 

nebo diskriminací v rámci daňových, 

obchodních či měnových režimů; 

narušování provozu podniků ze strany 

státu v souvislosti s privatizací a používání 

netržních systémů obchodování nebo 

kompenzace; neexistence transparentního 

a nediskriminačního práva obchodních 

společností, jež zajišťuje náležitou správu 

a řízení společností (uplatňování 

mezinárodních účetních standardů, 

ochrana akcionářů, veřejná dostupnost 

přesných informací o společnosti); 

neexistence transparentního a účinného 

souboru právních předpisů, což brání 

dodržování vlastnických práv 

a uplatňování fungujícího systému 

úpadku; neexistence skutečného 

finančního sektoru, který vykonává svou 

činnost nezávisle na státu a na který se 

podle zákona i v praxi vztahují dostatečné 

záruky a náležitý dohled; výše 

odměňování není výsledkem svobodného 

vyjednávání mezi zaměstnanci a vedením; 
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absence transparentního souboru 

právních předpisů má diskriminační 

účinky, pokud jde o společné podniky 

a jiné zahraniční investice a přístup 

k finančním prostředkům poskytovaným 

institucemi, jež realizují cíle veřejné 

politiky; absence ratifikace a správného 

provádění základních úmluv Mezinárodní 

organizace práce (MOP) a 

mnohostranných dohod o životním 

prostředí, jichž je Unie smluvní stranou; 

nedodržování příslušných doporučení 

OECD týkajících se oblasti zdanění (např. 

Iniciativa BEPS); a jakékoliv další 

okolnosti, které Komise pokládá za 

vhodné pro posouzení existence 

podstatného zkreslení. Pro orientaci je v 

příloze k dispozici podrobný seznam 

příkladů podstatných zkreslení. Tento 

seznam by měl být po každém dalším 

případu aktualizován. Existence jednoho 

či více případů podstatného zkreslení 

v celém hospodářství nebo v jednom či 

několika hospodářských odvětvích 

vyvážející země by při početním zjišťování 

běžné hodnoty měla automaticky vést 

k použití nezkreslených cen, nákladů nebo 

srovnávacích základů ve třetích zemích, 

na mezinárodních trzích nebo v Unii pro 

každý výrobní faktor a také k ukončení 

používání pravidla nižšího cla při výpočtu 

antidumpingového cla, které se uloží na 

výrobky dovážené od vyvážejících výrobců 

z této země. Pokud nezkreslené náklady 

nebo srovnávací základy na 

mezinárodních trzích nebo v třetích 

zemích neexistují, měla by Komise 

stanovit běžnou hodnotu na jakémkoli 

jiném přiměřeném základě, např. na 

základě relevantních cen a nákladů 

v Unii. To platí zejména v případě, že 

značnou část odvětví, které podává 

podnět, tvoří malé a střední podniky. 

Spolehlivost nákladů a cen u daného 

výrobního faktoru, které mají být 

považovány za nezkreslené, by měla být 

posouzena mimo jiné s ohledem na 

dotčené množství, jeho poměr ve vztahu k 

celkovým nákladům na tento faktor a 
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skutečné využití při výrobě. Podle této 

metodiky je na výrobcích vyvážející země, 

aby prokázali, že u žádného výrobního 

faktoru neexistuje podstatné zkreslení. 

Pokud vyvážející výrobce ze země, v níž 

existuje jedno či více podstatných 

zkreslení, jednoznačně prokáže v 

počáteční fázi vyšetřování, že jeho 

náklady u jednoho či více výrobních 

faktorů nejsou zkreslené, měly by být tyto 

náklady na jednotlivé výrobní faktory 

použity pro početní zjištění běžné hodnoty, 

aniž by tím bylo dotčeno použití 

nezkreslených cen, nákladů nebo 

srovnávacích základů ve třetích zemích, 

na mezinárodních trzích nebo v Unii u 

těch jednotlivých výrobních faktorů, které 

jsou podstatně zkreslené. Dále je vhodné 

stanovit, že útvary Komise by měly z 

vlastního podnětu nebo na žádost 

Evropského parlamentu, členského státu 

nebo výrobních odvětví Unie (včetně 

odborů a malých a středních podniků) 
vydat zprávu popisující konkrétní situaci 

týkající se těchto kritérií v určité zemi 

(počínaje horizontálními zkresleními na 

úrovni celé země a poté se zaměřit na 

výrobní faktory a zkreslení v jednotlivých 

odvětvích) nebo v určitém odvětví; 

v případě zemí, u nichž je zaznamenán 

významný počet antidumpingových 

případů, by měla být zpráva dokončena tři 

měsíce před vstupem tohoto nařízení 

v platnost a schválena do patnácti dní od 

jeho vstupu v platnost. Během 

vypracovávání zprávy by měly být vedeny 

konzultace s příslušnými výrobními 

odvětvími Unie, včetně odborů a malých a 

středních podniků. Při vypracovávání 

dané zprávy Komise spolupracuje s 

hlavními obchodními partnery Unie. Tato 

zpráva a důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví, 

přičemž zainteresované strany by měly mít 

dostatek příležitostí vyslovit své 

připomínky ke zprávě a k důkazům, z 

nichž zpráva vychází, při každém šetření, 

při němž je této zprávy nebo důkazů 
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využito. Evropský parlament v souladu se 

svou úlohou vypracovávání zprávy 

sleduje. Na žádost Evropského 

parlamentu, členského státu nebo 

výrobních odvětví Unie (včetně odborů a 

malých a středních podniků) nebo v 

případě, že se změní situace v konkrétní 

zemi či odvětví, by měla Komise přijmout 

zvláštní zprávu nebo aktualizovat stávající 

zprávu. V každém případě by Komise měla 

provést přezkum zprávy každého dva a půl 

roku. 

 _________________ 

 1a K nadměrným kapacitám dochází tehdy, 

když začnou být obchodní přebytky 

strukturální, aniž by v dotčené zemi 

existovala jakákoli komparativní výhoda, 

když jsou domácí ceny a náklady nižší než 

ceny na světovém trhu nebo když se 

investice do nových výrobních kapacit 

uskutečňují v nesouladu s rostoucím 

obchodním přebytkem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  14 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tuto situaci lze za nastalou považovat 

mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, 

nejsou výsledkem volného působení 

tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy 

státu. Dále je vhodné vyjasnit, že při 

posuzování, zda tato situace nastala, či 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

k takovéto situaci dochází v případě, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny, energii a další 

výrobní faktory, nejsou výsledkem volného 

působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Dále je vhodné 

vyjasnit, že při posuzování, zda tato situace 
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nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. Dále je vhodné stanovit, 

že útvary Komise mohou vydat zprávu 

popisující konkrétní situaci týkající se 

těchto kritérií v určité zemi nebo v určitém 

odvětví; že tato zpráva a důkazy, z nichž 

vychází, může být založena do spisu 

případného šetření týkajícího se dané země 

či odvětví a že zúčastněné strany by měly 

mít dostatek příležitostí vyjádřit své 

připomínky ke zprávě a k důkazům, z 

nichž zpráva vychází, při každém šetření, 

při němž je této zprávy nebo důkazů 

využito. 

nastala, či nikoli, musí být brán v úvahu 

mimo jiné možný dopad těchto faktorů: 

skutečnost, že na dotčeném trhu působí do 

značné míry podniky, jež jsou ve 

vlastnictví orgánů vyvážející země, nebo 

jsou těmito orgány ovládány, jsou pod 

jejich strategickým dohledem či se řídí 

jejich pokyny, což z věcného i právnického 

hlediska neumožňuje odpovídající řízení 

podniku, přítomnost státu ve firmách, což 

mu dává možnost ovlivňovat ceny či 

náklady, veřejné politiky či opatření, jež 

pozitivně diskriminují domácí dodavatele 

či jinak ovlivňují volné působení tržních 

sil,  absence transparentního a efektivního 

fungování práva společností a systému 

úpadku, což brání výkonu majetkového 

práva, nedodržování a neuplatňování 

mezinárodních účetních standardů, 

devizové operace neprobíhají podle 

tržních kurzů, výše odměňování není 

výsledkem svobodného vyjednávání mezi 

zaměstnanci a vedením, absence 

transparentního souboru právních 

předpisů, která má diskriminační účinky, 

pokud jde o společné podniky a jiné 

zahraniční investice, nedodržování 

mezinárodních a mnohostranných dohod 

v oblasti sociálních, environmentálních a 

daňových norem ze strany vyvážející 

země, přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky a jakékoliv další 

okolnosti, které Komise pokládá za 

vhodné pro posouzení existence 

podstatného zkreslení. Existence 

podstatného zkreslení v celém 

hospodářství nebo v některém 

hospodářském odvětví vyvážející země by 

při početním zjišťování běžné hodnoty 

měla automaticky vést k použití 

nezkreslených cen, nákladů nebo 

srovnávacích základů na mezinárodních 

trzích, ve třetích zemích nebo v EU pro 

každý výrobní faktor. Pokud však výrobce 

vyvážející ze země, která tyto podmínky 

nesplňuje, jednoznačně prokáže, že jeho 

náklady u jednoho či více jednotlivých 

výrobních faktorů nejsou zkreslené, měly 
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by být pro početní zjištění běžné hodnoty 

použity tyto náklady. Je vhodné, aby 

útvary Komise vypracovaly nebo 

aktualizovaly podrobnou a úplnou zprávu 

popisující konkrétní situaci týkající se 

těchto kritérií v určité zemi nebo v určitém 

odvětví. V případě zemí a odvětví, u nichž 

je zaznamenán významný počet 

antidumpingových případů, by měla být 

zpráva dokončena a schválena před 

vstupem tohoto nařízení v platnost. 

Během vypracovávání zprávy by měly být 

vedeny konzultace s příslušnými 

výrobními odvětvími Unie; při 

vypracovávání zprávy se zohlední 

hospodářské a obchodní zvláštnosti 

malých a středních podniků a odvětví, 

jichž se dotýkají. Každá zpráva tohoto 

druhu a důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví, 

zainteresované strany by měly mít dostatek 

příležitostí vyslovit své připomínky ke 

zprávě a k důkazům, z nichž zpráva 

vychází, při každém šetření, při němž je 

této zprávy nebo důkazů využito, a měly by 

mít také možnost předat informace, které 

prokazují existenci podstatného zkreslení. 

V rámci těchto šetření se věnuje zvláštní 

pozornost a podpora malým a středním 

podnikům. Evropský parlament musí 

vypracovávání zprávy sledovat. Na žádost 

Evropského parlamentu nebo z vlastního 

podnětu musí Komise v případě změny 

okolností v určité zemi nebo v určitém 

odvětví vypracovat požadovanou zprávu 

nebo ji aktualizovat. V každém případě 

musí Evropská komise provést aktualizaci 

zprávy každé dva roky. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  15 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tuto situaci lze za nastalou považovat 

mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, 

nejsou výsledkem volného působení 

tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy 

státu. Dále je vhodné vyjasnit, že při 

posuzování, zda tato situace nastala, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. Dále je vhodné stanovit, 

že útvary Komise mohou vydat zprávu 

popisující konkrétní situaci týkající se 

těchto kritérií v určité zemi nebo v určitém 

odvětví; že tato zpráva a důkazy, z nichž 

vychází, může být založena do spisu 

případného šetření týkajícího se dané země 

či odvětví a že zúčastněné strany by měly 

mít dostatek příležitostí vyjádřit své 

připomínky ke zprávě a k důkazům, z 

nichž zpráva vychází, při každém šetření, 

při němž je této zprávy nebo důkazů 

využito. 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tuto situaci lze za nastalou považovat 

mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, 

energii a další výrobní faktory, nejsou 

výsledkem volného působení tržních sil, 

neboť jsou ovlivňovány zásahy státu. Dále 

je vhodné vyjasnit, že při posuzování, zda 

tato situace nastala, či nikoli, musí být 

brán v úvahu mimo jiné možný dopad 

těchto faktorů: skutečnost, že na dotčeném 

trhu působí do značné míry podniky, jež 

jsou ve vlastnictví orgánů vyvážející země, 

nebo jsou těmito orgány ovládány, jsou 

pod jejich strategickým dohledem či se řídí 

jejich pokyny, přítomnost státu ve firmách, 

což mu dává možnost ovlivňovat ceny či 

náklady, nadměrné kapacity, které vedou 

k nadprodukci, politika manipulace 

kurzů, která vede k podhodnocení národní 

měny, nedodržování mezinárodních 

závazků vyvážející země v oblasti životního 

prostředí, v sociální a daňové oblasti, což 

vede k narušení hospodářské soutěže, 
veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil, 

absence transparentního a efektivního 

fungování práva společností a systému 

úpadku, což brání výkonu majetkového 

práva, výše odměňování není výsledkem 

svobodného vyjednávání mezi 

zaměstnanci a vedením, absence 

transparentního souboru právních 

předpisů, která má diskriminační účinky, 

pokud jde o společné podniky a jiné 

zahraniční investice, přístup k finančním 

prostředkům poskytovaným institucemi, 

jež realizují cíle veřejné politiky, a 

jakékoliv další okolnosti, které Komise 

pokládá za vhodné pro posouzení 
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existence podstatného zkreslení. Existence 

podstatného zkreslení v celém 

hospodářství nebo v některém 

hospodářském odvětví vyvážející země 

vede při početním zjišťování běžné 

hodnoty automaticky k použití 

nezkreslených cen, nákladů nebo 

srovnávacích základů na mezinárodních 

trzích, ve třetích zemích nebo v EU pro 

každý výrobní faktor. Pokud však výrobce 

vyvážející ze země, která tyto podmínky 

nesplňuje, jednoznačně prokáže, že jeho 

náklady u jednoho či více jednotlivých 

výrobních faktorů nejsou zkreslené, měly 

by být pro početní zjištění běžné hodnoty 

použity tyto náklady. Dále je vhodné 

stanovit, že útvary Komise vydávají ve 

spolupráci s výrobními odvětvími Unie 
zprávu popisující konkrétní situaci týkající 

se těchto kritérií v určité zemi nebo 

v určitém odvětví. V případě zemí, u nichž 

je zaznamenán významný počet 

antidumpingových případů, by měla být 

zpráva dokončena a schválena před 

vstupem tohoto nařízení v platnost. 

Během vypracovávání zprávy by měly být 

vedeny konzultace s příslušnými 

výrobními odvětvími Unie. Každá zpráva 

tohoto druhu a důkazy, z nichž vychází, 

může být založena do spisu případného 

šetření týkajícího se dané země či odvětví. 

Zainteresované strany by měly mít 

dostatek příležitostí vyslovit své 

připomínky k těmto zprávám a k důkazům, 

z nichž zprávy vychází, při každém šetření, 

při němž je těchto zpráv nebo důkazů 

využito. Evropský parlament musí 

vypracovávání zprávy sledovat. Na žádost 

Evropského parlamentu nebo v případě 

změny okolností v určité zemi nebo 

v určitém odvětví musí Komise vypracovat 

zprávu nebo pokud taková zpráva již 

existuje, musí ji aktualizovat. V každém 

případě by Evropská komise měla provést 

přezkum zprávy každé dva roky. 

Or. fr 
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Odůvodnění 

Je třeba zohlednit další faktory, jako je nadměrná průmyslová kapacita, která má vážné 

důsledky pro zásobení světového trhu, a tudíž i ceny, zatímco manipulace s měnou umožňuje 

vyvážet za podhodnocené ceny. Parlament má navíc možnost požádat o vypracování zprávy 

nebo o její aktualizaci, pokud taková zpráva již existuje, aniž by přímo zasahoval do procesu 

a učinil z ní legislativní dokument, který lze předložit WTO. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tuto situaci lze za nastalou považovat 

mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, 

nejsou výsledkem volného působení 

tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy 

státu. Dále je vhodné vyjasnit, že při 

posuzování, zda tato situace nastala, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují 

cíle veřejné politiky. Dále je vhodné 

stanovit, že útvary Komise mohou vydat 

zprávu popisující konkrétní situaci týkající 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Podstatná zkreslení ve vztahu 

k dotčenému výrobku jsou zkreslení, ke 

kterým dochází, když vykazované ceny 

nebo náklady na jeden nebo více 

výrobních faktorů nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu nebo jsou 

výrazně nízké, jelikož nejsou dodržovány 

základní mezinárodní sociální 

a environmentální normy. Je vhodné 

vyjasnit, že při posuzování, zda tato situace 

nastala, či nikoli, by měl být brán v úvahu 

mimo jiné možný dopad těchto faktorů: 

narušování provozu podniků ze strany 

státu v souvislosti s privatizací a používání 

netržních systémů obchodování nebo 

kompenzace; neexistence transparentního 

a nediskriminačního práva obchodních 

společností, jež zajišťuje náležitou správu 

a řízení společností; neexistence 

transparentního a účinného souboru 

právních předpisů, což brání dodržování 

vlastnických práv a uplatňování 

fungujícího systému úpadku; neexistence 

skutečného finančního sektoru, který 
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se těchto kritérií v určité zemi nebo v 

určitém odvětví; že tato zpráva a důkazy, z 

nichž vychází, může být založena do spisu 

případného šetření týkajícího se dané země 

či odvětví a že zúčastněné strany by měly 

mít dostatek příležitostí vyjádřit své 

připomínky ke zprávě a k důkazům, z 

nichž zpráva vychází, při každém šetření, 

při němž je této zprávy nebo důkazů 

využito. 

funguje nezávisle na státu a na který se 

podle zákona i v praxi vztahují dostatečné 

záruky a náležitý dohled; absence 

ratifikace a správného provádění 

základních úmluv Mezinárodní 

organizace práce (MOP) a 

mnohostranných dohod o životním 

prostředí, jichž je Unie smluvní stranou, 

a jakékoliv další okolnosti, které Komise 

pokládá za vhodné pro posouzení 

existence podstatného zkreslení. Je rovněž 

vhodné vyjasnit, že existence jednoho či 

více podstatných zkreslení v celém 

hospodářství nebo v některém 

hospodářském odvětví vyvážející země by 

při početním zjišťování běžné hodnoty 

měla automaticky vést k použití 

nezkreslených cen, nákladů nebo 

srovnávacích základů na mezinárodních 

trzích, ve třetích zemích nebo v Unii pro 

každý výrobní faktor. V případě, že 

vyvážející výrobce ze země, v níž existuje 

jedno či více podstatných zkreslení, 

jednoznačně prokáže, že jeho náklady 

u jednoho či více jednotlivých výrobních 

faktorů nejsou zkreslené, měly by být pro 

početní zjištění běžné hodnoty použity tyto 

náklady. Dále je vhodné stanovit, že by 

útvary Komise měly vydat zprávu 

popisující konkrétní situaci týkající se 

těchto kritérií v určité zemi nebo v určitém 

odvětví; že během vypracovávání zprávy 

by měly být vedeny konzultace s výrobními 

odvětvími Unie a odbory; že tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví a že 

zúčastněné strany by měly mít dostatek 

příležitostí vyjádřit své připomínky ke 

zprávě a k důkazům, z nichž zpráva 

vychází, při každém šetření, při němž je 

této zprávy nebo důkazů využito. Komise 

by měla tuto zprávu každé dva roky 

aktualizovat. Na žádost Evropského 

parlamentu, výrobních odvětví Unie nebo 

odborů, nebo z vlastního podnětu by 

Komise také měla zprávu v případě změny 

okolností v určité zemi nebo v určitém 

odvětví aktualizovat. Komise by měla do 
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své výroční zprávy o antidumpingových, 

antisubvenčních a ochranných činnostech 

Unie zahrnout analýzu provádění a 

dopadu tohoto nařízení a měla by ji 

předložit Evropskému parlamentu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Jarosław Wałęsa 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tuto situaci lze za nastalou považovat 

mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, 

nejsou výsledkem volného působení 

tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy 

státu. Dále je vhodné vyjasnit, že při 

posuzování, zda tato situace nastala, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. Dále je vhodné stanovit, 

že útvary Komise mohou vydat zprávu 

popisující konkrétní situaci týkající se 

těchto kritérií v určité zemi nebo v určitém 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tuto situaci lze za nastalou považovat 

mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na suroviny 

a další výrobní faktory, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány jinými silami, např. zásahy 

státu, monopolem nebo oligopolem atd., 

což vytváří zvláštní tržní situaci, která 

neumožňuje řádné srovnání vývozních 

cen a domácích cen a nákladů. Dále je 

vhodné vyjasnit, že při posuzování toho, 

zda existují podstatná zkreslení, by měly 

být vztahy v úvahu mimo jiné následující 

skutečnosti: skutečnost, že na dotčeném 

trhu působí do značné míry podniky, jež 

jsou – přímo či nepřímo – ve vlastnictví 

orgánů vyvážející země, nebo jsou těmito 

orgány ovládány, jsou pod jejich 

strategickým dohledem či se řídí jejich 

pokyny; přímá či nepřímá přítomnost státu 

v podnicích, jež umožňuje státu ovlivňovat 

ceny, náklady nebo jiná obchodní 

rozhodnutí těchto podniků; veřejné 

politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují určité či všechny domácí 



 

AM\1127399CS.docx 19/137 PE604.811v02-00 

 CS 

odvětví; že tato zpráva a důkazy, z nichž 

vychází, může být založena do spisu 

případného šetření týkajícího se dané země 

či odvětví a že zúčastněné strany by měly 

mít dostatek příležitostí vyjádřit své 

připomínky ke zprávě a k důkazům, z 

nichž zpráva vychází, při každém šetření, 

při němž je této zprávy nebo důkazů 

využito. 

dodavatele či jinak ovlivňují volné 

působení tržních sil; přístup k finančním 

prostředkům poskytovaným institucemi, 

jež realizují cíle veřejné politiky, např. 

prostřednictvím odvětvových dotací nebo 

existence oligopolu či monopolu na trhu 

se surovinami či výrobními faktory, 

a jakékoliv další okolnosti, které Komise 

pokládá za vhodné pro posouzení 

existence podstatného zkreslení. Dále je 

vhodné stanovit, že Komise může vydat 

zprávu popisující konkrétní situaci týkající 

se těchto kritérií v určité zemi nebo v 

určitém odvětví. Během vypracovávání 

této zprávy by měly být vedeny konzultace 

se všemi zainteresovanými stranami, 

včetně výrobních odvětví Unie, 

zahraničními vývozci z dotčené země a 

vládou dotčené země. Tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví, a že 

zúčastněné strany by měly mít dostatek 

příležitostí vyjádřit své připomínky ke 

zprávě a k důkazům, z nichž zpráva 

vychází, při každém šetření, při němž je 

této zprávy nebo důkazů využito. Evropský 

parlament by měl v souladu se svou 

úlohou vypracovávání zprávy sledovat. Na 

žádost Evropského parlamentu nebo 

v případě změny okolností v určité zemi 

nebo v určitém odvětví by měla Komise 

zprávu aktualizovat. V každém případě by 

Evropská komise měla provést přezkum 

zprávy každé dva roky. Zpráva by neměla 

být závazná, ale Komise by při přijímání 

opatření měla řádně vysvětlit své důvody 

související se zjištěnými zkresleními a 

použitou metodikou. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba vyjasnit, že okolnosti vedoucí k používání nové metodiky nelze jasně připsat vládě, 

ale mohou nicméně vést k tomu, že nebudou moci být používány domácí ceny či náklady. 

Jedním z těchto faktorů může být oligopolistická nebo monopolistická struktura surovinového 

odvětví ve vyvážející zemi. Zapojení státu do kontroly podniků může být i nepřímé. Jakékoliv 
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zapojení do obchodních rozhodnutí, např. rozhodnutí o tom, zda vyvážet, povede také k 

závěru, že se jedná o zásah státu. Zpráva se musí vypracovat v rámci konzultací se všemi 

zainteresovanými stranami, včetně stran, které zastupují zahraniční vládu (v souladu s 

transparentností, spravedlivým řízením a spravedlností). A konečně je třeba vyjasnit, že daná 

zpráva nemůže být závazná – z důvodu souladu s WTO. 

 

Pozměňovací návrh  18 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tuto situaci lze za nastalou považovat 

mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na 

suroviny, nejsou výsledkem volného 

působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Dále je vhodné 

vyjasnit, že při posuzování, zda tato 

situace nastala, či nikoli, lze brát v úvahu 

mimo jiné možný dopad těchto faktorů: 

skutečnost, že na dotčeném trhu působí do 

značné míry podniky, jež jsou ve 

vlastnictví orgánů vyvážející země, nebo 

jsou těmito orgány ovládány, jsou pod 

jejich strategickým dohledem či se řídí 

jejich pokyny; přítomnost státu ve 

firmách, což mu dává možnost ovlivňovat 

ceny či náklady; veřejné politiky či 

opatření, jež pozitivně diskriminují 

domácí dodavatele či jinak ovlivňují volné 

působení tržních sil a přístup k finančním 

prostředkům poskytovaným institucemi, 

jež realizují cíle veřejné politiky. Dále je 

vhodné stanovit, že útvary Komise mohou 

vydat zprávu popisující konkrétní situaci 

týkající se těchto kritérií v určité zemi 

nebo v určitém odvětví; že tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

(3) Takové zkreslení na systémové 

nebo makro úrovni do velké míry 

předurčuje, zda jsou ceny a náklady 

významně zkresleny ve společnostech a 

odvětvích. Hodnocení zkreslení na 

systémové úrovni je zejména důležité v 

případě nestejnorodých odvětví s velkým 

podílem malých a středních podniků, kdy 

je nalézt důkaz o zkreslení týkajícím se 

daného odvětví nejobtížnější. 



 

AM\1127399CS.docx 21/137 PE604.811v02-00 

 CS 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví  a že 

zúčastněné strany by měly mít dostatek 

příležitostí vyjádřit své připomínky ke 

zprávě a k důkazům, z nichž zpráva 

vychází, při každém šetření, při němž je 

této zprávy nebo důkazů využito. 

 Existence jednoho či více podstatných 

zkreslení v celém hospodářství nebo 

v příslušném hospodářském odvětví 

vyvážející země by při početním zjišťování 

běžné hodnoty měla automaticky vést 

k použití nezkreslených cen, nákladů nebo 

srovnávacích základů na mezinárodních 

trzích, ve třetích zemích nebo v Unii pro 

každý výrobní faktor. Pokud vyvážející 

výrobce ze země nebo odvětví, v nichž 

existuje jedno či více podstatných 

zkreslení, jednoznačně prokáže, že není 

přímo ani nepřímo ovlivněn žádným 

podstatným zkreslením a že jeho náklady 

u jednoho či více jednotlivých výrobních 

faktorů nejsou zkreslené, jsou pro početní 

zjištění běžné hodnoty použity tyto 

náklady. Neexistence zkreslení nákladů 

vyvážejícího výrobce na určitý výrobní 

faktor a jejich spolehlivost by měla být 

posouzena mimo jiné s ohledem na 

dotčené množství, jeho poměr ve vztahu k 

celkovým nákladům na tento faktor a 

skutečné využití při výrobě. Tato 

individuální zjištění by neměla ovlivnit 

běžnou hodnotu ostatních vyvážejících 

výrobců a neměla by být následně 

extrapolována na celou zemi nebo odvětví 

bez ohledu na použití článku 17. Dále je 

vhodné stanovit, že útvary Komise 

vydávají zprávu popisující konkrétní 

situaci týkající se těchto kritérií v určité 

zemi nebo v určitém odvětví. Tato zpráva 

by měla zahrnovat zkreslení specifická pro 

dané odvětví či společnost i zkreslení na 

systémové či makro úrovni, přičemž 

zkreslení na systémové či makro úrovni 

jsou obzvláště významná v případě odvětví 

s velkým podílem malých a středních 

podniků. Během vypracovávání zprávy by 

měly být vedeny konzultace s příslušnými 
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výrobními odvětvími Unie. Tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, by měla být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví. 

Evropský parlament by měl v souladu se 

svou úlohou vypracovávání zprávy 

sledovat. Na žádost Evropského 

parlamentu nebo v případě změny 

okolností v určité zemi nebo v určitém 

odvětví by měla Komise zprávu 

aktualizovat. Rozhodnutí, zda v určité 

zemi či odvětví existují postupy zkreslující 

tržní hospodářství, by mělo zohlednit 

veškeré relevantní důkazy obsažené ve 

spisu a Komise by k němu měla rozhodně 

dospět nejpozději do tří měsíců po 

zahájení šetření. Zainteresované strany by 

měly mít deset dní na to, aby se k tomuto 

rozhodnutí vyjádřily. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tuto situaci lze za nastalou považovat 

mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, 

nejsou výsledkem volného působení 

tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy 

státu. Dále je vhodné vyjasnit, že při 

posuzování, zda tato situace nastala, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tuto situaci lze za nastalou považovat 

mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, 

nejsou výsledkem volného působení 

tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy 

státu. Dále je vhodné vyjasnit, že při 

posuzování, zda tato situace nastala, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 
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vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. Dále je vhodné stanovit, 

že útvary Komise mohou vydat zprávu 

popisující konkrétní situaci týkající se 

těchto kritérií v určité zemi nebo v určitém 

odvětví; že tato zpráva a důkazy, z nichž 

vychází, může být založena do spisu 

případného šetření týkajícího se dané země 

či odvětví a že zúčastněné strany by měly 

mít dostatek příležitostí vyjádřit své 

připomínky ke zprávě a k důkazům, z 

nichž zpráva vychází, při každém šetření, 

při němž je této zprávy nebo důkazů 

využito. 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil; 

a přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. Dále je vhodné stanovit, 

že útvary Komise mohou vydat zprávu 

popisující konkrétní situaci týkající se 

těchto kritérií v určité zemi nebo v určitém 

odvětví; že tato zpráva a důkazy, z nichž 

vychází, může být založena do spisu 

případného šetření týkajícího se dané země 

či odvětví a že zúčastněné strany by měly 

mít dostatek příležitostí vyjádřit své 

připomínky ke zprávě a k důkazům, z 

nichž zpráva vychází, při každém šetření, 

při němž je této zprávy nebo důkazů 

využito. Na počátku šetření ohledně 

dovozů ze země nebo odvětví, u nichž má 

Komise opodstatněné indikace o možné 

existenci podstatných zkreslení, by měla 

Komise předběžně stanovit, zda v této zemi 

či odvětví existují podstatná zkreslení a 

informovat o šetření dotčené strany.  

Případné rozhodnutí, že v dané zemi či 

odvětví existují podstatná zkreslení, by 

mělo platit, dokud dostatečné důkazy 

jednoznačně neprokáží, že tato země či 

odvětví již nejsou ovlivněny podstatnými 

zkresleními, a mělo by být účinné do doby, 

než bude odvoláno. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  20 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tuto situaci lze za nastalou považovat 

mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, 

nejsou výsledkem volného působení 

tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy 

státu. Dále je vhodné vyjasnit, že při 

posuzování, zda tato situace nastala, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují 

cíle veřejné politiky. Dále je vhodné 

stanovit, že útvary Komise mohou vydat 

zprávu popisující konkrétní situaci 

týkající se těchto kritérií v určité zemi 

nebo v určitém odvětví; že tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví  a že 

zúčastněné strany by měly mít dostatek 

příležitostí vyjádřit své připomínky ke 

zprávě a k důkazům, z nichž zpráva 

vychází, při každém šetření, při němž je 

této zprávy nebo důkazů využito. 

 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tato situace nastává v případě, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny a další výrobní 

faktory, nejsou výsledkem volného 

působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Dále je vhodné 

vyjasnit, že při posuzování toho, zda 

existují podstatná zkreslení, by měly být 

vzaty v úvahu mimo jiné následující 

skutečnosti: skutečnost, že na dotčeném 

trhu působí do značné míry podniky, jež 

jsou ve vlastnictví orgánů vyvážející země, 

nebo jsou těmito orgány ovládány, jsou 

pod jejich strategickým dohledem či se řídí 

jejich pokyny; přítomnost státu ve firmách, 

což mu dává možnost ovlivňovat ceny či 

náklady; veřejné politiky či opatření, jež 

pozitivně diskriminují domácí dodavatele 

či jinak ovlivňují volné působení tržních 

sil; vysoká míra státního vlivu na 

přidělování zdrojů a rozhodování 

podniků, ať přímo, či nepřímo (např. 

prostřednictvím veřejných orgánů), např. 

uplatňováním státem stanovených cen 

nebo diskriminací v rámci daňových, 

obchodních či měnových režimů; 

existence narušování provozu podniků ze 

strany státu v souvislosti s privatizací 

a používání netržních systémů 

obchodování nebo kompenzace; absence 

nebo neodpovídající provádění 

transparentního a nediskriminačního 

práva obchodních společností, jež 

zajišťuje náležitou správu a řízení 

společností (uplatňování mezinárodních 

účetních standardů, ochrana akcionářů, 

veřejná dostupnost přesných informací 

o společnosti); absence nebo 

neodpovídající provádění soudržného, 

účinného a transparentního souboru 

právních předpisů zajišťujících 

dodržování vlastnických práv 
a uplatňování fungujícího systému 
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úpadku; absence skutečného finančního 

sektoru, který vykonává svou činnost 

nezávisle na státu a na který se podle 

zákona i v praxi vztahují dostatečné 

záruky a náležitý dohled; a jakékoliv další 

okolnosti, které Komise pokládá za 

vhodné pro posouzení existence 

podstatného zkreslení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tuto situaci lze za nastalou považovat 

mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, 

nejsou výsledkem volného působení 

tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy 

státu. Dále je vhodné vyjasnit, že při 

posuzování, zda tato situace nastala, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. Dále je vhodné stanovit, 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tato situace nastává v případě, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny a další výrobní 

faktory, nejsou výsledkem volného 

působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Dále je vhodné 

vyjasnit, že při posuzování toho, zda 

existují podstatná zkreslení, by měly být 

vzaty v úvahu mimo jiné následující 

skutečnosti: skutečnost, že na dotčeném 

trhu působí do značné míry podniky, jež 

jsou ve vlastnictví orgánů vyvážející země, 

nebo jsou těmito orgány ovládány, jsou 

pod jejich strategickým dohledem či se řídí 

jejich pokyny, čímž je z věcného 

a právního hlediska znemožněna náležitá 

správa a řízení společnosti; přítomnost 

státu ve firmách, což mu dává možnost 

ovlivňovat ceny či náklady; veřejné 

politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil; 
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že útvary Komise mohou vydat zprávu 

popisující konkrétní situaci týkající se 

těchto kritérií v určité zemi nebo v určitém 

odvětví; že tato zpráva a důkazy, z nichž 

vychází, může být založena do spisu 

případného šetření týkajícího se dané země 

či odvětví  a že zúčastněné strany by měly 

mít dostatek příležitostí vyjádřit své 

připomínky ke zprávě a k důkazům, z 

nichž zpráva vychází, při každém šetření, 

při němž je této zprávy nebo důkazů 

využito. 

netransparentní a neefektivní fungování 

práva společností; absence 

transparentního souboru právních 

předpisů, která by mohla mít 

diskriminační účinky, pokud jde 

o společné podniky a jiné zahraniční 

investice a přístup k finančním 

prostředkům poskytovaným institucemi, 

jež realizují cíle veřejné politiky, nebo 

jakékoliv jiné okolnosti, které Komise 

pokládá za vhodné pro posouzení 

existence podstatného zkreslení. Dále je 

vhodné stanovit, že útvary Komise mohou 

vydat zprávy o zkresleních, které by 

případně mohly vést k antidumpingovému 

šetření, popisující tržní okolnosti týkající 

se těchto případů v určité zemi nebo v 

určitém odvětví, nebo mohou tyto zprávy 

aktualizovat; že tyto zprávy a důkazy, z 

nichž vycházejí, mohou být založeny do 

spisu případného šetření týkajícího se dané 

země či odvětví a že zúčastněné strany by 

měly mít dostatek příležitostí vyjádřit své 

připomínky ke zprávě a k důkazům, z 

nichž zpráva vychází, při každém šetření, 

při němž je této zprávy nebo důkazů 

využito. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  22 

Salvatore Cicu 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tuto situaci lze za nastalou považovat 

mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tuto situaci lze za nastalou považovat 

mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, 
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nejsou výsledkem volného působení 

tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy 

státu. Dále je vhodné vyjasnit, že při 

posuzování, zda tato situace nastala, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. Dále je vhodné stanovit, 

že útvary Komise mohou vydat zprávu 

popisující konkrétní situaci týkající se 

těchto kritérií v určité zemi nebo v určitém 

odvětví; že tato zpráva a důkazy, z nichž 

vychází, může být založena do spisu 

případného šetření týkajícího se dané země 

či odvětví a že zúčastněné strany by měly 

mít dostatek příležitostí vyjádřit své 

připomínky ke zprávě a k důkazům, z 

nichž zpráva vychází, při každém šetření, 

při němž je této zprávy nebo důkazů 

využito. 

nejsou výsledkem volného působení 

tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy 

státu. Dále je vhodné vyjasnit, že při 

posuzování, zda tato situace nastala, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil, 

a přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. Dále je vhodné stanovit, 

že útvary Komise mohou vydat zprávu 

popisující konkrétní situaci týkající se 

těchto kritérií v určité zemi nebo v určitém 

odvětví; tato zpráva by měla zahrnovat 

zkreslení specifická pro dané odvětví či 

společnost i zkreslení na systémové či 

makro úrovni, přičemž zkreslení na 

systémové či makro úrovni jsou obzvláště 

významná v případě odvětví s velkým 

podílem malých a středních podniků; 

Hodnocení podstatných zkreslení je 

zejména důležité v případě nestejnorodých 

odvětví s velkým podílem malých a 

středních podniků, kdy je nalézt důkaz o 

zkreslení týkajícím se daného odvětví 

nejobtížnější; že tato zpráva a důkazy, z 

nichž vychází, může být založena do spisu 

případného šetření týkajícího se dané země 

či odvětví a že zúčastněné strany by měly 

mít dostatek příležitostí vyjádřit své 

připomínky ke zprávě a k důkazům, z 

nichž zpráva vychází, při každém šetření, 

při němž je této zprávy nebo důkazů 

využito. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 
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David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tuto situaci lze za nastalou považovat 

mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, 

nejsou výsledkem volného působení 

tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy 

státu. Dále je vhodné vyjasnit, že při 

posuzování, zda tato situace nastala, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují 

cíle veřejné politiky. Dále je vhodné 

stanovit, že útvary Komise mohou vydat 

zprávu popisující konkrétní situaci 

týkající se těchto kritérií v určité zemi 

nebo v určitém odvětví; že tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví a že 

zúčastněné strany by měly mít dostatek 

příležitostí vyjádřit své připomínky ke 

zprávě a k důkazům, z nichž zpráva 

vychází, při každém šetření, při němž je 

této zprávy nebo důkazů využito. 

(3) Vzhledem k tomu, že je nezbytné 

prosazovat a hájit mezinárodní obchod 

založený na zásadách spravedlnosti, 

udržitelnosti a spravedlivé hospodářské 

soutěže, a s ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení z toho 

důvodu, že vyvážející země uplatňuje 

takové politiky zkreslující tržní 

ekonomiku, že není vhodné používat ceny 

a náklady domácí produkce včetně nákladů 

na suroviny, energie a dalších vstupů.  Za 

tímto účelem  je vhodné vyjasnit, že při 

posuzování skutečného jednání vyvážející 

země by se měla používat tato kritéria: 

vysoká úroveň státního vlivu na 

přidělování zdrojů a rozhodování 

podniků, ať přímo, či nepřímo 

(prostřednictvím veřejných orgánů), např. 

uplatňováním státem stanovených cen 
nebo diskriminací v rámci daňových, 

obchodních či měnových režimů; 

narušování provozu podniků ze strany 

státu v souvislosti s privatizací a používání 

netržních systémů obchodování nebo 

kompenzace (jako je směnný obchod); 

neexistence transparentního 

a nediskriminačního práva obchodních 

společností, jež zajišťuje náležitou správu 

a řízení společností (uplatňování 

mezinárodních účetních standardů, 

ochrana akcionářů, veřejná dostupnost 

přesných informací o společnosti); 

neexistence soudržného, účinného 

a transparentního souboru právních 

předpisů zajišťujících dodržování 

vlastnických práv a uplatňování 

fungujícího systému úpadku; neexistence 

skutečného finančního sektoru, který 

vykonává svou činnost nezávisle na státu 

a na který se podle zákona i v praxi 
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vztahují záruky a náležitý dohled; 

kontrola ze strany domácích odvětvových 

subjektů, která přesahuje 40 % světového 

trhu v konkrétním odvětví, což vede k 

podezření ze zneužívání dominantního 

postavení; nesoulad s mezinárodními a 

evropskými sociálními, daňovými a 

environmentálními normami;  a jakékoli 

další kritérium nebo důkaz, který Komise 

považuje za vhodné k posuzování 

podstatných zkreslení. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  24 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tuto situaci lze za nastalou považovat 

mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, 

nejsou výsledkem volného působení 

tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy 

státu. Dále je vhodné vyjasnit, že při 

posuzování, zda tato situace nastala, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tuto situaci lze za nastalou považovat 

mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, 

nejsou výsledkem volného působení 

tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy 

státu. Dále je vhodné vyjasnit, že při 

posuzování, zda tato situace nastala, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil, 
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přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. Dále je vhodné stanovit, 

že útvary Komise mohou vydat zprávu 

popisující konkrétní situaci týkající se 

těchto kritérií v určité zemi nebo v určitém 

odvětví; že tato zpráva a důkazy, z nichž 

vychází, může být založena do spisu 

případného šetření týkajícího se dané země 

či odvětví a že zúčastněné strany by měly 

mít dostatek příležitostí vyjádřit své 

připomínky ke zprávě a k důkazům, z 

nichž zpráva vychází, při každém šetření, 

při němž je této zprávy nebo důkazů 

využito. 

nevymáhání vícestranných 

environmentálních dohod, jichž je Unie 

smluvní stranou; nevymáhání základních 

úmluv Mezinárodní organizace práce 

(MOP); a přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. Dále je vhodné stanovit, 

že útvary Komise mohou vydat zprávu 

popisující konkrétní situaci týkající se 

těchto kritérií v určité zemi nebo v určitém 

odvětví; že tato zpráva a důkazy, z nichž 

vychází, může být založena do spisu 

případného šetření týkajícího se dané země 

či odvětví a že zúčastněné strany by měly 

mít dostatek příležitostí vyjádřit své 

připomínky ke zprávě a k důkazům, z 

nichž zpráva vychází, při každém šetření, 

při němž je této zprávy nebo důkazů 

využito. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  25 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tuto situaci lze za nastalou považovat 

mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, 

nejsou výsledkem volného působení 

tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy 

státu. Dále je vhodné vyjasnit, že při 

posuzování, zda tato situace nastala, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tuto situaci lze za nastalou považovat 

mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na suroviny 

a další výrobní faktory, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Dále je vhodné 

vyjasnit, že při posuzování, zda tato situace 

nastala, či nikoli, lze brát v úvahu mimo 

jiné možný dopad těchto faktorů: 

skutečnost, že na dotčeném trhu působí do 

značné míry podniky, jež jsou ve 



 

AM\1127399CS.docx 31/137 PE604.811v02-00 

 CS 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. Dále je vhodné stanovit, 

že útvary Komise mohou vydat zprávu 

popisující konkrétní situaci týkající se 

těchto kritérií v určité zemi nebo v určitém 

odvětví; že tato zpráva a důkazy, z nichž 

vychází, může být založena do spisu 

případného šetření týkajícího se dané země 

či odvětví a že zúčastněné strany by měly 

mít dostatek příležitostí vyjádřit své 

připomínky ke zprávě a k důkazům, z 

nichž zpráva vychází, při každém šetření, 

při němž je této zprávy nebo důkazů 

využito. 

vlastnictví orgánů vyvážející země, nebo 

jsou těmito orgány ovládány, jsou pod 

jejich strategickým dohledem či se řídí 

jejich pokyny; přítomnost státu ve firmách 

nebo jiné okolnosti, které mu dávají 

možnost ovlivňovat ceny či náklady, např. 

prostřednictvím rozdělování zdrojů a 

rozhodnutí přijatých podniky, veřejné 

politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil; 

a přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. Dále je vhodné stanovit, 

že útvary Komise mohou vydat zprávu 

popisující konkrétní situaci týkající se 

těchto kritérií v určité zemi nebo v určitém 

odvětví; že tato zpráva a důkazy, z nichž 

vychází, může být založena do spisu 

případného šetření týkajícího se dané země 

či odvětví a že zúčastněné strany by měly 

mít dostatek příležitostí vyjádřit své 

připomínky ke zprávě a k důkazům, z 

nichž zpráva vychází, při každém šetření, 

při němž je této zprávy nebo důkazů 

využito. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Helmut Scholz 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje volné působení 

tržních sil. Zejména je vhodné vyjasnit, že 

tuto situaci lze za nastalou považovat 

mimo jiné v případě, kdy vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, 

nejsou výsledkem volného působení 

(3) S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné vyjasnit, 

za jakých okolností lze usuzovat, že 

dochází k podstatnému zkreslení, jež do 

značné míry ovlivňuje spravedlnost 

hospodářské soutěže. Zejména je vhodné 

vyjasnit, že tuto situaci lze za nastalou 

považovat mimo jiné v případě, kdy 

vykazované ceny nebo výrobní náklady, 

včetně daní a nákladů na prvotní 
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tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy 

státu. Dále je vhodné vyjasnit, že při 

posuzování, zda tato situace nastala, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují 

cíle veřejné politiky. Dále je vhodné 

stanovit, že útvary Komise mohou vydat 

zprávu popisující konkrétní situaci týkající 

se těchto kritérií v určité zemi nebo v 

určitém odvětví; že tato zpráva a důkazy, z 

nichž vychází, může být založena do spisu 

případného šetření týkajícího se dané země 

či odvětví  a že zúčastněné strany by měly 

mít dostatek příležitostí vyjádřit své 

připomínky ke zprávě a k důkazům, z 

nichž zpráva vychází, při každém šetření, 

při němž je této zprávy nebo důkazů 

využito. 

a druhotné suroviny, práci a dodržování 

environmentálních závazků, jsou výrazně 

nižší než ceny a náklady průměrných 

provozovatelů na mezinárodním trhu, 

neboť jsou ovlivňovány zásahy státu za 

účelem získání nespravedlivých 

konkurenčních výhod. Dále je vhodné 

vyjasnit, že při posuzování, zda tato situace 

nastala, či nikoli, lze brát v úvahu mimo 

jiné možný dopad těchto faktorů: 

skutečnost, že na dotčeném trhu působí do 

značné míry podniky, jež jsou ve 

vlastnictví orgánů vyvážející země, nebo 

jsou těmito orgány ovládány, jsou pod 

jejich strategickým dohledem či se řídí 

jejich pokyny; zásahy státu v podnicích v 

oblasti cen či nákladů za účelem 

nespravedlivého získání konkurenčních 

výhod. Dále je vhodné stanovit, že Komise 

vydává a aktualizuje zprávy popisující 

konkrétní situaci týkající se praktik 

ekonomického, daňového, sociálního a 

environmentálního dumpingu v zemích, 

které jsou obchodními partnery Unie, 
nebo v určitých relevantních odvětvích; že 

tato zpráva a důkazy, z nichž vychází, 

může být založena do spisu případného 

šetření týkajícího se dané země či odvětví a 

že zúčastněné strany by měly mít dostatek 

příležitostí vyjádřit své připomínky ke 

zprávě a k důkazům, z nichž zpráva 

vychází, při každém šetření, při němž je 

této zprávy nebo důkazů využito. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  27 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) Existence jednoho či více 

podstatných zkreslení v celém 

hospodářství nebo v příslušném 
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hospodářském odvětví vyvážející země by 

při početním zjišťování běžné hodnoty 

měla automaticky vést k použití 

nezkreslených cen, nákladů nebo 

srovnávacích základů na mezinárodních 

trzích, ve třetích zemích nebo v Unii pro 

každý výrobní faktor. Pokud vyvážející 

výrobce ze země nebo odvětví, v nichž 

existuje jedno či více podstatných 

zkreslení, jednoznačně prokáže, že jeho 

náklady u jednoho či více jednotlivých 

výrobních faktorů nejsou zkreslené, měly 

by být pro početní zjištění běžné hodnoty 

použity tyto náklady. Neexistence 

zkreslení nákladů vyvážejícího výrobce na 

určitý výrobní faktor a jejich spolehlivost 

by měla být posouzena mimo jiné s 

ohledem na dotčené množství, jeho poměr 

ve vztahu k celkovým nákladům na tento 

faktor a skutečné využití při výrobě. Tato 

individuální zjištění by neměla ovlivnit 

běžnou hodnotu ostatních vyvážejících 

výrobců a neměla by být následně 

extrapolována na celou zemi nebo odvětví 

bez ohledu na použití článku 17. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  28 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) Pokud vyvážející výrobce ze země 

nebo odvětví, v nichž existuje jedno či více 

podstatných zkreslení, jednoznačně 

prokáže, že není přímo ani nepřímo 

ovlivněn žádným podstatným zkreslením a 

že jeho náklady u jednoho či více 

jednotlivých výrobních faktorů nejsou 

zkreslené, jsou pro početní zjištění běžné 

hodnoty použity tyto náklady. Tato 

individuální zjištění by neměla ovlivnit 

běžnou hodnotu ostatních výrobců a 
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neměla by být následně extrapolována na 

celou zemi nebo odvětví bez ohledu na 

použití článku 17. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  29 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3b) Dále je vhodné stanovit, že útvary 

Komise vydávají zprávu popisující 

konkrétní situaci týkající se těchto kritérií 

v určité zemi nebo v určitém odvětví. 

Během vypracovávání zprávy by měly být 

vedeny konzultace s příslušnými 

výrobními odvětvími Unie. Tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, by měla být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví. 

Evropský parlament by měl vypracovávání 

zprávy sledovat. Na žádost Evropského 

parlamentu nebo v případě změny 

okolností v určité zemi nebo v určitém 

odvětví Komise zprávu aktualizuje. 

Rozhodnutí, zda v určité zemi či odvětví 

existují podstatná zkreslení, by mělo 

zohlednit veškeré relevantní důkazy 

obsažené ve spisu a Komise by k němu 

měla rozhodně dospět nejpozději do tří 

měsíců po zahájení šetření. 

Zainteresované strany by měly mít deset 

dní na to, aby se k tomuto rozhodnutí 

vyjádřily. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  30 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Dále je vhodné připomenout, že 

náklady by měly být za normálních 

okolností vypočítány na základě záznamů 

uchovávaných vývozcem nebo výrobcem 

účastnících se šetření. Pokud však ve 

vyvážející zemi dochází k podstatným 

zkreslením, v jejichž důsledku jsou 

náklady uvedené v záznamech dotčené 

strany uměle nízké, je možné tyto náklady 

upravit nebo stanovit na jakémkoli 

přiměřeném základě včetně informací z 

jiných reprezentativních trhů nebo cen na 

mezinárodním trhu či srovnávacích 

základů. S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné dále 

upřesnit, že pro účely uplatnění ustanovení 

zaváděných tímto nařízením by měly být 

náležitě zohledněny všechny relevantní 

důkazy, včetně příslušných hodnotících 

zpráv týkajících se situace převládající na 

domácím trhu vyvážejících výrobců a 

důkazů, na nichž jsou založeny, které byly 

zařazeny do spisu a k nimž měly 

zúčastněné strany možnost se vyjádřit. 

(4) Dále je vhodné připomenout, že 

náklady by měly být za normálních 

okolností vypočítány na základě záznamů 

uchovávaných vývozcem nebo výrobcem 

účastnících se šetření. Pokud však 

vyvážející země používá takové postupy 

narušující tržní ekonomiku, v jejichž 

důsledku jsou určeny uměle nízké náklady 

uvedené v záznamech dotčené strany, měly 

by být tyto náklady upraveny nebo 

stanoveny na jakémkoli přiměřeném 

základě včetně informací z jiných 

reprezentativních trhů nebo cen na 

mezinárodním trhu, pokud nejsou 

zkreslené, nebo z trhů Evropské unie. S 

ohledem na zkušenosti získané během 

minulých řízení je vhodné dále upřesnit, že 

pro účely uplatnění ustanovení zaváděných 

tímto nařízením by měly být náležitě 

zohledněny všechny relevantní důkazy, 

včetně příslušných hodnotících zpráv 

týkajících se situace převládající na 

domácím trhu vyvážejících výrobců a 

důkazů, na nichž jsou založeny, které byly 

zařazeny do spisu a k nimž měly 

zúčastněné strany možnost se vyjádřit. 

Zvláště je tomu tak v případě, kdy ve 

vyvážející zemi  neexistují 

environmentální a sociální normy 

rovnocenné  s normami platnými v 

Evropě, nebo v případě, že mají na ceny 

a náklady značný dopad nadměrné 

kapacity v jednom nebo více odvětvích. 

Možné informace či důkazy o existenci 

praktik zkreslujících tržní ekonomiku 

mohou předložit rovněž zainteresované 

strany jako podniky a odbory. Tyto 

informace je vhodné zohledňovat, když se 

rozhoduje o vypracování nebo aktualizaci 

zpráv. 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  31 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Dále je vhodné připomenout, že 

náklady by měly být za normálních 

okolností vypočítány na základě záznamů 

uchovávaných vývozcem nebo výrobcem 

účastnících se šetření. Pokud však ve 

vyvážející zemi dochází k podstatným 

zkreslením, v jejichž důsledku jsou 

náklady uvedené v záznamech dotčené 

strany uměle nízké, je možné tyto náklady 

upravit nebo stanovit na jakémkoli 

přiměřeném základě včetně informací z 

jiných reprezentativních trhů nebo cen na 

mezinárodním trhu či srovnávacích 

základů. S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné dále 

upřesnit, že pro účely uplatnění ustanovení 

zaváděných tímto nařízením by měly být 

náležitě zohledněny všechny relevantní 

důkazy, včetně příslušných hodnotících 

zpráv týkajících se situace převládající na 

domácím trhu vyvážejících výrobců a 

důkazů, na nichž jsou založeny, které byly 

zařazeny do spisu a k nimž měly 

zúčastněné strany možnost se vyjádřit. 

(4) Dále je vhodné připomenout, že 

náklady by měly být za normálních 

okolností vypočítány na základě záznamů 

uchovávaných vývozcem nebo výrobcem 

účastnících se šetření. Pokud však ve 

vyvážející zemi dochází k jednomu či více 

podstatným zkreslením, v jejichž důsledku 

jsou náklady uvedené v záznamech dotčené 

strany uměle nízké, měly by být tyto 

náklady stanoveny na jakémkoli 

přiměřeném základě včetně informací 

z jiných reprezentativních trhů, z trhů v 

Unii nebo nezkreslených cen na 

mezinárodním trhu či srovnávacích 

základů. S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné dále 

upřesnit, že pro účely uplatnění ustanovení 

zaváděných tímto nařízením by měly být 

náležitě zohledněny všechny relevantní 

důkazy, včetně příslušných hodnotících 

zpráv týkajících se situace převládající na 

domácím trhu vyvážejících výrobců a 

důkazů, na nichž jsou založeny, které byly 

zařazeny do spisu a k nimž měly 

zúčastněné strany možnost se vyjádřit. Pro 

zachování rovnováhy mezi právy a 

povinnostmi, jež stanoví WTO a její 

dohody a protokoly, je při uplatňování 

těchto pravidel naprosto zásadní, aby 

Unie přihlédla k tomu, jak tato pravidla 

vykládají a uplatňují její obchodní 

partneři. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  32 
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Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Dále je vhodné připomenout, že 

náklady by měly být za normálních 

okolností vypočítány na základě záznamů 

uchovávaných vývozcem nebo výrobcem 

účastnících se šetření. Pokud však ve 

vyvážející zemi dochází k podstatným 

zkreslením, v jejichž důsledku jsou 

náklady uvedené v záznamech dotčené 

strany uměle nízké, je možné tyto náklady 

upravit nebo stanovit na jakémkoli 

přiměřeném základě včetně informací z 

jiných reprezentativních trhů nebo cen na 

mezinárodním trhu či srovnávacích 

základů. S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné dále 

upřesnit, že pro účely uplatnění ustanovení 

zaváděných tímto nařízením by měly být 

náležitě zohledněny všechny relevantní 

důkazy, včetně příslušných hodnotících 

zpráv týkajících se situace převládající na 

domácím trhu vyvážejících výrobců a 

důkazů, na nichž jsou založeny, které byly 

zařazeny do spisu a k nimž měly 

zúčastněné strany možnost se vyjádřit. 

(4) Dále je vhodné připomenout, že 

náklady by měly být za normálních 

okolností vypočítány na základě záznamů 

uchovávaných vývozcem nebo výrobcem 

účastnících se šetření. Pokud však ve 

vyvážející zemi dochází k podstatným 

zkreslením, v jejichž důsledku jsou 

náklady uvedené v záznamech dotčené 

strany uměle nízké, je možné tyto náklady 

upravit nebo stanovit na jakémkoli 

přiměřeném základě včetně informací z 

jiných reprezentativních trhů nebo cen na 

mezinárodním trhu či srovnávacích 

základů. S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné dále 

upřesnit, že pro účely uplatnění ustanovení 

zaváděných tímto nařízením by měly být 

náležitě zohledněny všechny relevantní 

důkazy, včetně příslušných hodnotících 

zpráv týkajících se situace převládající na 

domácím trhu vyvážejících výrobců a 

důkazů, na nichž jsou založeny, které byly 

zařazeny do spisu a k nimž měly 

zúčastněné strany možnost se vyjádřit. Na 

možnou existenci podstatných zkreslení 

mohou upozornit i výrobní odvětví Unie. 

Takové upozornění by mělo být 

zohledněno při rozhodování o 

vypracování či aktualizaci příslušných 

zpráv. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  33 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Dále je vhodné připomenout, že 

náklady by měly být za normálních 

okolností vypočítány na základě záznamů 

uchovávaných vývozcem nebo výrobcem 

účastnících se šetření. Pokud však ve 

vyvážející zemi dochází k podstatným 

zkreslením, v jejichž důsledku jsou 

náklady uvedené v záznamech dotčené 

strany uměle nízké, je možné tyto náklady 

upravit nebo stanovit na jakémkoli 

přiměřeném základě včetně informací z 

jiných reprezentativních trhů nebo cen na 

mezinárodním trhu či srovnávacích 

základů. S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné dále 

upřesnit, že pro účely uplatnění ustanovení 

zaváděných tímto nařízením by měly být 

náležitě zohledněny všechny relevantní 

důkazy, včetně příslušných hodnotících 

zpráv týkajících se situace převládající na 

domácím trhu vyvážejících výrobců a 

důkazů, na nichž jsou založeny, které byly 

zařazeny do spisu a k nimž měly 

zúčastněné strany možnost se vyjádřit. 

(4) Dále je vhodné připomenout, že 

náklady by měly být za normálních 

okolností vypočítány na základě záznamů 

uchovávaných vývozcem nebo výrobcem 

účastnících se šetření. Pokud však ve 

vyvážející zemi dochází k podstatným 

zkreslením, v jejichž důsledku jsou 

náklady uvedené v záznamech dotčené 

strany uměle nízké, je možné tyto náklady 

upravit nebo stanovit na jakémkoli 

přiměřeném základě včetně informací z 

jiných reprezentativních trhů nebo cen na 

mezinárodním trhu či srovnávacích 

základů. S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné dále 

upřesnit, že pro účely uplatnění ustanovení 

zaváděných tímto nařízením by měly být 

náležitě zohledněny všechny relevantní 

důkazy, včetně příslušných hodnotících 

zpráv týkajících se situace převládající na 

domácím trhu vyvážejících výrobců a 

důkazů, na nichž jsou založeny, které byly 

zařazeny do spisu a k nimž měly 

zúčastněné strany možnost se vyjádřit. Na 

možnou existenci podstatných zkreslení 

mohou upozornit i výrobní odvětví Unie. 

Takové upozornění by mělo být 

zohledněno při rozhodování o 

vypracování či aktualizaci příslušných 

zpráv. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  34 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Dále je vhodné připomenout, že 

náklady by měly být za normálních 

okolností vypočítány na základě záznamů 

uchovávaných vývozcem nebo výrobcem 

(4) Dále je vhodné připomenout, že 

náklady by měly být za normálních 

okolností vypočítány na základě záznamů 

uchovávaných vývozcem nebo výrobcem 
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účastnících se šetření. Pokud však ve 

vyvážející zemi dochází k podstatným 

zkreslením, v jejichž důsledku jsou 

náklady uvedené v záznamech dotčené 

strany uměle nízké, je možné tyto náklady 

upravit nebo stanovit na jakémkoli 

přiměřeném základě včetně informací z 

jiných reprezentativních trhů nebo cen na 

mezinárodním trhu či srovnávacích 

základů. S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné dále 

upřesnit, že pro účely uplatnění ustanovení 

zaváděných tímto nařízením by měly být 

náležitě zohledněny všechny relevantní 

důkazy, včetně příslušných hodnotících 

zpráv týkajících se situace převládající na 

domácím trhu vyvážejících výrobců a 

důkazů, na nichž jsou založeny, které byly 

zařazeny do spisu a k nimž měly 

zúčastněné strany možnost se vyjádřit. 

účastnících se šetření. Pokud však ve 

vyvážející zemi dochází k podstatným 

zkreslením, v jejichž důsledku jsou 

náklady uvedené v záznamech dotčené 

strany uměle nízké, měly by být tyto 

náklady stanoveny na jakémkoli 

přiměřeném základě včetně informací 

z jiných reprezentativních trhů nebo cen na 

mezinárodním trhu či srovnávacích 

základů nebo z trhů Unie. S ohledem na 

zkušenosti získané během minulých řízení 

je vhodné dále upřesnit, že pro účely 

uplatnění ustanovení zaváděných tímto 

nařízením by měly být náležitě zohledněny 

všechny relevantní důkazy, včetně 

příslušných hodnotících zpráv týkajících se 

situace převládající na domácím trhu 

vyvážejících výrobců a důkazů, na nichž 

jsou založeny, které byly zařazeny do 

spisu. Na možnou existenci podstatných 

zkreslení mohou upozornit i výrobní 

odvětví Unie. Takové upozornění by mělo 

být zohledněno při rozhodování o 

vypracování či aktualizaci příslušných 

zpráv. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Jarosław Wałęsa 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Dále je vhodné připomenout, že 

náklady by měly být za normálních 

okolností vypočítány na základě záznamů 

uchovávaných vývozcem nebo výrobcem 

účastnících se šetření. Pokud však ve 

vyvážející zemi dochází k podstatným 

zkreslením, v jejichž důsledku jsou 

náklady uvedené v záznamech dotčené 

strany uměle nízké, je možné tyto náklady 

upravit nebo stanovit na jakémkoli 

přiměřeném základě včetně informací z 

(4) Dále je vhodné připomenout, že 

náklady by měly být za normálních 

okolností vypočítány na základě záznamů 

uchovávaných vývozcem nebo výrobcem 

účastnících se šetření. Pokud však ve 

vyvážející zemi dochází k podstatným 

zkreslením, v jejichž důsledku jsou 

náklady uvedené v záznamech dotčené 

strany uměle nízké, je možné tyto náklady 

upravit nebo stanovit na jakémkoli 

přiměřeném základě včetně informací z 
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jiných reprezentativních trhů nebo cen na 

mezinárodním trhu či srovnávacích 

základů. S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné dále 

upřesnit, že pro účely uplatnění ustanovení 

zaváděných tímto nařízením by měly být 

náležitě zohledněny všechny relevantní 

důkazy, včetně příslušných hodnotících 

zpráv týkajících se situace převládající na 

domácím trhu vyvážejících výrobců a 

důkazů, na nichž jsou založeny, které byly 

zařazeny do spisu a k nimž měly 

zúčastněné strany možnost se vyjádřit. 

jiných reprezentativních trhů, včetně Unie, 

nebo cen na mezinárodním trhu či 

srovnávacích základů. S ohledem na 

zkušenosti získané během minulých řízení 

je vhodné dále upřesnit, že pro účely 

uplatnění ustanovení zaváděných tímto 

nařízením by měly být náležitě zohledněny 

všechny relevantní důkazy, včetně 

příslušných hodnotících zpráv týkajících se 

situace převládající na domácím trhu 

vyvážejících výrobců a důkazů, na nichž 

jsou založeny, které byly zařazeny do spisu 

a k nimž měly zúčastněné strany možnost 

se vyjádřit. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  36 

Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Dále je vhodné připomenout, že 

náklady by měly být za normálních 

okolností vypočítány na základě záznamů 

uchovávaných vývozcem nebo výrobcem 

účastnících se šetření. Pokud však ve 

vyvážející zemi dochází k podstatným 

zkreslením, v jejichž důsledku jsou 

náklady uvedené v záznamech dotčené 

strany uměle nízké, je možné tyto náklady 

upravit nebo stanovit na jakémkoli 

přiměřeném základě včetně informací z 

jiných reprezentativních trhů nebo cen na 

mezinárodním trhu či srovnávacích 

základů. S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné dále 

upřesnit, že pro účely uplatnění ustanovení 

zaváděných tímto nařízením by měly být 

náležitě zohledněny všechny relevantní 

důkazy, včetně příslušných hodnotících 

zpráv týkajících se situace převládající na 

domácím trhu vyvážejících výrobců a 

důkazů, na nichž jsou založeny, které byly 

(4) Dále je vhodné připomenout, že 

náklady by měly být za normálních 

okolností vypočítány na základě 

spolehlivých záznamů uchovávaných 

vývozcem nebo výrobcem účastnících se 

šetření. Pokud však ve vyvážející zemi 

dochází k podstatným zkreslením, v jejichž 

důsledku jsou náklady uvedené v 

záznamech dotčené strany uměle nízké, je 

možné tyto náklady upravit nebo stanovit 

na jakémkoli přiměřeném základě včetně 

informací z jiných reprezentativních trhů 

nebo cen na mezinárodním trhu či 

srovnávacích základů. S ohledem na 

zkušenosti získané během minulých řízení 

je vhodné dále upřesnit, že pro účely 

uplatnění ustanovení zaváděných tímto 

nařízením by měly být náležitě zohledněny 

všechny relevantní důkazy, včetně 

příslušných hodnotících zpráv týkajících se 

situace převládající na domácím trhu 

vyvážejících výrobců a důkazů, na nichž 
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zařazeny do spisu a k nimž měly 

zúčastněné strany možnost se vyjádřit. 

jsou založeny, které byly zařazeny do spisu 

a k nimž měly zúčastněné strany možnost 

se vyjádřit. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  37 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Dále je vhodné připomenout, že 

náklady by měly být za normálních 

okolností vypočítány na základě záznamů 

uchovávaných vývozcem nebo výrobcem 

účastnících se šetření. Pokud však ve 

vyvážející zemi dochází k podstatným 

zkreslením, v jejichž důsledku jsou 

náklady uvedené v záznamech dotčené 

strany uměle nízké, je možné tyto náklady 

upravit nebo stanovit na jakémkoli 

přiměřeném základě včetně informací z 

jiných reprezentativních trhů nebo cen na 

mezinárodním trhu či srovnávacích 

základů. S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné dále 

upřesnit, že pro účely uplatnění ustanovení 

zaváděných tímto nařízením by měly být 

náležitě zohledněny všechny relevantní 

důkazy, včetně příslušných hodnotících 

zpráv týkajících se situace převládající na 

domácím trhu vyvážejících výrobců a 

důkazů, na nichž jsou založeny, které byly 

zařazeny do spisu a k nimž měly 

zúčastněné strany možnost se vyjádřit. 

(4) Dále je vhodné připomenout, že 

náklady by měly být za normálních 

okolností vypočítány na základě záznamů 

uchovávaných vývozcem nebo výrobcem 

účastnících se šetření. Pokud však ve 

vyvážející zemi dochází k podstatným 

zkreslením, v jejichž důsledku jsou 

náklady uvedené v záznamech dotčené 

strany uměle nízké, měly by být tyto 

náklady stanoveny na jakémkoli 

přiměřeném základě včetně informací z 

jiných reprezentativních trhů nebo cen na 

mezinárodním trhu či srovnávacích 

základů. S ohledem na zkušenosti získané 

během minulých řízení je vhodné dále 

upřesnit, že pro účely uplatnění ustanovení 

zaváděných tímto nařízením by měly být 

náležitě zohledněny všechny relevantní 

důkazy, včetně příslušných hodnotících 

zpráv týkajících se situace převládající na 

domácím trhu vyvážejících výrobců a 

důkazů, na nichž jsou založeny, které byly 

zařazeny do spisu a k nimž měly 

zúčastněné strany možnost se vyjádřit. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Dále je vhodné připomenout, že v 

souvislosti s metodikou, která byla použita 

v původním šetření a má být použita v 

přezkumném šetření, se použije ustanovení 

čl. 11 odst. 9 nařízení (EU) 2016/1036. V 

této souvislosti je vhodné vyjasnit, že při 

zjišťování, zda existuje náznak toho, že se 

okolnosti změnily, by měly být náležitě 

zohledněny všechny relevantní důkazy, 

včetně příslušných hodnotících zpráv 

týkajících se situace převládající na 

domácím trhu vyvážejících výrobců a 

důkazů, na nichž jsou založeny, které byly 

zařazeny do spisu a k nimž měly 

zúčastněné strany možnost se vyjádřit. 

(5) Dále je vhodné připomenout, že v 

souvislosti s metodikou, která byla použita 

v původním šetření a má být použita v 

přezkumném šetření, se použije ustanovení 

čl. 11 odst. 9 nařízení (EU) 2016/1036. V 

této souvislosti je vhodné vyjasnit, že při 

zjišťování, zda existuje náznak toho, že se 

okolnosti změnily, by měly být náležitě 

zohledněny všechny relevantní důkazy, 

včetně příslušných hodnotících zpráv 

týkajících se situace převládající na 

domácím trhu vyvážejících výrobců a 

důkazů, na nichž jsou založeny, které byly 

zařazeny do spisu a k nimž měly 

zúčastněné strany možnost se vyjádřit. 

Dále by měly být při určování 

antidumpingových a antisubvenčních 

opatření zohledněny relevantní dohody o 

volném obchodu se zeměmi, jejichž 

ekonomika je spjata se zemí, jež je 

předmětem dané zprávy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  39 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Jelikož neexistují žádná jiná 

zvláštní přechodná pravidla upravující tuto 

záležitost, je vhodné stanovit, že toto 

nařízení se použije na všechna rozhodnutí 

týkající se zahájení řízení a na všechna 

řízení, včetně původních šetření a 

přezkumných šetření zahájených v den 

nebo po dni, ke kterému toto nařízení 

vstoupí v platnost, s výhradou ustanovení 

čl. 11 odst. 9 nařízení (EU) 2016/1036. 

(6) Jelikož neexistují žádná jiná 

zvláštní přechodná pravidla upravující tuto 

záležitost, je vhodné stanovit, že toto 

nařízení se použije na všechna rozhodnutí 

týkající se zahájení řízení a na všechna 

řízení, včetně původních šetření a 

přezkumných šetření zahájených v den 

nebo po dni, ke kterému toto nařízení 

vstoupí v platnost, s výhradou ustanovení 

čl. 11 odst. 9 nařízení (EU) 2016/1036. 
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Kromě toho, na základě zvláštního 

přechodného pravidla a s ohledem na 

neexistenci jiných zvláštních přechodných 

pravidel upravujících tuto záležitost, je 

vhodné stanovit, že v případě přechodu z 

běžné hodnoty počítané podle čl. 2 odst. 7 

písm. a) nebo b) na běžnou hodnotu 

počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 6a, se 

přiměřená doba stanovená v čl. 11 odst. 3 

prvním pododstavci nařízení (EU) 

2016/1036 považuje za uplynulou dnem, 

kdy je zahájen první přezkum před 

pozbytím platnosti po uskutečnění tohoto 

přechodu. S cílem snížit riziko obcházení 

ustanovení tohoto nařízení by se stejný 

přístup měl uplatnit i na přezkumy 

prováděné podle čl. 11 odst. 4 nařízení 

(EU) 2016/1036. Je rovněž vhodné 

připomenout, že přechod z běžné hodnoty 

počítané podle čl. 2 odst. 7 písm. a) nebo 

b) na běžnou hodnotu počítanou podle čl. 2 

odst. 1 až 6a nebude sám o sobě 

představovat dostatečný důkaz ve smyslu 

čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036. 

Tato přechodná pravidla by měla vyplnit 

právní mezeru, která by jinak mohla 

vytvořit právní nejistotu, poskytnout 

zúčastněným stranám přiměřenou možnost 

přizpůsobit se tomu, že stará pravidla 

pozbudou platnosti a začnou platit pravidla 

nová, a usnadnit účinné, řádné a 

spravedlivé uplatňování nařízení (EU) 

2016/1036. 

Kromě toho, na základě zvláštního 

přechodného pravidla a s ohledem na 

neexistenci jiných zvláštních přechodných 

pravidel upravujících tuto záležitost, je 

vhodné stanovit, že v případě přechodu z 

běžné hodnoty počítané podle čl. 2 odst. 7 

písm. a) nebo b) na běžnou hodnotu 

počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 6a by 

metodika podle čl. 2 odst. 6a neměla 

nahradit původní metodiku používanou 

pro určení běžné hodnoty v přezkumech 

podle čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 

2016/1036 až do pozdějšího z dat, kdy je 

zahájen první přezkum před pozbytím 

platnosti těchto opatření, a to dva roky po 

vstupu tohoto nařízení v platnost. S cílem 

snížit riziko obcházení ustanovení tohoto 

nařízení by se stejný přístup měl uplatnit i 

na přezkumy prováděné podle čl. 11 odst. 4 

nařízení (EU) 2016/1036. Je rovněž 

vhodné připomenout, že přechod z běžné 

hodnoty počítané podle čl. 2 odst. 7 písm. 

a) nebo b) na běžnou hodnotu počítanou 

podle čl. 2 odst. 1 až 6a nebude sám o sobě 

představovat dostatečný důkaz ve smyslu 

čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036. 

Tato přechodná pravidla by měla vyplnit 

právní mezeru, která by jinak mohla 

vytvořit právní nejistotu, poskytnout 

zúčastněným stranám přiměřenou možnost 

přizpůsobit se tomu, že stará pravidla 

pozbudou platnosti a začnou platit pravidla 

nová, a usnadnit účinné, řádné a 

spravedlivé uplatňování nařízení (EU) 

2016/1036. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 



 

PE604.811v02-00 44/137 AM\1127399CS.docx 

CS 

(6) Jelikož neexistují žádná jiná 

zvláštní přechodná pravidla upravující tuto 

záležitost, je vhodné stanovit, že toto 

nařízení se použije na všechna rozhodnutí 

týkající se zahájení řízení a na všechna 

řízení, včetně původních šetření a 

přezkumných šetření zahájených v den 

nebo po dni, ke kterému toto nařízení 

vstoupí v platnost, s výhradou ustanovení 

čl. 11 odst. 9 nařízení (EU) 2016/1036. 

Kromě toho, na základě zvláštního 

přechodného pravidla a s ohledem na 

neexistenci jiných zvláštních přechodných 

pravidel upravujících tuto záležitost, je 

vhodné stanovit, že v případě přechodu z 

běžné hodnoty počítané podle čl. 2 odst. 7 

písm. a) nebo b) na běžnou hodnotu 

počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 6a, se 

přiměřená doba stanovená v čl. 11 odst. 3 

prvním pododstavci nařízení (EU) 

2016/1036 považuje za uplynulou dnem, 

kdy je zahájen první přezkum před 

pozbytím platnosti po uskutečnění tohoto 

přechodu. S cílem snížit riziko obcházení 

ustanovení tohoto nařízení by se stejný 

přístup měl uplatnit i na přezkumy 

prováděné podle čl. 11 odst. 4 nařízení 

(EU) 2016/1036. Je rovněž vhodné 

připomenout, že přechod z běžné hodnoty 

počítané podle čl. 2 odst. 7 písm. a) nebo 

b) na běžnou hodnotu počítanou podle čl. 2 

odst. 1 až 6a nebude sám o sobě 

představovat dostatečný důkaz ve smyslu 

čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036. 

Tato přechodná pravidla by měla vyplnit 

právní mezeru, která by jinak mohla 

vytvořit právní nejistotu, poskytnout 

zúčastněným stranám přiměřenou možnost 

přizpůsobit se tomu, že stará pravidla 

pozbudou platnosti a začnou platit pravidla 

nová, a usnadnit účinné, řádné a 

spravedlivé uplatňování nařízení (EU) 

2016/1036. 

(6) Jelikož neexistují žádná jiná 

zvláštní přechodná pravidla upravující tuto 

záležitost, je vhodné stanovit, že toto 

nařízení se použije na všechna rozhodnutí 

týkající se zahájení řízení a na všechna 

řízení, včetně původních šetření a 

přezkumných šetření zahájených v den 

nebo po dni, ke kterému toto nařízení 

vstoupí v platnost, s výhradou ustanovení 

čl. 11 odst. 9 nařízení (EU) 2016/1036. 

Kromě toho, na základě zvláštního 

přechodného pravidla a s ohledem na 

neexistenci jiných zvláštních přechodných 

pravidel upravujících tuto záležitost, je 

vhodné stanovit, že v případě přechodu z 

běžné hodnoty počítané podle čl. 2 odst. 7 

písm. a) nebo b) na běžnou hodnotu 

počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 7, se 

přiměřená doba stanovená v čl. 11 odst. 3 

prvním pododstavci nařízení (EU) 

2016/1036 považuje za uplynulou dnem, 

kdy je zahájen první přezkum před 

pozbytím platnosti po uskutečnění tohoto 

přechodu. S cílem snížit riziko obcházení 

ustanovení tohoto nařízení by se stejný 

přístup měl uplatnit i na přezkumy 

prováděné podle čl. 11 odst. 4 nařízení 

(EU) 2016/1036. Je rovněž vhodné 

připomenout, že přechod z běžné hodnoty 

počítané podle čl. 2 odst. 7 písm. a) nebo 

b) na běžnou hodnotu počítanou podle čl. 2 

odst. 1 až 7 nebude sám o sobě 

představovat dostatečný důkaz ve smyslu 

čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036. 

Tato přechodná pravidla by měla vyplnit 

právní mezeru, která by jinak mohla 

vytvořit právní nejistotu, poskytnout 

zúčastněným stranám přiměřenou možnost 

přizpůsobit se tomu, že stará pravidla 

pozbudou platnosti a začnou platit pravidla 

nová, a usnadnit účinné, řádné a 

spravedlivé uplatňování nařízení (EU) 

2016/1036. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  41 
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Franck Proust, Viviane Reding, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, 

Iuliu Winkler 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Jelikož neexistují žádná jiná 

zvláštní přechodná pravidla upravující tuto 

záležitost, je vhodné stanovit, že toto 

nařízení se použije na všechna rozhodnutí 

týkající se zahájení řízení a na všechna 

řízení, včetně původních šetření a 

přezkumných šetření zahájených v den 

nebo po dni, ke kterému toto nařízení 

vstoupí v platnost, s výhradou ustanovení 

čl. 11 odst. 9 nařízení (EU) 2016/1036. 

Kromě toho, na základě zvláštního 

přechodného pravidla a s ohledem na 

neexistenci jiných zvláštních přechodných 

pravidel upravujících tuto záležitost, je 

vhodné stanovit, že v případě přechodu z 

běžné hodnoty počítané podle čl. 2 odst. 7 

písm. a) nebo b) na běžnou hodnotu 

počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 6a, se 

přiměřená doba stanovená v čl. 11 odst. 3 

prvním pododstavci nařízení (EU) 

2016/1036 považuje za uplynulou dnem, 

kdy je zahájen první přezkum před 

pozbytím platnosti po uskutečnění tohoto 

přechodu. S cílem snížit riziko obcházení 

ustanovení tohoto nařízení by se stejný 

přístup měl uplatnit i na přezkumy 

prováděné podle čl. 11 odst. 4 nařízení 

(EU) 2016/1036. Je rovněž vhodné 

připomenout, že přechod z běžné hodnoty 

počítané podle čl. 2 odst. 7 písm. a) nebo 

b) na běžnou hodnotu počítanou podle čl. 2 

odst. 1 až 6a nebude sám o sobě 

představovat dostatečný důkaz ve smyslu 

čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036. 

Tato přechodná pravidla by měla vyplnit 

právní mezeru, která by jinak mohla 

vytvořit právní nejistotu, poskytnout 

zúčastněným stranám přiměřenou možnost 

přizpůsobit se tomu, že stará pravidla 

pozbudou platnosti a začnou platit pravidla 

nová, a usnadnit účinné, řádné a 

(6) Jelikož neexistují žádná jiná 

zvláštní přechodná pravidla upravující tuto 

záležitost, je vhodné stanovit, že toto 

nařízení se použije na všechna rozhodnutí 

týkající se zahájení řízení a na všechna 

řízení, včetně původních šetření a 

přezkumných šetření zahájených v den 

nebo po dni, ke kterému toto nařízení 

vstoupí v platnost, s výhradou ustanovení 

čl. 11 odst. 9 nařízení (EU) 2016/1036. 

Kromě toho, na základě zvláštního 

přechodného pravidla a s ohledem na 

neexistenci jiných zvláštních přechodných 

pravidel upravujících tuto záležitost, je 

vhodné stanovit, že v případě přechodu z 

běžné hodnoty počítané podle čl. 2 odst. 7 

písm. a) nebo b) na běžnou hodnotu 

počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 6a, se 

přiměřená doba stanovená v čl. 11 odst. 3 

prvním pododstavci nařízení (EU) 

2016/1036 považuje za uplynulou dnem, 

kdy je zahájen první přezkum před 

pozbytím platnosti po uskutečnění tohoto 

přechodu. S cílem snížit riziko obcházení 

ustanovení tohoto nařízení by se stejný 

přístup měl uplatnit i na přezkumy 

prováděné podle čl. 11 odst. 4 nařízení 

(EU) 2016/1036. Je rovněž vhodné 

připomenout, že přechod z běžné hodnoty 

počítané podle čl. 2 odst. 7 písm. a) nebo 

b) na běžnou hodnotu počítanou podle čl. 2 

odst. 1 až 6a nebude sám o sobě 

představovat dostatečný důkaz ve smyslu 

čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036. 

Tato přechodná pravidla, která umožňují 

dále uplatňovat opatření na ochranu před 

dovozem, by měla vyplnit právní mezeru, 

která by jinak mohla vytvořit právní 

nejistotu, poskytnout zúčastněným stranám 

přiměřenou možnost přizpůsobit se tomu, 

že stará pravidla pozbudou platnosti a 
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spravedlivé uplatňování nařízení (EU) 

2016/1036. 

začnou platit pravidla nová, a usnadnit 

účinné, řádné a spravedlivé uplatňování 

nařízení (EU) 2016/1036. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Přechodná pravidla nesmějí být narušena, aby nebyla dotčena odvětví ohrožena zrušením 

opatření na ochranu před dovozem. 

 

Pozměňovací návrh  42 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Pro zachování rovnováhy mezi 

právy a povinnostmi, jež stanoví dohody a 

protokoly WTO, je při uplatňování těchto 

pravidel naprosto zásadní, aby Unie 

přihlédla k tomu, jak tato pravidla 

vykládají a uplatňují její hlavní obchodní 

partneři. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  43 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový) 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Bod odůvodnění 4 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 (-1) Znění 4. bodu odůvodnění se 

nahrazuje tímto: 

„Při uplatňování pravidel antidumpingové 

dohody z roku 1994 je k zachování 

rovnováhy mezi právy a povinnostmi 

„Při uplatňování pravidel je k zachování 

rovnováhy mezi právy a povinnostmi, 

které stanoví dohody WTO, včetně 
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vytvořené Všeobecnou dohodou o clech a 

obchodu (dále jen „GATT“) nezbytné, aby 

Unie přihlédla k výkladu těchto pravidel 

svými nejvýznamnějšími obchodními 

partnery.“ 

protokolů o přistoupení, nezbytné, aby 

Unie přihlédla k výkladu a uplatňování 

těchto pravidel svými nejvýznamnějšími 

obchodními partnery.“ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1036&qid=1495043088072&from=CS) 

 

Pozměňovací návrh  44 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 

zkreslení, běžná hodnota se zjistí početně 

na základě výrobních nákladů a nákladů 

na prodej odrážejících nezkreslené ceny 

nebo na základě srovnávacího základu. 

Za tímto účelem lze jako zdroj použít 

nezkreslené ceny na mezinárodním trhu, 

náklady, nebo srovnávací základy, či 

odpovídající výrobní náklady a náklady na 

prodej ve vhodné reprezentativní zemi, 

jejíž úroveň hospodářského rozvoje je 

podobná jako ve vyvážející zemi, pokud 

jsou příslušné údaje o nákladech snadno 

dostupné. Početně zjištěná běžná hodnota 

zahrnuje v přiměřené míře správní, 

prodejní a režijní náklady a zisk. 

a) Takové zkreslení na systémové 

nebo makro úrovni do velké míry 

předurčuje, zda jsou ceny a náklady 

významně zkresleny ve společnostech a 

odvětvích. Posouzení zkreslení na 

systémové úrovni je zejména důležité v 

případě nestejnorodých odvětví s velkým 

podílem malých a středních podniků, kdy 

je nejobtížnější nalézt důkaz o zkreslení 

týkajícím se daného odvětví. 

 Existence jednoho nebo více podstatných 

zkreslení v hospodářství jako celku či v 

příslušném odvětví hospodářství vyvážející 

země automaticky vede k použití 

nezkreslených cen, nákladů nebo 
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srovnávacích základů z mezinárodních 

trhů, třetích zemí nebo Unie pro každý 

výrobní faktor při početním zjišťování 

běžné hodnoty. 

 Pokud vyvážející výrobci ze země nebo 

odvětví, v němž existuje jedno nebo více 

podstatných zkreslení, jasně prokáží, že 

jejich odvětví jako celek není přímo či 

nepřímo ovlivněno žádným podstatným 

zkreslením, jsou jejich náklady použity při 

početním zjišťování běžné hodnoty. 

 Pokud vyvážející výrobce ze země nebo z 

odvětví, v němž se vyskytuje jedno nebo 

více podstatných zkreslení, jasně prokáže, 

že jeho náklady na jeden či více 

jednotlivých výrobních faktorů jsou spjaty 

s dovozem ze zemí bez podstatného 

zkreslení a že nejsou zkreslené podle 

hodnocení na základě následujícího 

odstavce, jsou tyto náklady použity při 

početním zjišťování běžné hodnoty.  

 Absence nákladů a cen vyvážejícího 

výrobce na daný výrobní faktor a její 

spolehlivost musí být posouzena mimo 

jiné s ohledem na dotčené množství, jeho 

poměr ve vztahu k celkovým nákladům na 

tento faktor a skutečné využití při výrobě. 

 Tato jednotlivá zjištění nemají žádný vliv 

na běžnou hodnotu dalších vyvážejících 

výrobců a následně nebudou 

extrapolována na celou zemi nebo odvětví 

bez ohledu na uplatnění článku 17. 

 V souvislosti s různými prvky popsanými 

výše určí Komise lhůty pro předložení 

důkazů s cílem zajistit dodržování práv na 

obranu všech zúčastněných stran a také 

celkové procesní lhůty.  Dodatečné důkazy 

vztahující se k jednotlivým výrobním 

faktorům mohou být po uplynutí těchto 

lhůt Komisí přijaty, pouze pokud mohou 

být z její strany řádně a dostatečně 

ověřeny a pokud je dalším stranám 

poskytnut dostatečný čas k vyjádření. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  45 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 

zkreslení, běžná hodnota se zjistí početně 

na základě výrobních nákladů a nákladů na 

prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo 

na základě srovnávacího základu. Za tímto 

účelem lze jako zdroj použít nezkreslené 

ceny na mezinárodním trhu, náklady, nebo 

srovnávací základy, či odpovídající 

výrobní náklady a náklady na prodej ve 

vhodné reprezentativní zemi, jejíž úroveň 

hospodářského rozvoje je podobná jako ve 

vyvážející zemi, pokud jsou příslušné údaje 

o nákladech snadno dostupné. Početně 

zjištěná běžná hodnota zahrnuje v 

přiměřené míře správní, prodejní a režijní 

náklady a zisk. 

a) Pokud se zjistí, že není vhodné 

použít cenu na domácím trhu a náklady ve 

vyvážející zemi, jelikož dochází k 

jednomu nebo více podstatným zkreslením 

v hospodářství jako celku nebo odvětví v 

rámci tohoto hospodářství, běžná hodnota 

se zjistí početně na základě výrobních 

nákladů a nákladů na prodej odrážejících 

nezkreslené ceny nebo na základě 

srovnávacího základu pro každý výrobní 

faktor. Za tímto účelem lze jako zdroj 

použít nezkreslené ceny na mezinárodním 

trhu, náklady, nebo srovnávací základy, či 

odpovídající výrobní náklady a náklady na 

prodej ve vhodné reprezentativní zemi, 

včetně unijních, pokud jsou příslušné 

údaje snadno dostupné. Početně zjištěná 

běžná hodnota zahrnuje v nezkreslené a 

přiměřené míře správní, prodejní a režijní 

náklady a zisk. 

 Existence jednoho či více podstatných 

zkreslení v celém hospodářství nebo 

v jednom či několika hospodářských 

odvětvích vyvážející země při početním 

zjišťování běžné hodnoty automaticky 

vede k použití nezkreslených cen, nákladů 

nebo srovnávacích základů z 

mezinárodních trhů, třetích zemí nebo 

Unie pro veškeré výrobní faktory. 

 Pokud vyvážející výrobce ze země nebo z 

odvětví, v němž existuje jedno nebo více 

významných zkreslení, jasně prokáže, že 

jeho náklady na jeden či více jednotlivých 

výrobních faktorů nejsou zkreslené podle 

následujícího odstavce, jsou tyto náklady 
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použity při početním zjišťování běžné 

hodnoty.  

 Absence zkreslení nákladů vyvážejícího 

výrobce na daný výrobní faktor a její 

spolehlivost musí být posouzena mimo 

jiné s ohledem na dotčené množství, jeho 

poměr ve vztahu k celkovým nákladům na 

tento faktor a skutečné využití při výrobě. 

 Tato jednotlivá zjištění nemají žádný vliv 

na běžnou hodnotu dalších vyvážejících 

výrobců a následně nebudou 

extrapolována na celou zemi nebo odvětví 

bez ohledu na uplatnění článku 17. 

 V souvislosti s různými prvky popsanými 

výše určí Komise lhůty pro předložení 

důkazů s cílem zajistit dodržování práv na 

obranu všech zúčastněných stran a také 

celkové procesní lhůty.  Dodatečné důkazy 

vztahující se k jednotlivým výrobním 

faktorům mohou být po uplynutí těchto 

lhůt Komisí přijaty, pouze pokud mohou 

být z její strany řádně a dostatečně 

ověřeny a pokud je dalším stranám 

poskytnut dostatečný čas k vyjádření. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  46 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 

a) Pokud se zjistí, že není vhodné 

použít cenu na domácím trhu a náklady ve 

vyvážející zemi, jelikož dochází k 

jednomu nebo více podstatným zkreslením 

v hospodářství nebo v jednom či několika 

hospodářských odvětvích, běžná hodnota 
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zkreslení, běžná hodnota se zjistí početně 

na základě výrobních nákladů a nákladů na 

prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo 

na základě srovnávacího základu. Za tímto 

účelem lze jako zdroj použít nezkreslené 

ceny na mezinárodním trhu, náklady, 

nebo srovnávací základy, či odpovídající 

výrobní náklady a náklady na prodej ve 

vhodné reprezentativní zemi, jejíž úroveň 

hospodářského rozvoje je podobná jako ve 

vyvážející zemi, pokud jsou příslušné 

údaje o nákladech snadno dostupné. 

Početně zjištěná běžná hodnota zahrnuje 

v přiměřené míře správní, prodejní a 

režijní náklady a zisk. 

se zjistí početně na základě výrobních 

nákladů a nákladů na prodej odrážejících 

nezkreslené ceny nebo na základě 

srovnávacího základu pro každý výrobní 

faktor, přičemž se pravidlo nižšího cla 

nebude vztahovat na výpočet 

antidumpingového cla, které se uloží na 

výrobky dovážené od vyvážejících výrobců 

z této země. Za tímto účelem lze jako zdroj 

použít: 

 – odpovídající výrobní náklady a náklady 

na prodej ve vhodné reprezentativní zemi 

výroby, v níž jsou ceny a náklady, na něž 

je šetření zaměřeno, výsledkem volných 

tržních sil, včetně těch působících v Unii, 

 nebo 

 – v případě, že to Komise považuje za 

nevhodné, nezkreslené ceny na 

mezinárodním trhu, náklady, nebo 

srovnávací základy, pokud jsou příslušné 

údaje o nákladech snadno dostupné. 

Početně zjištěná běžná hodnota zahrnuje 

v přiměřené míře správní, prodejní a 

režijní náklady a zisk. 

 Pokud nezkreslené náklady nebo 

srovnávací základy na mezinárodních 

trzích nebo v třetích zemích neexistují, 

Komise stanoví běžnou hodnotu na 

jakémkoli jiném přiměřeném základě, 

mimo jiné i na základě relevantních cen 

nebo nákladů v Unii. To platí zejména v 

případě, že značnou část výrobního 

odvětví Unie, které podává podnět, tvoří 

malé a střední podniky. Spolehlivost 

nákladů a cen na daný výrobní faktor, 

které mají být považovány za nezkreslené, 

je posouzena mimo jiné s ohledem na 

dotčené množství, jeho poměr ve vztahu k 

celkovým nákladům na tento faktor a 

skutečné využití při výrobě. 

 Podle této metodiky je na výrobcích 

vyvážející země, aby prokázali, že u 
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žádného výrobního faktoru neexistuje 

podstatné zkreslení. Pokud vyvážející 

výrobce ze země, v níž existuje jedno či 

více podstatných zkreslení, jednoznačně 

prokáže, že jeho náklady u jednoho či více 

jednotlivých výrobních faktorů nejsou 

zkreslené, měly by být tyto náklady na 

jednotlivé výrobní faktory použity pro 

početní zjištění běžné hodnoty, aniž by tím 

bylo dotčeno použití nezkreslených cen, 

nákladů na srovnávací základů z 

mezinárodních trhů, třetích zemích nebo 

Unie u těch jednotlivých výrobních 

faktorů, které jsou podstatně zkreslené. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  47 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 

zkreslení, běžná hodnota se zjistí početně 

na základě výrobních nákladů a nákladů na 

prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo 

na základě srovnávacího základu. Za tímto 

účelem lze jako zdroj použít nezkreslené 

ceny na mezinárodním trhu, náklady, nebo 

srovnávací základy, či odpovídající 

výrobní náklady a náklady na prodej ve 

vhodné reprezentativní zemi, jejíž úroveň 

hospodářského rozvoje je podobná jako ve 

vyvážející zemi, pokud jsou příslušné údaje 

o nákladech snadno dostupné. Početně 

zjištěná běžná hodnota zahrnuje v 

přiměřené míře správní, prodejní a režijní 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 

zkreslení v hospodářství jako celku nebo v 

jeho odvětvích, běžná hodnota se zjistí 

početně na základě výrobních nákladů a 

nákladů na prodej odrážejících nezkreslené 

ceny nebo na základě srovnávacího 

základu. Za tímto účelem lze jako zdroj 

použít nezkreslené ceny na mezinárodním 

trhu, náklady, nebo srovnávací základy, či 

odpovídající výrobní náklady a náklady na 

prodej ve vhodné reprezentativní zemi, 

včetně těch z členského státu, pokud jsou 

příslušné údaje o nákladech snadno 

dostupné. Početně zjištěná běžná hodnota 

zahrnuje v nezkreslené a přiměřené míře 
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náklady a zisk. správní, prodejní a režijní náklady a zisk. 

 Existence významných zkreslení v 

hospodářství jako celku či v odvětví 

hospodářství vyvážející země automaticky 

vede k použití nezkreslených cen, nákladů 

nebo srovnávacích základů z mezinárodní 

úrovně, třetích zemí nebo Unie pro každý 

výrobní faktor při početním zjišťování 

běžné hodnoty. 

 Pokud výrobci ze země nebo z odvětví, v 

němž existují významná zkreslení, 

nezvratně prokáží, že náklady na jeden či 

více jednotlivých výrobních faktorů 

nejsou ve vztahu k hospodářství jako 

celku zkreslené, jsou tyto náklady použity 

při početním zjišťování běžné hodnoty. 

 Absence zkreslení nákladů vyvážejícího 

výrobce na daný výrobní faktor a 

spolehlivost téhož musí být posouzena 

mimo jiné s ohledem na dotčené množství, 

jeho poměr ve vztahu k celkovým 

nákladům na tento faktor a skutečné 

využití při výrobě. 

 Aby mohla Komise dodržet celkové 

procesní lhůty a práva na obranu všech 

zúčastněných stran, určí lhůty pro 

předložení důkazů s ohledem na různé 

prvky popsané výše. Dodatečné důkazy 

mohou být především po uplynutí těchto 

lhůt Komisí přijaty, pouze pokud mohou 

být z její strany řádně a dostatečně 

ověřeny a pokud je dalším stranám dán 

dostatečný čas k vyjádření. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  48 

Dita Charanzová 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 

zkreslení, běžná hodnota se zjistí početně 

na základě výrobních nákladů a nákladů na 

prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo 

na základě srovnávacího základu. Za tímto 

účelem lze jako zdroj použít nezkreslené 

ceny na mezinárodním trhu, náklady, nebo 

srovnávací základy, či odpovídající 

výrobní náklady a náklady na prodej ve 

vhodné reprezentativní zemi, jejíž úroveň 

hospodářského rozvoje je podobná jako ve 

vyvážející zemi, pokud jsou příslušné údaje 

o nákladech snadno dostupné. Početně 

zjištěná běžná hodnota zahrnuje v 

přiměřené míře správní, prodejní a režijní 

náklady a zisk. 

a) Pokud se zjistí, že není vhodné 

použít cenu na domácím trhu a náklady ve 

vyvážející zemi, jelikož dochází k 

jednomu nebo více podstatným zkreslením 

v hospodářství jako celku nebo odvětví v 

rámci tohoto hospodářství, běžná hodnota 

se zjistí početně na základě výrobních 

nákladů a nákladů na prodej odrážejících 

nezkreslené ceny nebo na základě 

srovnávacího základu pro každý výrobní 

faktor. Za tímto účelem lze jako zdroj 

použít nezkreslené ceny na mezinárodním 

trhu, náklady, nebo srovnávací základy, či 

odpovídající výrobní náklady a náklady na 

prodej ve vhodné reprezentativní zemi, 

včetně těch unijních, pokud jsou příslušné 

údaje o nákladech snadno dostupné. 

Početně zjištěná běžná hodnota zahrnuje v 

nezkreslené a přiměřené míře správní, 

prodejní a režijní náklady a zisk. 

 Existence jednoho nebo více významných 

zkreslení v hospodářství jako celku či v 

odvětví hospodářství vyvážející země 

automaticky vede k použití nezkreslených 

cen, nákladů nebo srovnávacích základů z 

mezinárodní úrovně, třetích zemí nebo 

Unie pro každý výrobní faktor při 

početním zjišťování běžné hodnoty. 

 Pokud vyvážející výrobci ze země nebo 

odvětví, v nichž existuje jedno či více 

podstatných zkreslení, jednoznačně 

prokáží, že náklady u jednoho či více 

jednotlivých výrobních faktorů nejsou pro 

hospodářství jako celek zkreslené, použijí 

se tyto náklady pro početní zjištění běžné 

hodnoty. 

 Absence zkreslení nákladů vyvážejícího 

výrobce na daný výrobní faktor a její 

spolehlivost musí být posouzena mimo 

jiné s ohledem na dotčené množství, jeho 

poměr ve vztahu k celkovým nákladům na 

tento faktor a skutečné využití při výrobě. 

 Aby mohla Komise dodržet celkové 

procesní lhůty a práva na obranu všech 



 

AM\1127399CS.docx 55/137 PE604.811v02-00 

 CS 

zúčastněných stran, určí lhůty pro 

předložení důkazů s ohledem na různé 

prvky popsané výše. Dodatečné důkazy 

mohou být především po uplynutí těchto 

lhůt Komisí přijaty, pouze pokud mohou 

být z její strany řádně a dostatečně 

ověřeny a pokud je dalším stranám dán 

dostatečný čas k vyjádření. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  49 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 

zkreslení, běžná hodnota se zjistí početně 

na základě výrobních nákladů a nákladů na 

prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo 

na základě srovnávacího základu. Za tímto 

účelem lze jako zdroj použít nezkreslené 

ceny na mezinárodním trhu, náklady, nebo 

srovnávací základy, či odpovídající 

výrobní náklady a náklady na prodej ve 

vhodné reprezentativní zemi, jejíž úroveň 

hospodářského rozvoje je podobná jako ve 

vyvážející zemi, pokud jsou příslušné 

údaje o nákladech snadno dostupné. 

Početně zjištěná běžná hodnota zahrnuje v 

přiměřené míře správní, prodejní a režijní 

náklady a zisk. 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k jednomu nebo více 

podstatným zkreslením v hospodářství 

jako celku nebo v rámci jeho odvětví, 

běžná hodnota se zjistí početně na základě 

výrobních nákladů a nákladů na prodej 

odrážejících nezkreslené ceny nebo na 

základě srovnávacího základu pro každý 

výrobní faktor. Za tímto účelem lze jako 

zdroj použít nezkreslené ceny na 

mezinárodním trhu, náklady, nebo 

srovnávací základy, či odpovídající 

výrobní náklady a náklady na prodej ve 

vhodné reprezentativní zemi. Vhodná 

reprezentativní země se vybere 

přiměřeným způsobem a s náležitým 

přihlédnutím ke všem spolehlivým 

informacím, které jsou k dispozici v době 

výběru. Vybraná země musí také mít 

dostatečnou úroveň sociálních a 

environmentálních norem, přičemž se tato 
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dostatečná úroveň určí na základě 

ratifikace vícestranných 

environmentálních dohod a protokolů, 

jichž je Unie smluvní stranou v jakémkoli 

časovém úseku, a úmluv MOP uvedených 

v příloze I ze strany třetí země. Početně 

zjištěná běžná hodnota zahrnuje v 

přiměřené míře správní, prodejní a režijní 

náklady a zisk. 

 Existence jednoho nebo více významných 

zkreslení v hospodářství jako celku či v 

příslušném odvětví hospodářství vyvážející 

země musí automaticky vést k použití 

nezkreslených cen, nákladů nebo 

srovnávacích základů z mezinárodní 

úrovně, třetích zemí nebo Unie pro každý 

výrobní faktor při početním zjišťování 

běžné hodnoty. 

 V případě, že vyvážející výrobce ze země, v 

níž existuje jedno či více podstatných 

zkreslení, jednoznačně prokáže, že jeho 

náklady u jednoho či více jednotlivých 

výrobních faktorů nejsou zkreslené, jsou 

tyto náklady použity pro početní zjištění 

běžné hodnoty. 

 Spolehlivost nákladů a cen na daný 

faktor, které mají být považovány za 

nezkreslené, je posouzena mimo jiné s 

ohledem na dotčené množství, jeho poměr 

ve vztahu k celkovým nákladům na tento 

faktor a skutečné využití při výrobě. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 

Christofer Fjellner 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 
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relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 

zkreslení, běžná hodnota se zjistí početně 

na základě výrobních nákladů a nákladů na 

prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo 

na základě srovnávacího základu. Za tímto 

účelem lze jako zdroj použít nezkreslené 

ceny na mezinárodním trhu, náklady, 

nebo srovnávací základy, či odpovídající 

výrobní náklady a náklady na prodej ve 

vhodné reprezentativní zemi, jejíž úroveň 

hospodářského rozvoje je podobná jako ve 

vyvážející zemi, pokud jsou příslušné 

údaje o nákladech snadno dostupné. 
Početně zjištěná běžná hodnota zahrnuje v 

přiměřené míře správní, prodejní a režijní 

náklady a zisk. 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 

zkreslení ve vyvážející zemi, běžná hodnota 

se zjistí početně na základě výrobních 

nákladů a nákladů na prodej odrážejících 

nezkreslené ceny nebo na základě 

srovnávacího základu. Za tímto účelem 

může Komise jako zdroj použít: 

 – odpovídající výrobní náklady a náklady 

na prodej ve vhodné reprezentativní zemi, 

jejíž úroveň hospodářského rozvoje je 

podobná jako ve vyvážející zemi. Pokud 

jsou pro určení výrobních nákladů 

použita data z firemní úrovně, měl by být 

vybrána firma, jejíž vývoz ukazuje, že je 

konkurenceschopná na světovém trhu v 

okamžiku, kdy je daný výrobek vyroben, 

 nebo pokud je to jinak nevhodné: 

 – nezkreslené ceny na mezinárodním trhu, 

náklady, nebo srovnávací základy, či 

odpovídající výrobní náklady a náklady na 

prodej ve vhodné reprezentativní zemi, 

jejíž úroveň hospodářského rozvoje je 

podobná jako ve vyvážející zemi, pokud 

jsou příslušné údaje o nákladech snadno 

dostupné. 

 Pokud Komise označí určitá domácí data 

jako nezkreslená, zejména pokud vývozci 

a výrobci předloží za tímto účelem 

dostatečné informace, mimo jiné v rámci 

ustanovení o zúčastněných stranách v 

písmenu c), pak taková data použije. 
Početně zjištěná běžná hodnota zahrnuje v 

přiměřené míře správní, prodejní a režijní 

náklady a zisk. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Je vhodné, aby byl při používání dat z firemní úrovně k početnímu zjištění běžné hodnoty v 

příslušném odvětví vybrána konkurenceschopná firma.  Je taktéž vhodné použít domácí data, 

pokud je lze považovat za nezkreslená. 

 

Pozměňovací návrh  51 

Salvatore Cicu 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 

zkreslení, běžná hodnota se zjistí početně 

na základě výrobních nákladů a nákladů na 

prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo 

na základě srovnávacího základu. Za tímto 

účelem lze jako zdroj použít nezkreslené 

ceny na mezinárodním trhu, náklady, nebo 

srovnávací základy, či odpovídající 

výrobní náklady a náklady na prodej ve 

vhodné reprezentativní zemi, jejíž úroveň 

hospodářského rozvoje je podobná jako ve 

vyvážející zemi, pokud jsou příslušné údaje 

o nákladech snadno dostupné. Početně 

zjištěná běžná hodnota zahrnuje v 

přiměřené míře správní, prodejní a režijní 

náklady a zisk. 

a) Pokud se zjistí, že není vhodné 

použít cenu na domácím trhu a náklady ve 

vyvážející zemi, jelikož dochází k 

jednomu nebo více podstatným zkreslením 

v hospodářství jako celku nebo odvětví v 

jeho rámci, běžná hodnota se zjistí početně 

na základě výrobních nákladů a nákladů na 

prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo 

na základě srovnávacího základu. Za tímto 

účelem lze jako zdroj použít nezkreslené 

ceny na mezinárodním trhu, náklady, nebo 

srovnávací základy pro každý výrobní 

faktor, či odpovídající výrobní náklady a 

náklady na prodej ve vhodné 

reprezentativní zemi, včetně unijních, 

pokud jsou příslušné údaje snadno 

dostupné. Početně zjištěná běžná hodnota 

zahrnuje v nezkreslené a přiměřené míře 

správní, prodejní a režijní náklady a zisk. 

 Existence jednoho nebo více podstatných 

zkreslení v hospodářství jako celku či v 

příslušném odvětví hospodářství vyvážející 

země automaticky vede k použití 

nezkreslených cen, nákladů a 

srovnávacích základů z mezinárodní 

úrovně, třetích zemí nebo Unie pro každý 
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výrobní faktor při početním zjišťování 

běžné hodnoty. 

 Pokud vyvážející výrobci ze země nebo 

odvětví, v němž se vyskytuje jedno nebo 

více podstatných zkreslení, jasně projeví, 

že jejich odvětví jako celek není přímo či 

nepřímo ovlivněno žádným významným 

zkreslením, jsou jejich náklady použity k 

početnímu zjištění běžné hodnoty. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  52 

Franck Proust, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 

zkreslení, běžná hodnota se zjistí početně 

na základě výrobních nákladů a nákladů na 

prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo 

na základě srovnávacího základu. Za tímto 

účelem lze jako zdroj použít nezkreslené 

ceny na mezinárodním trhu, náklady, nebo 

srovnávací základy, či odpovídající 

výrobní náklady a náklady na prodej ve 

vhodné reprezentativní zemi, jejíž úroveň 

hospodářského rozvoje je podobná jako ve 

vyvážející zemi, pokud jsou příslušné údaje 

o nákladech snadno dostupné. Početně 

zjištěná běžná hodnota zahrnuje v 

přiměřené míře správní, prodejní a režijní 

náklady a zisk. 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 

zkreslení v jednom odvětví nebo v celé 

ekonomice, běžná hodnota se zjistí početně 

na základě výrobních nákladů a nákladů na 

prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo 

na základě srovnávacího základu. Za tímto 

účelem lze jako zdroj použít nezkreslené 

ceny na mezinárodním trhu, náklady, nebo 

srovnávací základy, či odpovídající 

výrobní náklady a náklady na prodej ve 

vhodné reprezentativní producentské zemi, 

v níž jsou ceny a výrobní náklady, jichž se 

šetření týká, výsledkem volného působení 

tržních sil, pokud jsou příslušné údaje o 

nákladech snadno dostupné. Početně 

zjištěná běžná hodnota zahrnuje v 

přiměřené míře správní, prodejní a režijní 

náklady a zisk. V opačném případě, pokud 

údaje nejsou dostupné, nejsou spolehlivé 

nebo sám vývozce či orgány vyvážející 
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země zabránily šetření, zahrnuje takto 

vypočítaná běžná hodnota v přiměřené 

míře navíc sankční marži. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Myšlenka podobné úrovně hospodářského rozvoje neznamená ve skutečnosti spolehlivé 

srovnání z hlediska hospodářské struktury, např. v důsledku toho, že bohatství není rozděleno. 

Podle žebříčku Světové banky by tedy Čína byla srovnatelná s Ekvádorem a Peru. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 

zkreslení, běžná hodnota se zjistí početně 

na základě výrobních nákladů a nákladů na 

prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo 

na základě srovnávacího základu. Za tímto 

účelem lze jako zdroj použít nezkreslené 

ceny na mezinárodním trhu, náklady, nebo 

srovnávací základy, či odpovídající 

výrobní náklady a náklady na prodej ve 

vhodné reprezentativní zemi, jejíž úroveň 

hospodářského rozvoje je podobná jako ve 

vyvážející zemi, pokud jsou příslušné 

údaje o nákladech snadno dostupné. 

Početně zjištěná běžná hodnota zahrnuje v 

přiměřené míře správní, prodejní a režijní 

náklady a zisk. 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 

zkreslení ve vyvážející zemi, běžná hodnota 

se zjistí početně na základě výrobních 

nákladů a nákladů na prodej odrážejících 

nezkreslené ceny nebo na základě 

srovnávacího základu. Za tímto účelem 

může Komise jako zdroj použít nezkreslené 

ceny na mezinárodním trhu, náklady, nebo 

srovnávací základy, či odpovídající 

výrobní náklady a náklady na prodej ve 

vhodné reprezentativní zemi, jejíž úroveň 

hospodářského rozvoje je podobná jako ve 

vyvážející zemi, pokud jsou příslušné 

údaje o nákladech snadno dostupné, nebo 

nezkreslené ceny, náklady, nebo 

srovnávací základy z mezinárodním trhu, 

pokud to Komise uzná za vhodné. Pokud 

Komise označí určité domácí náklady jako 

nezkreslené, zejména pokud vývozci a 
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výrobci toto jednoznačně prokáží, mimo 

jiné v rámci ustanovení o zúčastněných 

stranách v písmenu c), pak taková data 

použije. Početně zjištěná běžná hodnota 

zahrnuje v přiměřené míře správní, 

prodejní a režijní náklady a zisk. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 

zkreslení, běžná hodnota se zjistí početně 

na základě výrobních nákladů a nákladů na 

prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo 

na základě srovnávacího základu. Za tímto 

účelem lze jako zdroj použít nezkreslené 

ceny na mezinárodním trhu, náklady, nebo 

srovnávací základy, či odpovídající 

výrobní náklady a náklady na prodej ve 

vhodné reprezentativní zemi, jejíž úroveň 

hospodářského rozvoje je podobná jako ve 

vyvážející zemi, pokud jsou příslušné údaje 

o nákladech snadno dostupné. Početně 

zjištěná běžná hodnota zahrnuje v 

přiměřené míře správní, prodejní a režijní 

náklady a zisk. 

a) Pokud se zjistí, že není vhodné 

použít cenu na domácím trhu a náklady ve 

vyvážející zemi, jelikož dochází k 

podstatnému zkreslení v hospodářství jako 

celku nebo v jeho odvětvích, běžná 

hodnota bude založena na ceně nebo se 

zjistí početně na základě výrobních 

nákladů a nákladů na prodej odrážejících 

nezkreslené ceny nebo na základě 

srovnávacího základu. Za tímto účelem lze 

jako zdroj použít nezkreslené ceny na 

mezinárodním trhu, náklady, nebo 

srovnávací základy, či odpovídající 

výrobní náklady a náklady na prodej ve 

vhodné reprezentativní zemi, jejíž úroveň 

sociálních a environmentálních norem je 

dostatečná, pokud jsou příslušné údaje o 

nákladech snadno dostupné, popřípadě 

včetně výrobních a prodejních nákladů v 

Unii. Nepřímé environmentální náklady, 

jako jsou emise CO2, se zohlední a určí se 

jako míra celkových nákladů pro stejné 

množství v Unii.   V případě, že vyvážející 

země nebude spolupracovat, použijí se 

maximální náklady. Početně zjištěná 

běžná hodnota zahrnuje v přiměřené míře 

správní, prodejní a režijní náklady a zisk. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  55 

Paul Rübig 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 

zkreslení, běžná hodnota se zjistí početně 

na základě výrobních nákladů a nákladů na 

prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo 

na základě srovnávacího základu. Za tímto 

účelem lze jako zdroj použít nezkreslené 

ceny na mezinárodním trhu, náklady, nebo 

srovnávací základy, či odpovídající 

výrobní náklady a náklady na prodej ve 

vhodné reprezentativní zemi, jejíž úroveň 

hospodářského rozvoje je podobná jako ve 

vyvážející zemi, pokud jsou příslušné 

údaje o nákladech snadno dostupné. 

Početně zjištěná běžná hodnota zahrnuje v 

přiměřené míře správní, prodejní a režijní 

náklady a zisk. 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 

zkreslení, běžná hodnota se zjistí početně 

na základě výrobních nákladů a nákladů na 

prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo 

na základě srovnávacího základu. Za tímto 

účelem může Komise jako zdroj použít 

nezkreslené ceny na mezinárodním trhu, 

náklady, nebo srovnávací základy, či 

odpovídající výrobní náklady a náklady na 

prodej ve vhodné reprezentativní zemi, 

jejíž úroveň hospodářského rozvoje je 

podobná jako ve vyvážející zemi, pokud 

jsou příslušné údaje o nákladech snadno 

dostupné. Pokud Komise označí určité 

domácí náklady jako nezkreslené, 

zejména pokud vývozci a výrobci toto 

jednoznačně prokáží, mimo jiné v rámci 

ustanovení o zúčastněných stranách v 

písmenu c), pak taková data použije. 

Početně zjištěná běžná hodnota zahrnuje v 

přiměřené míře správní, prodejní a režijní 

náklady a zisk. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vhodná reprezentativní země by měla být především určena jako země, jejíž úroveň 

hospodářského rozvoje je podobná jako ve vyvážející zemi, a to za předpokladu, že příslušná 



 

AM\1127399CS.docx 63/137 PE604.811v02-00 

 CS 

data jsou snadno dostupná.  Pokud snadno dostupná nejsou, měla by být vybrána jakákoli 

jiná vhodná reprezentativní země. 

Co se týká slučitelnosti s pravidly WTO, měli by mít vývozci možnost prokázat, že jejich 

domácí náklady jsou nezkreslené. V takovém případě Komise tyto domácí náklady použije pro 

početní zjištění běžné ceny. 

 

Pozměňovací návrh  56 

Jarosław Wałęsa 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 

zkreslení, běžná hodnota se zjistí početně 

na základě výrobních nákladů a nákladů na 

prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo 

na základě srovnávacího základu. Za tímto 

účelem lze jako zdroj použít nezkreslené 

ceny na mezinárodním trhu, náklady, nebo 

srovnávací základy, či odpovídající 

výrobní náklady a náklady na prodej ve 

vhodné reprezentativní zemi, jejíž úroveň 

hospodářského rozvoje je podobná jako ve 

vyvážející zemi, pokud jsou příslušné 

údaje o nákladech snadno dostupné. 

Početně zjištěná běžná hodnota zahrnuje v 

přiměřené míře správní, prodejní a režijní 

náklady a zisk. 

a) Pokud se zjistí, že není vhodné 

použít cenu na domácím trhu a náklady ve 

vyvážející zemi, jelikož dochází k 

jednomu nebo více podstatným zkreslením 

v hospodářství jako celku nebo v rámci 

jeho odvětví, běžná hodnota se zjistí 

početně na základě výrobních nákladů a 

nákladů na prodej odrážejících nezkreslené 

ceny nebo na základě srovnávacího 

základu. Za tímto účelem lze jako zdroj 

použít nezkreslené ceny na mezinárodním 

trhu, náklady, nebo srovnávací základy, či 

odpovídající výrobní náklady a náklady na 

prodej ve vhodné reprezentativní zemi. 

Početně zjištěná běžná hodnota zahrnuje v 

nezkreslené a přiměřené míře správní, 

prodejní a režijní náklady a zisk. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  57 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 

zkreslení, běžná hodnota se zjistí početně 

na základě výrobních nákladů a nákladů 

na prodej odrážejících nezkreslené ceny 

nebo na základě srovnávacího základu. Za 

tímto účelem lze jako zdroj použít 

nezkreslené ceny na mezinárodním trhu, 

náklady, nebo srovnávací základy, či 

odpovídající výrobní náklady a náklady na 

prodej ve vhodné reprezentativní zemi, 

jejíž úroveň hospodářského rozvoje je 

podobná jako ve vyvážející zemi, pokud 

jsou příslušné údaje o nákladech snadno 

dostupné. Početně zjištěná běžná hodnota 

zahrnuje v přiměřené míře správní, 

prodejní a režijní náklady a zisk. 

a) Pokud vyvážející země používá 

takové postupy narušující tržní 

ekonomiku, v jejichž důsledku jsou 

určeny uměle nízké ceny a náklady 

domácí produkce včetně nákladů na 

suroviny, energie a dalších vstupů, běžná 

hodnota se zjistí početně na základě cen, 

nákladů nebo nezkreslených cen na 

mezinárodním trhu  nebo odpovídajících 

výrobních a prodejních nákladů ve 

vhodné reprezentativní zemi včetně zemí v 

Unii, jsou-li snadno dostupné údaje o 

příslušných nákladech. Nepřímé 

environmentální náklady, jako jsou emise 

oxidu uhličitého, se musí zohledňovat 

a odhadovat jako část celkových nákladů 

u téhož množství v Evropě; v případě 

nedostatečné spolupráce ze strany 

vyvážející země se uplatní maximální 

náklady. Početně zjištěná běžná hodnota 

zahrnuje v přiměřené míře nezkreslené 

správní, prodejní a režijní náklady a zisk. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  58 

Helmut Scholz 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 
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zkreslení, běžná hodnota se zjistí početně 

na základě výrobních nákladů a nákladů na 

prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo 

na základě srovnávacího základu. Za tímto 

účelem lze jako zdroj použít nezkreslené 

ceny na mezinárodním trhu, náklady, nebo 

srovnávací základy, či odpovídající 

výrobní náklady a náklady na prodej ve 

vhodné reprezentativní zemi, jejíž úroveň 

hospodářského rozvoje je podobná jako ve 

vyvážející zemi, pokud jsou příslušné 

údaje o nákladech snadno dostupné. 

Početně zjištěná běžná hodnota zahrnuje v 

přiměřené míře správní, prodejní a režijní 

náklady a zisk. 

zkreslení, běžná hodnota se zjistí početně 

na základě výrobních nákladů, včetně 

nákladů na práci, nákladů na dohled nad 

dodržováním environmentálních závazků 
a daní, jakož i nákladů na prodej 

odrážejících nezkreslené ceny nebo na 

základě srovnávacího základu. Za tímto 

účelem lze jako zdroj použít nezkreslené 

ceny na mezinárodním trhu, náklady, nebo 

srovnávací základy, či odpovídající 

výrobní náklady a náklady na prodej ve 

vhodné reprezentativní zemi, jejíž úroveň 

hospodářského rozvoje je podobná jako ve 

vyvážející zemi, pokud jsou příslušné 

údaje o nákladech snadno dostupné. 

Početně zjištěná běžná hodnota zahrnuje v 

přiměřené míře správní, prodejní a režijní 

náklady a zisk. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  59 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 

zkreslení, běžná hodnota se zjistí početně 

na základě výrobních nákladů a nákladů na 

prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo 

na základě srovnávacího základu. Za tímto 

účelem lze jako zdroj použít nezkreslené 

ceny na mezinárodním trhu, náklady, nebo 

srovnávací základy, či odpovídající 

výrobní náklady a náklady na prodej ve 

vhodné reprezentativní zemi, jejíž úroveň 

hospodářského rozvoje je podobná jako ve 

a) Pokud se při provádění tohoto 

ustanovení nebo kteréhokoli jiného 

relevantního ustanovení tohoto nařízení 

zjistí, že není vhodné použít cenu na 

domácím trhu a náklady ve vyvážející 

zemi, jelikož dochází k podstatnému 

zkreslení v celé ekonomice nebo v jednom 

odvětví, běžná hodnota se zjistí početně na 

základě výrobních nákladů a nákladů na 

prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo 

na základě srovnávacího základu. Za tímto 

účelem lze jako zdroj použít nezkreslené 

ceny na mezinárodním trhu, náklady, nebo 

srovnávací základy, či odpovídající 

výrobní náklady a náklady na prodej ve 

vhodné reprezentativní zemi, pokud jsou 
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vyvážející zemi, pokud jsou příslušné údaje 

o nákladech snadno dostupné. Početně 

zjištěná běžná hodnota zahrnuje v 

přiměřené míře správní, prodejní a režijní 

náklady a zisk. 

příslušné údaje o nákladech snadno 

dostupné. Početně zjištěná běžná hodnota 

zahrnuje v přiměřené míře správní, 

prodejní a režijní náklady a zisk. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  60 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. 

b) Podstatná zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

existují mimo jiné, když vykazované ceny 

nebo náklady, včetně nákladů na suroviny, 

energii nebo jiné výrobní faktory nejsou 

výsledkem volného působení tržních sil, 

neboť jsou ovlivňovány zásahy státu. Při 

posuzování, zda k podstatnému zkreslení 

dochází, či nikoli, je třeba brát v úvahu 

mimo jiné možný dopad těchto faktorů: 

skutečnost, že na dotčeném trhu působí do 

značné míry podniky, jež jsou ve 

vlastnictví orgánů vyvážející země, nebo 

jsou těmito orgány ovládány, jsou pod 

jejich strategickým dohledem či se řídí 

jejich pokyny, což z věcného i právnického 

hlediska neumožňuje odpovídající řízení 

podniku, přítomnost státu ve firmách, což 

mu dává možnost ovlivňovat ceny či 

náklady, veřejné politiky či opatření, jež 

pozitivně diskriminují domácí dodavatele 

či jinak ovlivňují volné působení tržních 

sil,  absence transparentního a efektivního 

fungování práva společností a systému 

úpadku, což brání výkonu majetkového 

práva, nedodržování a neuplatňování 

mezinárodních účetních standardů, 

devizové operace neprobíhají podle 

tržních kurzů, výše odměňování není 
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výsledkem svobodného vyjednávání mezi 

zaměstnanci a vedením, absence 

transparentního souboru právních 

předpisů, která má diskriminační účinky, 

pokud jde o společné podniky a jiné 

zahraniční investice, nedodržování 

mezinárodních a mnohostranných dohod 

v oblasti sociálních, environmentálních a 

daňových norem ze strany vyvážející 

země, přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky a jakékoliv další 

okolnosti, které Komise pokládá za 

vhodné pro posouzení existence 

podstatného zkreslení. 

 Existence podstatného zkreslení v celém 

hospodářství nebo v některém 

hospodářském odvětví vyvážející země 

vede při početním zjišťování běžné 

hodnoty automaticky k použití 

nezkreslených cen, nákladů nebo 

srovnávacích základů na mezinárodních 

trzích, ve třetích zemích nebo v EU pro 

každý výrobní faktor. 

 Pokud výrobce vyvážející ze země, která 

tyto podmínky nesplňuje, jednoznačně 

prokáže, že jeho náklady u jednoho či více 

jednotlivých výrobních faktorů nejsou 

zkreslené, jsou pro početní zjištění běžné 

hodnoty použity tyto náklady. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  61 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 
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vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. 

vykazované prodejní ceny nebo náklady, 

včetně prodejních cen a nákladů na 

suroviny a energii, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, je třeba brát v úvahu mimo jiné 

možný dopad těchto faktorů: skutečnost, že 

na dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny, 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady, 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil, 

nadměrné kapacity, které vedou k 

nadprodukci, politika manipulace kurzů, 

která vede k podhodnocení národní měny, 

nedodržování mezinárodních závazků 

vyvážející země v oblasti životního 

prostředí, v sociální a daňové oblasti, což 

vede k narušení hospodářské soutěže, 

absence transparentního a efektivního 

fungování práva společností a systému 

úpadku, což brání výkonu majetkového 

práva, výše odměňování není výsledkem 

svobodného vyjednávání mezi 

zaměstnanci a vedením,  absence 

transparentního souboru právních 

předpisů, která má diskriminační účinky, 

pokud jde o společné podniky a jiné 

zahraniční investice, přístup k finančním 

prostředkům poskytovaným institucemi, 

jež realizují cíle veřejné politiky, a 

jakékoliv další okolnosti, které Komise 

pokládá za vhodné pro posouzení 

existence podstatného zkreslení. 

 Existence podstatného zkreslení v celém 

hospodářství nebo v jednom či více 

hospodářských odvětvích vyvážející země 

vede při početním zjišťování běžné 

hodnoty automaticky k použití 

nezkreslených cen, nákladů nebo 

srovnávacích základů na mezinárodních 

trzích, ve třetích zemích nebo v EU pro 
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každý výrobní faktor. 

 Pokud výrobce vyvážející ze země, která je 

obviněna z toho, že tyto podmínky 

nesplňuje, jednoznačně prokáže, že jeho 

náklady u jednoho či více jednotlivých 

výrobních faktorů nejsou zkreslené, jsou 

pro početní zjištění běžné hodnoty použity 

tyto náklady. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Je třeba zohlednit další faktory, jako je nadměrná průmyslová kapacita, která má vážné 

důsledky pro zásobení světového trhu, a tudíž i ceny, zatímco manipulace s měnou umožňuje 

vyvážet za podhodnocené ceny. Parlament má navíc možnost požádat o vypracování zprávy 

nebo o její aktualizaci, pokud taková zpráva již existuje, aniž by přímo zasahoval do procesu 

a učinil z ní legislativní dokument, který lze předložit WTO. 

 

Pozměňovací návrh  62 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, David Martin, Edouard Martin, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Karoline Graswander-Hainz, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny a dalších výrobních 

faktorů, nejsou výsledkem volného 

působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu, nebo pokud jde 

o případ nadměrné kapacity1b. Při 

posuzování, zda k podstatnému zkreslení 

dochází, či nikoli, je brán v úvahu mimo 

jiné možný dopad těchto faktorů: státní 

vliv na přidělování zdrojů, rozhodování 

nebo podniky, ať přímo, či nepřímo (např. 



 

PE604.811v02-00 70/137 AM\1127399CS.docx 

CS 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil, 
a přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. 

prostřednictvím veřejných orgánů), např. 

uplatňováním státem stanovených cen 

nebo diskriminací v rámci daňových, 

obchodních či měnových režimů; 

narušování provozu podniků ze strany 

státu v souvislosti s privatizací a používání 

netržních systémů obchodování nebo 

kompenzace; neexistence transparentního 

a nediskriminačního práva obchodních 

společností, jež zajišťuje náležitou správu 

a řízení společností (uplatňování 

mezinárodních účetních standardů, 

ochrana akcionářů, veřejná dostupnost 

přesných informací o společnosti); 

neexistence transparentního a účinného 

souboru právních předpisů, což brání 

dodržování vlastnických práv 

a uplatňování fungujícího systému 

úpadku; neexistence skutečného 

finančního sektoru, který vykonává svou 

činnost nezávisle na státu a na který se 

podle zákona i v praxi vztahují dostatečné 

záruky a náležitý dohled; výše 

odměňování není výsledkem svobodného 

vyjednávání mezi zaměstnanci a vedením; 

neexistence transparentního souboru 

právních předpisů má diskriminační 

účinky, pokud jde o společné podniky 

a jiné zahraniční investice a přístup 

k finančním prostředkům poskytovaným 

institucemi, jež realizují cíle veřejné 

politiky; absence ratifikace a správného 

provádění základních úmluv Mezinárodní 

organizace práce (MOP) a 

mnohostranných dohod o životním 

prostředí, jichž je Unie smluvní stranou; 

nesoulad s příslušnými doporučeními 

OECD ohledně daní (např. s iniciativou 

BEPS) a jakékoli další okolnosti, které 

Komise považuje za vhodné pro posouzení 

existence podstatného zkreslení. Pro 

orientaci je v příloze k dispozici podrobný 

seznam příkladů podstatného zkreslení 

odhalených u předchozích 

antidumpingových případů. Tento seznam 

je po každém dalším případu 

aktualizován. 

 _________________ 
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 1b K nadměrným kapacitám dochází tehdy, 

když začnou být obchodní přebytky 

strukturální, aniž by v dotčené zemi 

existovala jakákoli komparativní výhoda, 

když jsou domácí ceny a náklady nižší než 

ceny na světovém trhu nebo když se 

investice do nových výrobních kapacit 

uskutečňují v nesouladu s rostoucím 

obchodním přebytkem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  63 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. 

b) Podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

je takové zkreslení, k němuž dochází 

tehdy, kdy vykazované ceny nebo náklady, 

včetně nákladů na suroviny a dalších 

výrobních faktorů, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, je brán v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil, vysoká 

míra státního vlivu na přidělování zdrojů 

a rozhodování podniků, ať přímo, či 

nepřímo (např. prostřednictvím veřejných 

orgánů), např. uplatňováním státem 
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stanovených cen nebo diskriminací 

v rámci daňových, obchodních či 

měnových režimů; existence narušování 

provozu podniků ze strany státu 

v souvislosti s privatizací a používání 

netržních systémů obchodování nebo 

kompenzace; absence nebo 

neodpovídající provádění transparentního 

a nediskriminačního práva obchodních 

společností, jež zajišťuje náležitou správu 

a řízení společností (uplatňování 

mezinárodních účetních standardů, 

ochrana akcionářů, veřejná dostupnost 

přesných informací o společnosti); 

absence nebo neodpovídající provádění 

soudržného, účinného a transparentního 

souboru právních předpisů zajišťujících 

dodržování vlastnických práv 

a uplatňování fungujícího systému 

úpadku; absence skutečného finančního 

sektoru, který vykonává svou činnost 

nezávisle na státu a na který se podle 

zákona i v praxi vztahují dostatečné 

záruky a náležitý dohled; a jakékoliv další 

okolnosti, které Komise pokládá za 

vhodné pro posouzení existence 

podstatného zkreslení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  64 

Jarosław Wałęsa 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny a dalších výrobních 

faktorů, nejsou výsledkem volného 

působení tržních sil, neboť jsou 
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zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. 

ovlivňovány jinými faktory, jako jsou 

zásahy státu, monopol nebo oligopol atd., 

což vytváří zvláštní tržní situaci, která 

neumožňuje řádné srovnání vývozních 

cen a domácích cen a nákladů. Při 

zjišťování existence podstatného zkreslení 
lze brát v úvahu mimo jiné možný dopad 

těchto faktorů: skutečnost, že na dotčeném 

trhu působí do značné míry podniky, jež 

jsou – přímo či nepřímo – ve vlastnictví 

orgánů vyvážející země, nebo jsou těmito 

orgány ovládány, jsou pod jejich 

strategickým dohledem či se řídí jejich 

pokyny; přímá či nepřímá přítomnost státu 

v podnicích, jež umožňuje státu ovlivňovat 

ceny, náklady nebo jiná obchodní 

rozhodnutí těchto podniků; veřejné 

politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují jednoho či více domácích 

dodavatelů či jinak ovlivňují volné 

působení tržních sil; přístup k finančním 

prostředkům poskytovaným institucemi, 

jež realizují cíle veřejné politiky, mimo 

jiné prostřednictvím odvětvových dotací, 

nebo existence oligopolu či monopolu na 

trhu se surovinami či výrobními faktory 

a jakékoliv další okolnosti, které Komise 

pokládá za vhodné pro posouzení 

existence podstatného zkreslení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  65 

Salvatore Cicu 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny, nejsou výsledkem 

b) Podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

je takové zkreslení, k němuž dochází 

tehdy, kdy vykazované ceny nebo náklady, 

včetně nákladů na suroviny a dalších 
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volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. 

výrobních faktorů, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, je brán v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny, čímž je 

z faktického a právního hlediska 

znemožněna náležitá správa a řízení 

společnosti; přítomnost státu ve firmách, 

což mu dává možnost ovlivňovat ceny či 

náklady; veřejné politiky či opatření, jež 

pozitivně diskriminují domácí dodavatele 

či jinak ovlivňují volné působení tržních 

sil, nedostatečně transparentní a málo 

účinná právní úprava společností a systém 

úpadku, což má za následek nemožnost 

výkonu vlastnických práv; výše 

odměňování není výsledkem svobodného 

vyjednávání mezi zaměstnanci a vedením; 

absence transparentního souboru 

právních předpisů má diskriminační 

účinky, pokud jde o společné podniky 

a jiné zahraniční investice; přístup k 

finančním prostředkům poskytovaným 

institucemi, jež realizují cíle veřejné 

politiky, a jakékoliv další okolnosti, které 

Komise pokládá za vhodné pro posouzení 

existence podstatného zkreslení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  66 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k b) Při posuzování skutečného jednání 
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dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují 

cíle veřejné politiky. 

vyvážející země ve smyslu písmene a) se 

používají tato kritéria: vysoká úroveň 

státního vlivu na přidělování zdrojů 

a rozhodování podniků, ať přímo, či 

nepřímo (prostřednictvím veřejných 

orgánů), např. uplatňováním státem 

stanovených cen nebo diskriminací 

v rámci daňových, obchodních či 

měnových režimů; narušování provozu 

podniků ze strany státu v souvislosti 

s privatizací a používání netržních 

systémů obchodování nebo kompenzace 

(jako je směnný obchod); neexistence 

transparentního a nediskriminačního 

práva obchodních společností, jež 

zajišťuje náležitou správu a řízení 

společností (uplatňování mezinárodních 

účetních standardů, ochrana akcionářů, 

veřejná dostupnost přesných informací 

o společnosti); neexistence soudržného, 

účinného a transparentního souboru 

právních předpisů zajišťujících 

dodržování vlastnických práv 

a uplatňování fungujícího systému 

úpadku; neexistence skutečného 

finančního sektoru, který vykonává svou 

činnost nezávisle na státu a na který se 

podle zákona i v praxi vztahují záruky 

a náležitý dohled; kontrola ze strany 

domácích odvětvových subjektů, která 

přesahuje 40 % světového trhu v 

konkrétním odvětví, což vede k podezření 

ze zneužívání dominantního postavení; 

nesoulad s mezinárodními a evropskými 

sociálními, daňovými a 

environmentálními normami; a jakékoli 

další kritérium nebo důkaz, který Komise 

považuje za vhodné k posuzování 

podstatných zkreslení. 

Or. it 

Pozměňovací návrh  67 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 
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Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují 

cíle veřejné politiky. 

b) Podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

je takové zkreslení, k němuž dochází 

tehdy, kdy vykazované ceny nebo náklady 

na jeden nebo více výrobních faktorů 
nejsou výsledkem volného působení 

tržních sil, neboť jsou ovlivňovány zásahy 

státu nebo jsou výrazně nízké, jelikož 

nejsou dodržovány základní mezinárodní 

sociální a environmentální normy. Při 

posuzování, zda k podstatnému zkreslení 

dochází, či nikoli, je brán v úvahu mimo 

jiné možný dopad těchto faktorů: 

narušování provozu podniků ze strany 

státu v souvislosti s privatizací a používání 

netržních systémů obchodování nebo 

kompenzace; neexistence transparentního 

a nediskriminačního práva obchodních 

společností, jež zajišťuje náležitou správu 

a řízení společností; neexistence 

transparentního a účinného souboru 

právních předpisů, což brání dodržování 

vlastnických práv a uplatňování 

fungujícího systému úpadku; neexistence 

skutečného finančního sektoru, který 

funguje nezávisle na státu a na který se 

podle zákona i v praxi vztahují dostatečné 

záruky a náležitý dohled; neprovedení 

vícestranných environmentálních dohod a 

protokolů, jichž je Unie smluvní stranou v 

jakémkoli časovém úseku, a úmluv MOP 

uvedených v příloze I a jakékoli další 

okolnosti, které Komise považuje za 

vhodné pro posouzení existence 

významného zkreslení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  68 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Návrh nařízení 
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. 

b) Podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

je takové zkreslení, k němuž dochází 

tehdy, kdy vykazované ceny nebo náklady, 

včetně nákladů na suroviny, nejsou 

výsledkem volného působení tržních sil, 

neboť jsou ovlivňovány podstatnými 

zásahy státu. Při zjišťování existence 

podstatného zkreslení lze brát v úvahu 

mimo jiné možný dopad těchto faktorů: 

skutečnost, že na dotčeném trhu působí do 

značné míry podniky, jež jsou ve 

vlastnictví orgánů vyvážející země, nebo 

jsou těmito orgány ovládány, jsou pod 

jejich strategickým dohledem či se řídí 

jejich pokyny, čímž je z faktického 

a právního hlediska znemožněna náležitá 

správa a řízení společnosti; přítomnost 

státu ve firmách, což mu dává možnost 

ovlivňovat ceny či náklady; veřejné 

politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil, 

netransparentní a neefektivní fungování 

práva společností; absence 

transparentního souboru právních 

předpisů, která by mohla mít 

diskriminační účinky, pokud jde 

o společné podniky a jiné zahraniční 

investice; přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky, nebo jakékoliv další 

okolnosti, které Komise pokládá za 

vhodné pro posouzení existence 

podstatného zkreslení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  69 

Laima Liucija Andrikienė 
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Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 1036/2016 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil, 

a přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. Komise vypracuje veřejný 

demonstrativní seznam kritérií, situací a 

případů, jež přispěje k dosažení záměru a 

pomůže zdůvodnit použití metodiky pro 

netržní situace.  

Or. en 

Odůvodnění 

Zavedení veřejného demonstrativního seznamu kritérií pomůže všem zúčastněným stranám 

porozumět povaze a charakteru „podstatného zkreslení“, k němuž dochází v důsledku zásahů 

státu mířících na vývozce a dovozce.  Tento „otevřený“ a pravidelně aktualizovaný seznam 

umožní souvislé a aktuální porozumění, zejména pokud bude zveřejněn ve standardní 

každoroční zprávě Komise předkládané Parlamentu.  Tento přístup využívající formát 

seznamu je celistvější než přístup využívající klíčové příklady obsažený v současném návrhu 

předloženém EK. 
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Pozměňovací návrh  70 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil, 

nevymáhání vícestranných 

environmentálních dohod, jichž je Unie 

smluvní stranou; nevymáhání základních 

úmluv Mezinárodní organizace práce; 
a přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  71 

Dita Charanzová 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

jsou mimo jiné považovány případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady a další 

výrobní náklady nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, je brán v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil, přístup 

k finančním prostředkům poskytovaným 

institucemi, jež realizují cíle veřejné 

politiky nebo jiným způsobem nejednají 

nezávisle na státu, a jakékoliv další 

okolnosti, které Komise pokládá za 

vhodné pro posouzení existence 

podstatného zkreslení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  72 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

jsou mimo jiné považovány případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 
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nákladů na suroviny, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. 

nákladů na suroviny a dalších výrobních 

faktorů, nejsou výsledkem volného 

působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, je brán v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách nebo jiné 

okolnosti, které mu dávají možnost 

ovlivňovat ceny či náklady, mimo jiné 

prostřednictvím přidělování zdrojů a 

rozhodnutí přijatých podniky; veřejné 

politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil, 

a přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  73 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

b) Za podstatné zkreslení ovlivňující 

ve značném rozsahu spravedlivou soutěž 

ve vztahu k dotčenému výrobku ve smyslu 

písmene a) lze mimo jiné považovat 

případy, kdy vykazované ceny nebo 

náklady, včetně daní a nákladů na 

primární a sekundární suroviny, pracovní 

sílu a dohled nad dodržováním 

environmentálních závazků, jsou 

ovlivňovány zásahy státu s cílem nastolit 

nerovné podmínky. Při posuzování, zda k 
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podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují 

cíle veřejné politiky. 

podstatnému zkreslení dochází, či nikoli, 

lze brát v úvahu mimo jiné možný dopad 

těchto faktorů: skutečnost, že na dotčeném 

trhu působí do značné míry podniky, jež 

jsou ve vlastnictví orgánů vyvážející země, 

nebo jsou těmito orgány ovládány, jsou 

pod jejich strategickým dohledem či se řídí 

jejich pokyny; zásahy státu ve vztahu k 

cenám či nákladům; 

Or. en 

Odůvodnění 

Nutné pro úplný a celistvý přehled o situaci. 

 

Pozměňovací návrh  74 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Artis Pabriks, Christofer Fjellner 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

b) Podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

je takové zkreslení, k němuž dochází 

tehdy, kdy vykazované ceny nebo náklady, 

včetně nákladů na suroviny, nejsou 

výsledkem volného působení tržních sil, 

neboť jsou ovlivňovány podstatnými 

zásahy státu. Při zjišťování existence 

podstatného zkreslení lze brát v úvahu 

mimo jiné možný dopad těchto faktorů: 

skutečnost, že na dotčeném trhu působí do 

značné míry podniky, jež jsou ve 

vlastnictví orgánů vyvážející země, nebo 

jsou těmito orgány ovládány, jsou pod 

jejich strategickým dohledem či se řídí 

jejich pokyny; přítomnost státu ve firmách, 

což mu dává možnost ovlivňovat ceny či 
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veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. 

náklady; veřejné politiky či opatření, jež 

pozitivně diskriminují domácí dodavatele 

či jinak ovlivňují volné působení tržních 

sil, a přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  75 

Paul Rübig 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. 

b) Podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

je takové zkreslení, které vzniká tehdy, 

kdy vykazované ceny nebo náklady nejsou 

výsledkem volného působení tržních sil, 

neboť jsou podstatně ovlivňovány zásahy 

státu. Při posuzování, zda k podstatnému 

zkreslení dochází, či nikoli, je brán v 

úvahu mimo jiné možný dopad těchto 

faktorů: skutečnost, že na dotčeném trhu 

působí do značné míry podniky, jež jsou ve 

vlastnictví orgánů vyvážející země, nebo 

jsou těmito orgány ovládány, jsou pod 

jejich strategickým dohledem či se řídí 

jejich pokyny; přítomnost státu ve firmách, 

což mu dává možnost ovlivňovat ceny či 

náklady; veřejné politiky či opatření, jež 

pozitivně diskriminují domácí dodavatele 

či jinak ovlivňují volné působení tržních 

sil, a přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Dohoda WTO proti dumpingu nestanoví výjimky pro sociální dumping.  „Úroveň mezd jako 

výsledek svobodného vyjednávání mezi zaměstnanci a managementem“ a jakákoli jiná 

podoba sociálního dumpingu se s touto dohodou neslučují, a neměly by proto být součástí 

seznamu možných kritérií.  

Čl. 2 odst. 6a písm. b) obsahuje orientační, demonstrativní seznam kritérií („mimo jiné“), a 

není tedy třeba výslovně zmocnit Komisi k tomu, aby zohlednila „jakékoliv jiné okolnosti, 

které pokládá za vhodné pro posouzení existence podstatného zkreslení“. 

 

Pozměňovací návrh  76 

Christofer Fjellner 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. 

b) Podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

je takové zkreslení, k němuž dochází 

tehdy, kdy vykazované ceny nebo náklady 

nejsou výsledkem volného působení 

tržních sil, neboť jsou ovlivňovány 

podstatnými zásahy státu. Při zjišťování 

existence podstatného zkreslení lze brát v 

úvahu mimo jiné skutečný dopad těchto 

faktorů: skutečnost, že na dotčeném trhu 

působí do značné míry podniky, jež jsou ve 

vlastnictví orgánů vyvážející země, nebo 

jsou těmito orgány ovládány, jsou pod 

jejich strategickým dohledem či se řídí 

jejich pokyny; přítomnost státu ve firmách, 

což mu dává možnost ovlivňovat ceny či 

náklady; veřejné politiky či opatření, jež 

pozitivně diskriminují domácí dodavatele 

či jinak ovlivňují volné působení tržních 

sil, a přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Je nutné zavést striktní definici „podstatného zkreslení“. 

 

Pozměňovací návrh  77 

Salvatore Cicu 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. 

b) Podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

je takové zkreslení, k němuž dochází 

tehdy, kdy vykazované ceny nebo náklady, 

včetně nákladů na suroviny, nejsou 

výsledkem volného působení tržních sil, 

neboť jsou ovlivňovány zásahy státu. Při 

posuzování, zda k podstatnému zkreslení 

dochází, či nikoli, lze brát v úvahu mimo 

jiné možný dopad těchto faktorů: 

skutečnost, že na dotčeném trhu působí do 

značné míry podniky, jež jsou ve 

vlastnictví orgánů vyvážející země, nebo 

jsou těmito orgány ovládány, jsou pod 

jejich strategickým dohledem či se řídí 

jejich pokyny; přítomnost státu ve firmách, 

což mu dává možnost ovlivňovat ceny či 

náklady; veřejné politiky či opatření, jež 

pozitivně diskriminují domácí dodavatele 

či jinak ovlivňují volné působení tržních 

sil, a přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují cíle 

veřejné politiky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  78 

Helmut Scholz 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 
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Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Za podstatné zkreslení ve vztahu k 

dotčenému výrobku ve smyslu písmene a) 

lze mimo jiné považovat případy, kdy 

vykazované ceny nebo náklady, včetně 

nákladů na suroviny, nejsou výsledkem 

volného působení tržních sil, neboť jsou 

ovlivňovány zásahy státu. Při posuzování, 

zda k podstatnému zkreslení dochází, či 

nikoli, lze brát v úvahu mimo jiné možný 

dopad těchto faktorů: skutečnost, že na 

dotčeném trhu působí do značné míry 

podniky, jež jsou ve vlastnictví orgánů 

vyvážející země, nebo jsou těmito orgány 

ovládány, jsou pod jejich strategickým 

dohledem či se řídí jejich pokyny; 

přítomnost státu ve firmách, což mu dává 

možnost ovlivňovat ceny či náklady; 

veřejné politiky či opatření, jež pozitivně 

diskriminují domácí dodavatele či jinak 

ovlivňují volné působení tržních sil a 

přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným institucemi, jež realizují 

cíle veřejné politiky. 

b) Za podstatné zkreslení ovlivňující 

ve značném rozsahu spravedlivou soutěž 

ve vztahu k dotčenému výrobku ve smyslu 

písmene a) lze mimo jiné považovat 

případy, kdy vykazované ceny nebo 

náklady, včetně daní a nákladů na 

primární a sekundární suroviny, pracovní 

sílu a dohled nad dodržováním 

environmentálních závazků, jsou 

ovlivňovány zásahy státu za účelem 

získání nespravedlivých konkurenčních 

výhod. Při posuzování, zda k podstatnému 

zkreslení dochází, či nikoli, lze brát v 

úvahu mimo jiné možný dopad těchto 

faktorů: skutečnost, že na dotčeném trhu 

působí do značné míry podniky, jež jsou ve 

vlastnictví orgánů vyvážející země, nebo 

jsou těmito orgány ovládány, jsou pod 

jejich strategickým dohledem či se řídí 

jejich pokyny; zásahy státu v oblasti cen či 

nákladů za účelem získání konkurenčních 

výhod nespravedlivým způsobem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  79 

Jarosław Wałęsa 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. b a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) Při zjišťování významu zkreslení 

určeného v písmenu a) posoudí Komise 

mimo jiné podíl, který takové zkreslené 

ceny a náklady mají na celkových 

výrobních nákladech daného výrobku, a 

rovněž výhody, které v porovnání s 
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nezkreslenými cenami a náklady nabízejí 

vývozcům tohoto výrobku. 

Or. en 

Odůvodnění 

Význam zkreslení musí být posouzen s ohledem na výrobní náklady dotčeného výrobku, a 

nikoli ve vztahu k vývoznímu hospodářství jako takovému. 

 

Pozměňovací návrh  80 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Ve vhodných případech mohou 

útvary Komise vydat zprávu popisující 

konkrétní situaci v určité zemi nebo v 

určitém odvětví, pokud jde o kritéria 

uvedená v písmeni b). Tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám musí být při 

každém šetření, při němž je této zprávy 

nebo důkazů, z nichž zpráva vychází, 

využito, poskytnuta dostatečná možnost, 

aby je doplnily, vyjádřily k nim své 

připomínky nebo aby se na ně mohly 

odvolávat. Učiněná rozhodnutí musí 

zohledňovat veškeré relevantní důkazy 

obsažené ve spisu. 

c) Útvary Komise vydají podrobnou 

zprávu popisující konkrétní situaci v určité 

zemi nebo v určitém odvětví, pokud jde o 

kritéria uvedená v písmenu b). V případě 

zemí, u nichž začal být projednáván 

významný počet antidumpingových 

případů, bude zpráva dokončena a 

schválena před vstupem tohoto nařízení 

v platnost. Zpráva by měla zahrnovat 

zkreslení specifická pro dané odvětví či 

společnost i zkreslení na systémové či 

makro úrovni, přičemž zkreslení na 

systémové či makro úrovni je obzvláště 

významné v případě odvětví s velkým 

podílem malých a středních podniků. 

Během vypracovávání zprávy jsou vedeny 

konzultace s výrobním odvětvím Unie. 
Tato zpráva a důkazy, z nichž vychází, je 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví. Pokud 

zpráva chybí, Komise použije veškerá 

dostupné informace nebo data s cílem 

zjistit existenci jednoho nebo více 

významných zkreslení a použít metodiku 

uvedenou v písmenu a), pokud jsou 

splněny příslušné požadavky. 
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 Na počátku šetření ohledně dovozu ze 

země nebo odvětví, u nichž má Komise k 

dispozici podložené náznaky možné 

existence podstatných zkreslení, Komise 

předběžně stanoví, zda v této zemi či 

odvětví existují podstatná zkreslení, a 

informuje o šetření dotčené strany.  V 

konečném rozhodnutí, zda v určité zemi či 

odvětví existují podstatná zkreslení, jsou 

zohledněny veškeré relevantní důkazy 

obsažené ve spisu a Komise je vydá 

nejpozději do čtyřiceti pěti dnů od 

zahájení šetření. Zúčastněné strany mají 

deset dní na to, aby se k tomuto 

rozhodnutí vyjádřily. Případné 

rozhodnutí, že v dané zemi či odvětví 

dochází k podstatnému zkreslení, platí do 

doby, dokud dostatečné důkazy 

jednoznačně neprokáží, že tato země či 

odvětví již podstatným zkreslením nejsou 

ovlivněny, a je účinné do okamžiku jeho 

odvolání. 

 Evropský parlament v souladu se svou 

úlohou vypracovávání zprávy sleduje. 

Komise zprávu aktualizuje na žádost 

Evropského parlamentu nebo z vlastního 

podnětu v případě změny okolností 

v určité zemi nebo v určitém odvětví. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  81 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Ve vhodných případech mohou 

útvary Komise vydat zprávu popisující 

konkrétní situaci v určité zemi nebo v 

c) Z vlastního podnětu nebo na 

žádost Evropského parlamentu, členského 

státu či výrobního odvětví Unie (včetně 
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určitém odvětví, pokud jde o kritéria 

uvedená v písmeni b). Tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám musí být při každém 

šetření, při němž je této zprávy nebo 

důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, 

poskytnuta dostatečná možnost, aby je 

doplnily, vyjádřily k nim své připomínky 

nebo aby se na ně mohly odvolávat. 

Učiněná rozhodnutí musí zohledňovat 

veškeré relevantní důkazy obsažené ve 

spisu. 

odborů a malých a středních podniků) 

vydají útvary Komise zprávu popisující 

konkrétní situaci týkající se těchto kritérií v 

určité zemi (počínaje horizontálními 

zkresleními na úrovni celé země a poté se 

zaměřením na zkreslení výrobních faktorů 

a zkreslení v odvětvích) nebo v určitém 

odvětví. 

 V případě zemí, u nichž začal být 

projednáván významný počet 

antidumpingových případů, bude zpráva 

dokončena tři měsíce před vstupem tohoto 

nařízení v platnost a schválena do 

patnácti dní od jeho vstupu v platnost. 

Během vypracovávání zprávy jsou vedeny 

konzultace s výrobním odvětvím Unie, 

včetně odborů a malých a středních 

podniků. Při vypracovávání dané zprávy 

Komise spolupracuje s hlavními 

obchodními partnery Unie. 

 Tato zpráva a důkazy, z nichž vychází, 

může být založena do spisu případného 

šetření týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám musí být při každém 

šetření, při němž je této zprávy nebo 

důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, 

poskytnuta dostatečná možnost, aby je 

doplnily, vyjádřily k nim své připomínky 

nebo aby se na ně mohly odvolávat. 

Učiněná rozhodnutí musí zohledňovat 

veškeré relevantní důkazy obsažené ve 

spisu. 

 Evropský parlament v souladu se svou 

úlohou vypracovávání zprávy sleduje. 

Komise přijme zvláštní zprávu nebo 

aktualizuje stávající zprávu na žádost 

Evropského parlamentu, členského státu 

nebo výrobního odvětví Unie (včetně 

odborů a malých a středních podniků) či z 

vlastního podnětu v případě, že se změní 

situace v konkrétní zemi či odvětví. 

V jakémkoli případě Komise provádí 
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přezkum zprávy každých dva a půl roku. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  82 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Ve vhodných případech mohou 

útvary Komise vydat zprávu popisující 

konkrétní situaci v určité zemi nebo v 

určitém odvětví, pokud jde o kritéria 

uvedená v písmeni b). Tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám musí být při každém 

šetření, při němž je této zprávy nebo 

důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, 

poskytnuta dostatečná možnost, aby je 

doplnily, vyjádřily k nim své připomínky 

nebo aby se na ně mohly odvolávat. 

Učiněná rozhodnutí musí zohledňovat 

veškeré relevantní důkazy obsažené ve 

spisu. 

c) Útvary Komise vypracují nebo 

aktualizují podrobnou a úplnou zprávu 

popisující konkrétní situaci týkající se 

kritérií uvedených v bodu b) v určité zemi 

nebo v určitém odvětví. V případě zemí a 

odvětví, u nichž je zaznamenán významný 

počet antidumpingových případů, by měla 

být zpráva dokončena a schválena před 

vstupem tohoto nařízení v platnost. 

Během vypracovávání zprávy by měly být 

vedeny konzultace s příslušnými 

výrobními odvětvími Unie; při 

vypracovávání zprávy se zohlední 

hospodářské a obchodní zvláštnosti 

malých a středních podniků a odvětví, 

jichž se dotýkají. Tato zpráva a důkazy, z 

nichž vychází, může být založena do spisu 

případného šetření týkajícího se dané země 

či odvětví. Zúčastněným stranám musí být 

při každém šetření, při němž je této zprávy 

nebo důkazů, z nichž zpráva vychází, 

využito, poskytnuta dostatečná možnost, 

aby je doplnily, vyjádřily k nim své 

připomínky nebo aby se na ně mohly 

odvolávat; mohou tedy předat informace, 

které prokazují existenci podstatného 

zkreslení. V rámci těchto šetření se věnuje 

zvláštní pozornost a podpora malým a 

středním podnikům. Učiněná rozhodnutí 

musí zohledňovat veškeré relevantní 

důkazy obsažené ve spisu. Evropský 

parlament vypracovávání zprávy sleduje. 

Na žádost Evropského parlamentu nebo 
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z vlastního podnětu musí Komise 

v případě změny okolností v určité zemi 

nebo v určitém odvětví vypracovat 

požadovanou zprávu nebo ji aktualizovat. 

V každém případě provádí Evropská 

komise každé dva roky aktualizaci zprávy. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  83 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Ve vhodných případech mohou 

útvary Komise vydat zprávu popisující 

konkrétní situaci v určité zemi nebo v 

určitém odvětví, pokud jde o kritéria 

uvedená v písmeni b). Tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám musí být při 

každém šetření, při němž je této zprávy 

nebo důkazů, z nichž zpráva vychází, 

využito, poskytnuta dostatečná možnost, 

aby je doplnily, vyjádřily k nim své 

připomínky nebo aby se na ně mohly 

odvolávat. Učiněná rozhodnutí musí 

zohledňovat veškeré relevantní důkazy 

obsažené ve spisu. 

c) Útvary Komise vydají podrobnou 

zprávu popisující konkrétní situaci v určité 

zemi nebo v určitém odvětví, pokud jde o 

kritéria uvedená v písmenu b). V případě 

zemí, u nichž začal být projednáván 

významný počet antidumpingových 

případů, bude zpráva dokončena a 

schválena před vstupem tohoto nařízení 

v platnost. Během vypracovávání zprávy 

jsou vedeny konzultace s výrobním 

odvětvím Unie. Tato zpráva a důkazy, z 

nichž vychází, je založena do spisu 

případného šetření týkajícího se dané země 

či odvětví. Pokud zpráva chybí, Komise 

použije veškerá dostupné informace nebo 

data s cílem zjistit existenci jednoho nebo 

více podstatných zkreslení a použít 

metodiku uvedenou v písmenu a), pokud 

jsou splněny příslušné požadavky. 

 Učiněná rozhodnutí, zda v určité zemi či 

odvětví existují podstatná zkreslení, 

zohlední veškeré relevantní důkazy 

obsažené ve spisu a Komise k nim s 

konečnou platností dospěje nejpozději do 

tří měsíců od zahájení šetření. Zúčastněné 

strany mají deset dní na to, aby se k 

tomuto rozhodnutí vyjádřily. 
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 Evropský parlament v souladu se svou 

úlohou vypracovávání zprávy sleduje. 

Komise zprávu aktualizuje na žádost 

Evropského parlamentu nebo z vlastního 

podnětu Komise v případě změny 

okolností v určité zemi nebo v určitém 

odvětví. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  84 

Jarosław Wałęsa 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Ve vhodných případech mohou 

útvary Komise vydat zprávu popisující 

konkrétní situaci v určité zemi nebo v 

určitém odvětví, pokud jde o kritéria 

uvedená v písmeni b). Tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám musí být při každém 

šetření, při němž je této zprávy nebo 

důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, 

poskytnuta dostatečná možnost, aby je 

doplnily, vyjádřily k nim své připomínky 

nebo aby se na ně mohly odvolávat. 

Učiněná rozhodnutí musí zohledňovat 

veškeré relevantní důkazy obsažené ve 

spisu. 

c) Ve vhodných případech mohou 

útvary Komise vydají zprávu popisující 

konkrétní situaci v určité zemi nebo v 

určitém odvětví, pokud jde o kritéria 

uvedená v písmenu b). V případě zemí, 

u nichž probíhá významný počet 

antidumpingových šetření, bude zpráva 

dokončena a schválena před vstupem 

tohoto nařízení v platnost. Během 

vypracovávání této zprávy jsou vedeny 

konzultace se všemi zúčastněnými 

stranami, včetně výrobního odvětví Unie, 

zahraničními vývozci z dotčené vyvážející 

země a vládou této země. Tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám musí být při každém 

šetření, při němž je této zprávy nebo 

důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, 

poskytnuta dostatečná možnost, aby je 

doplnily, vyjádřily k nim své připomínky 

nebo aby se na ně mohly odvolávat. 

Zpráva je nezávazná a učiněná rozhodnutí 

musí zohledňovat veškeré relevantní 

důkazy obsažené ve spisu. 
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 Komise zprávu aktualizuje na žádost 

Evropského parlamentu nebo v případě 

změny okolností v určité zemi nebo 

v určitém odvětví. V jakémkoli případě by 

Komise měla provést přezkum zprávy 

každé dva roky. Zpráva nebude závazná, 

avšak Komise při přijímání opatření řádně 

vysvětlí své důvody související se zjištěným 

zkreslením a použitou metodikou. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  85 

Salvatore Cicu 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Ve vhodných případech mohou 

útvary Komise vydat zprávu popisující 

konkrétní situaci v určité zemi nebo v 

určitém odvětví, pokud jde o kritéria 

uvedená v písmeni b). Tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám musí být při každém 

šetření, při němž je této zprávy nebo 

důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, 

poskytnuta dostatečná možnost, aby je 

doplnily, vyjádřily k nim své připomínky 

nebo aby se na ně mohly odvolávat. 

Učiněná rozhodnutí musí zohledňovat 

veškeré relevantní důkazy obsažené ve 

spisu. 

c) Útvary Komise vydají podrobnou 

zprávu popisující konkrétní situaci v určité 

zemi nebo v určitém odvětví, pokud jde o 

kritéria uvedená v písmenu b). V případě 

zemí, u nichž začal být projednáván 

významný počet antidumpingových 

případů, bude zpráva dokončena a 

schválena před vstupem tohoto nařízení 

v platnost. Během vypracovávání zprávy 

jsou vedeny konzultace s výrobním 

odvětvím Unie, které rovněž může 

upozornit na náznaky existence 

podstatného zkreslení. Takové upozornění 

by mělo být zohledněno při rozhodování o 

vypracování a aktualizaci příslušných 

zpráv. Tato zpráva a důkazy, z nichž 

vychází, může být založena do spisu 

případného šetření týkajícího se dané země 

či odvětví. Zúčastněným stranám musí být 

při každém šetření, při němž je této zprávy 

nebo důkazů, z nichž zpráva vychází, 

využito, poskytnuta dostatečná možnost, 

aby je doplnily, vyjádřily k nim své 

připomínky nebo aby se na ně mohly 

odvolávat. Učiněná rozhodnutí musí 
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zohledňovat veškeré relevantní důkazy 

obsažené ve spisu. Evropský parlament 

v souladu se svou úlohou vypracovávání 

zprávy sleduje. Komise započne s 

vypracováváním zprávy nebo ji 

aktualizuje na žádost Evropského 

parlamentu nebo z vlastního podnětu 

v případě změny okolností v určité zemi 

nebo v určitém odvětví. V jakémkoli 

případě Evropská komise provádí 

přezkum zprávy každé dva roky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  86 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Ve vhodných případech mohou 

útvary Komise vydat zprávu popisující 

konkrétní situaci v určité zemi nebo v 

určitém odvětví, pokud jde o kritéria 

uvedená v písmeni b). Tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám musí být při každém 

šetření, při němž je této zprávy nebo 

důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, 

poskytnuta dostatečná možnost, aby je 

doplnily, vyjádřily k nim své připomínky 

nebo aby se na ně mohly odvolávat. 

Učiněná rozhodnutí musí zohledňovat 

veškeré relevantní důkazy obsažené ve 

spisu. 

c) Útvary Komise vydají podrobnou 

zprávu popisující konkrétní situaci v určité 

zemi nebo v určitém odvětví, pokud jde o 

kritéria uvedená v písmenu b). V případě 

zemí, u nichž začal být projednáván 

významný počet antidumpingových 

případů, bude zpráva dokončena a 

zveřejněna před vstupem tohoto nařízení 

v platnost. Během vypracovávání zprávy 

jsou vedeny konzultace s výrobním 

odvětvím Unie a odbory. Tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám musí být při každém 

šetření, při němž je této zprávy nebo 

důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, 

poskytnuta dostatečná možnost, aby k nim 

vyjádřily své připomínky nebo aby se na ně 

mohly odvolávat. Učiněná rozhodnutí musí 

zohledňovat veškeré relevantní důkazy 

obsažené ve spisu. 
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 Komise tuto zprávu každé dva roky 

aktualizuje. Komise rovněž aktualizuje 

zprávu na žádost Evropského parlamentu, 

výrobního odvětví Unie, odborů nebo 

z vlastního podnětu v případě změny 

okolností v určité zemi nebo v určitém 

odvětví. Komise do své výroční zprávy o 

antidumpingových, antisubvenčních a 

ochranných činnostech Unie zahrne 

analýzu provádění tohoto nařízení a 

předloží ji Evropskému parlamentu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  87 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Ve vhodných případech mohou 

útvary Komise vydat zprávu popisující 

konkrétní situaci v určité zemi nebo v 

určitém odvětví, pokud jde o kritéria 

uvedená v písmeni b). Tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být založena 

do spisu případného šetření týkajícího se 

dané země či odvětví. Zúčastněným 

stranám musí být při každém šetření, při 

němž je této zprávy nebo důkazů, z nichž 

zpráva vychází, využito, poskytnuta 

dostatečná možnost, aby je doplnily, 

vyjádřily k nim své připomínky nebo aby 

se na ně mohly odvolávat. Učiněná 

rozhodnutí musí zohledňovat veškeré 

relevantní důkazy obsažené ve spisu. 

c) Útvary Komise vypracují 

podrobnou zprávu popisující konkrétní 

situaci v určité zemi nebo v určitém 

odvětví, pokud jde o kritéria uvedená v 

písmeni b). V případě zemí, u nichž je 

zaznamenán významný počet 

antidumpingových případů, se zpráva 

dokončí a schválí před vstupem tohoto 

nařízení v platnost. Na vypracovávání 

zprávy se podílí výrobní odvětví Unie. 

 Tato zpráva a důkazy, z nichž vychází, 

může být založena do spisu případného 

šetření týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám musí být při 

každém šetření, při němž je této zprávy 

nebo důkazů, z nichž zpráva vychází, 

využito, poskytnuta dostatečná možnost, 
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aby je doplnily, vyjádřily k nim své 

připomínky nebo aby se na ně mohly 

odvolávat. Je třeba věnovat zvláštní 

pozornost malým a středním podnikům a 

výrobním odvětvím Unie. Učiněná 

rozhodnutí musí zohledňovat veškeré 

relevantní důkazy obsažené ve spisu. 

 Evropský parlament vypracovávání zprávy 

sleduje. Na žádost Evropského 

parlamentu nebo v případě změny 

okolností v určité zemi nebo v určitém 

odvětví musí Komise vypracovat zprávu 

nebo pokud taková zpráva již existuje, 

musí ji aktualizovat. 

 V každém případě provede Evropská 

komise přezkum zprávy každé dva roky. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Parlament má možnost požádat o vypracování zprávy nebo o její aktualizaci, pokud taková 

zpráva již existuje, aniž by přímo zasahoval do procesu a učinil z ní legislativní dokument, 

který lze předložit WTO. 

 

Pozměňovací návrh  88 

Dita Charanzová 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Ve vhodných případech mohou 

útvary Komise vydat zprávu popisující 

konkrétní situaci v určité zemi nebo v 

určitém odvětví, pokud jde o kritéria 

uvedená v písmeni b). Tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám musí být při každém 

šetření, při němž je této zprávy nebo 

důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, 

c) Pokud má Komise k dispozici 

podložené náznaky možné existence 

jednoho nebo více podstatných zkreslení 

uvedených v písmenu b), vypracuje nebo 

aktualizuje podrobnou zprávu popisující 

tržní situaci v určité zemi nebo v určitém 

odvětví v souladu s písmenem b). Během 

vypracovávání zprávy jsou vedeny 

konzultace s výrobním odvětvím Unie. 

Tato zpráva a důkazy, z nichž vychází, 

může být založena do spisu případného 
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poskytnuta dostatečná možnost, aby je 

doplnily, vyjádřily k nim své připomínky 

nebo aby se na ně mohly odvolávat. 

Učiněná rozhodnutí musí zohledňovat 

veškeré relevantní důkazy obsažené ve 

spisu. 

šetření týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám musí být při každém 

šetření, při němž je této zprávy nebo 

důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, 

poskytnuta dostatečná možnost, aby k nim 

vyjádřily své připomínky nebo aby se na ně 

mohly odvolávat. Učiněná rozhodnutí, zda 

v určité zemi či odvětví existují podstatná 

zkreslení, zohlední veškeré relevantní 

důkazy obsažené ve spisu a Komise k nim 

s konečnou platností dospěje nejpozději do 

tří měsíců od zahájení šetření. 

 Evropský parlament v souladu se svou 

úlohou vypracovávání zprávy sleduje. 

Komise zprávu aktualizuje na žádost 

Evropského parlamentu nebo z vlastního 

podnětu Komise v případě změny 

okolností v určité zemi nebo v určitém 

odvětví. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  89 

Paul Rübig 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Ve vhodných případech mohou 

útvary Komise vydat zprávu popisující 

konkrétní situaci v určité zemi nebo v 

určitém odvětví, pokud jde o kritéria 

uvedená v písmeni b). Tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám musí být při každém 

šetření, při němž je této zprávy nebo 

důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, 

poskytnuta dostatečná možnost, aby je 

doplnily, vyjádřily k nim své připomínky 

nebo aby se na ně mohly odvolávat. 

Učiněná rozhodnutí musí zohledňovat 

c) Ve vhodných případech mohou 

útvary Komise vydá zprávu popisující 

konkrétní situaci v určité zemi nebo v 

určitém odvětví, pokud jde o kritéria 

uvedená v písmenu b) a pokud mají 

přístup k podloženým informacím o 

možné existenci podstatného zkreslení. 

V případě zemí, u nichž začal být 

projednáván významný počet 

antidumpingových případů a u nichž se 

předpokládá podstatné zkreslení, bude 

zpráva dokončena a schválena před 

vstupem tohoto nařízení v platnost. 

Během vypracovávání zprávy jsou vedeny 

konzultace s výrobním odvětvím Unie. 
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veškeré relevantní důkazy obsažené ve 

spisu. 

Tato zpráva a důkazy, z nichž vychází, 

může být založena do spisu případného 

šetření týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám musí být při každém 

šetření, při němž je této zprávy nebo 

důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, 

poskytnuta dostatečná možnost, aby je 

doplnily, vyjádřily k nim své připomínky, 

vyvrátily je nebo aby se na ně mohly 

odvolávat. Učiněná rozhodnutí musí 

zohledňovat veškeré relevantní důkazy 

obsažené ve spisu. Komise pravidelně 

zprávu aktualizuje a v jakémkoli případě 

provádí tento přezkum každé dva roky. 

Or. en 

Odůvodnění 

Komise vydá zprávy pokaždé, kdy bude přístup k podloženým náznakům (předloženým 

výrobním odvětvím, členským státem nebo jinou stranou) existence podstatného zkreslení. 

Zprávy by měly být pravidelně přezkoumávány. Zúčastněné strany by měly mít právo vyvrátit 

faktické údaje obsažené ve zprávě. 

 

Pozměňovací návrh  90 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary, Artis Pabriks 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Ve vhodných případech mohou 

útvary Komise vydat zprávu popisující 

konkrétní situaci v určité zemi nebo v 

určitém odvětví, pokud jde o kritéria 

uvedená v písmeni b). Tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám musí být při každém 

šetření, při němž je této zprávy nebo 

důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, 

poskytnuta dostatečná možnost, aby je 

c) Pokud má Komise k dispozici 

podložené náznaky možné existence 

podstatného zkreslení uvedeného v 

písmenu b) a pokud je to pro účinné 

uplatnění tohoto nařízení vhodné, 

vypracuje nebo aktualizuje zprávu 

popisující tržní podmínky v určité zemi 

nebo v určitém odvětví v souladu s 

písmenem b). Tyto zprávy a důkazy, z 

nichž vycházejí, jsou založeny do spisu 

případného šetření týkajícího se dané země 

či odvětví. Zúčastněným stranám musí být 
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doplnily, vyjádřily k nim své připomínky 

nebo aby se na ně mohly odvolávat. 

Učiněná rozhodnutí musí zohledňovat 

veškeré relevantní důkazy obsažené ve 

spisu. 

při každém šetření, při němž je této zprávy 

nebo důkazů, z nichž zpráva vychází, 

využito, poskytnuta dostatečná možnost, 

aby je vyvrátily, doplnily, vyjádřily k nim 

své připomínky nebo aby se na ně mohly 

odvolávat. Rozhodnutí týkající se 

existence podstatného zkreslení musí 

zohledňovat veškeré relevantní důkazy 

obsažené ve spisu. Komise v případě 

potřeby přezkoumá a aktualizuje zprávu v 

souladu s písmenem b), pokud dojde ke 

změně tržní situace. Přezkum zprávy by 

měl být prováděn nejméně jednou v 

průběhu dvou let. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  91 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Ve vhodných případech mohou 

útvary Komise vydat zprávu popisující 

konkrétní situaci v určité zemi nebo v 

určitém odvětví, pokud jde o kritéria 

uvedená v písmeni b). Tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám musí být při každém 

šetření, při němž je této zprávy nebo 

důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, 

poskytnuta dostatečná možnost, aby je 

doplnily, vyjádřily k nim své připomínky 

nebo aby se na ně mohly odvolávat. 

Učiněná rozhodnutí musí zohledňovat 

veškeré relevantní důkazy obsažené ve 

spisu. 

c) Ve vhodných případech mohou 

útvary Komise vydat zprávu popisující 

konkrétní situaci v určité zemi nebo v 

určitém odvětví, pokud jde o kritéria 

uvedená v písmenu b). V případě zemí, u 

nichž začal být projednáván významný 

počet antidumpingových případů, bude 

zpráva dokončena a schválena před 

vstupem tohoto nařízení v platnost. 

Během vypracovávání zprávy jsou vedeny 

konzultace s výrobním odvětvím Unie a 

odbory. Tato zpráva a důkazy, z nichž 

vychází, může být založena do spisu 

případného šetření týkajícího se dané země 

či odvětví. Zúčastněným stranám musí být 

při každém šetření, při němž je této zprávy 

nebo důkazů, z nichž zpráva vychází, 

využito, poskytnuta dostatečná možnost, 

aby je doplnily, vyjádřily k nim své 

připomínky nebo aby se na ně mohly 
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odvolávat. Učiněná rozhodnutí musí 

zohledňovat veškeré relevantní důkazy 

obsažené ve spisu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  92 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Ve vhodných případech mohou 

útvary Komise vydat zprávu popisující 

konkrétní situaci v určité zemi nebo v 

určitém odvětví, pokud jde o kritéria 

uvedená v písmeni b). Tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám musí být při každém 

šetření, při němž je této zprávy nebo 

důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, 

poskytnuta dostatečná možnost, aby je 

doplnily, vyjádřily k nim své připomínky 

nebo aby se na ně mohly odvolávat. 

Učiněná rozhodnutí musí zohledňovat 

veškeré relevantní důkazy obsažené ve 

spisu. 

c) Pokud má Komise k dispozici 

podložené náznaky možné existence 

podstatného zkreslení uvedeného v 

písmenu b) a pokud je to vhodné pro 

účinné uplatnění tohoto nařízení, 

vypracují nebo aktualizují její útvary 
zprávu popisující konkrétní tržní situaci v 

určité zemi nebo v určitém odvětví v 

souladu s písmenem b). Tyto zprávy a 

důkazy, z nichž vycházejí, jsou založeny 

do spisu případného šetření týkajícího se 

dané země či odvětví. Zúčastněným 

stranám musí být při každém šetření, při 

němž je této zprávy nebo důkazů, z nichž 

zpráva vychází, využito, poskytnuta 

dostatečná možnost, aby je vyvrátily, 

doplnily, vyjádřily k nim své připomínky 

nebo aby se na ně mohly odvolávat. 

Rozhodnutí týkající se existence 

podstatného zkreslení musí zohledňovat 

veškeré relevantní důkazy obsažené ve 

spisu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  93 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Návrh nařízení 
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Ve vhodných případech mohou 

útvary Komise vydat zprávu popisující 

konkrétní situaci v určité zemi nebo v 

určitém odvětví, pokud jde o kritéria 

uvedená v písmeni b). Tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám musí být při každém 

šetření, při němž je této zprávy nebo 

důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, 

poskytnuta dostatečná možnost, aby je 

doplnily, vyjádřily k nim své připomínky 

nebo aby se na ně mohly odvolávat. 

Učiněná rozhodnutí musí zohledňovat 

veškeré relevantní důkazy obsažené ve 

spisu. 

c) Komise vydává z vlastního podnětu 

či na žádost průmyslového odvětví, odborů 

nebo nevládní organizace zprávy 
popisující konkrétní situaci týkající se 

praktik ekonomického, daňového, 

sociálního a environmentálního 

dumpingu v zemích, které jsou 

obchodními partnery Unie, nebo v 

určitých relevantních odvětvích, a 

aktualizuje je. Komise své zprávy 

aktualizuje nejméně každé dva roky. Tato 

zpráva a důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám, včetně odborů a 

malých a středních podniků, musí být při 

každém šetření, při němž je této zprávy 

nebo důkazů, z nichž zpráva vychází, 

využito, poskytnuta dostatečná možnost, 

aby je doplnily, vyjádřily k nim své 

připomínky nebo aby se na ně mohly 

odvolávat. Učiněná rozhodnutí musí 

zohledňovat veškeré relevantní důkazy 

obsažené ve spisu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  94 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Ve vhodných případech mohou 

útvary Komise vydat zprávu popisující 

konkrétní situaci v určité zemi nebo v 

určitém odvětví, pokud jde o kritéria 

c) Útvary Komise vydají podrobnou 

zprávu popisující tržní podmínky v určité 

zemi nebo v určitém odvětví v souladu s 

písmenem b). Tato zpráva a důkazy, z 
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uvedená v písmeni b). Tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám musí být při každém 

šetření, při němž je této zprávy nebo 

důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, 

poskytnuta dostatečná možnost, aby je 

doplnily, vyjádřily k nim své připomínky 

nebo aby se na ně mohly odvolávat. 

Učiněná rozhodnutí musí zohledňovat 
veškeré relevantní důkazy obsažené ve 

spisu. 

nichž vychází, je založena do spisu 

případného šetření týkajícího se dané země 

či odvětví. Zúčastněným stranám musí být 

při každém šetření, při němž je této zprávy 

nebo důkazů, z nichž zpráva vychází, 

využito, poskytnuta dostatečná možnost, 

aby je doplnily, vyjádřily k nim své 

připomínky nebo aby se na ně mohly 

odvolávat. Rozhodnutí, zda v určité zemi 

či odvětví existuje podstatné zkreslení, 

zohlední veškeré relevantní důkazy 

obsažené ve spisu a Komise k němu s 

konečnou platností dospěje nejpozději do 

tří měsíců od zahájení šetření. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  95 

Christofer Fjellner 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Ve vhodných případech mohou 

útvary Komise vydat zprávu popisující 

konkrétní situaci v určité zemi nebo v 

určitém odvětví, pokud jde o kritéria 

uvedená v písmeni b). Tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám musí být při každém 

šetření, při němž je této zprávy nebo 

důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, 

poskytnuta dostatečná možnost, aby je 

doplnily, vyjádřily k nim své připomínky 

nebo aby se na ně mohly odvolávat. 

Učiněná rozhodnutí musí zohledňovat 

veškeré relevantní důkazy obsažené ve 

spisu. 

c) Pokud má Komise k dispozici 

podložené náznaky možné existence 

podstatného zkreslení uvedeného v 

písmenu b), vypracuje nebo aktualizuje 
zprávu popisující tržní podmínky v určité 

zemi nebo v určitém odvětví v souladu s 

písmenem b). Tyto zprávy a důkazy, z 

nichž vycházejí, jsou založeny do spisu 

případného šetření týkajícího se dané země 

či odvětví. Zúčastněným stranám musí být 

při každém šetření, při němž je této zprávy 

nebo důkazů, z nichž zpráva vychází, 

využito, poskytnuta dostatečná možnost, 

aby je vyvrátily, doplnily, vyjádřily k nim 

své připomínky nebo aby se na ně mohly 

odvolávat. Rozhodnutí týkající se existence 

podstatného zkreslení musí zohledňovat 

veškeré relevantní důkazy obsažené ve 

spisu. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Mělo by být povinností Komise vydávat zprávy, pokud budou k dispozici podložené důkazy o 

podstatném zkreslení. Je rovněž nutné stanovit, aby byly zprávy vždy zakládány do spisu k 

šetření. 

 

Pozměňovací návrh  96 

Helmut Scholz 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) Ve vhodných případech mohou 

útvary Komise vydat zprávu popisující 

konkrétní situaci v určité zemi nebo v 

určitém odvětví, pokud jde o kritéria 

uvedená v písmeni b). Tato zpráva a 

důkazy, z nichž vychází, může být 

založena do spisu případného šetření 

týkajícího se dané země či odvětví. 

Zúčastněným stranám musí být při každém 

šetření, při němž je této zprávy nebo 

důkazů, z nichž zpráva vychází, využito, 

poskytnuta dostatečná možnost, aby je 

doplnily, vyjádřily k nim své připomínky 

nebo aby se na ně mohly odvolávat. 

Učiněná rozhodnutí musí zohledňovat 

veškeré relevantní důkazy obsažené ve 

spisu. 

c) Komise vydává a aktualizuje 

zprávy popisující konkrétní situaci týkající 

se praktik ekonomického, daňového, 

sociálního a environmentálního 

dumpingu v zemích, které jsou 

obchodními partnery Unie, nebo v 

určitých relevantních odvětvích. Komise 

přezkoumá své zprávy nejméně každé čtyři 

roky. Tato zpráva a důkazy, z nichž 

vychází, může být založena do spisu 

případného šetření týkajícího se dané země 

či odvětví. Zúčastněným stranám musí být 

při každém šetření, při němž je této zprávy 

nebo důkazů, z nichž zpráva vychází, 

využito, poskytnuta dostatečná možnost, 

aby je doplnily, vyjádřily k nim své 

připomínky nebo aby se na ně mohly 

odvolávat. Učiněná rozhodnutí musí 

zohledňovat veškeré relevantní důkazy 

obsažené ve spisu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  97 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 
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Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) Výrobní odvětví Unie může ze 

zprávy uvedené v písmeni c) vycházet pro 

účely výpočtu běžné hodnoty při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11. 

d) Výrobní odvětví Unie může ze 

zprávy uvedené v písmenu c) vycházet pro 

účely výpočtu běžné hodnoty při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11 

nebo žádosti o opětovné provedení šetření 

v souladu s článkem 12. Pokud ze zprávy 

vyplývá, že existuje jedno nebo více  

podstatných zkreslení, představuje zpráva 

podle odst. 6 písm. b) dostatečný důkaz 

odůvodňující výpočet běžné hodnoty 

metodikou uvedenou v pododstavci a). 

V každém případě nebude po výrobním 

odvětví Unie požadována žádná další 

zátěž. 

 Pokud zpráva chybí, Komise použije 

veškeré dostupné informace nebo data s 

cílem zjistit existenci významného 

zkreslení a použít metodiku uvedenou v 

pododstavci a), pokud jsou splněny 

příslušné požadavky. 

 Kontaktní místo a další mechanismy 

(např. bezplatné právní poradenství, jasné 

a uživatelsky vstřícné pokyny, zejména 

pokud jde o pravidla zachování 

mlčenlivosti) jsou vytvořeny, aby malým a 

středním podnikům pomohly v průběhu 

využívání zpráv a podávání stížností. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  98 

Tokia Saïfi, Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Iuliu Winkler 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) 2016/1036 
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Čl. 2 – odst. 6 a – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) Výrobní odvětví Unie může ze 

zprávy uvedené v písmeni c) vycházet pro 

účely výpočtu běžné hodnoty při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11. 

d) Výrobní odvětví Unie může ze 

zprávy uvedené v písmeni c) vycházet pro 

účely výpočtu běžné hodnoty při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11. 

Pokud závěry zprávy poukazují na 

existenci podstatných zkreslení, 

představuje zpráva v souladu s odst. 6 

písm. b) dostatečný důkaz, který 

opravňuje k výpočtu běžné hodnoty 

metodou uvedenou v písmeni a). V 

každém případě nesmí výrobní odvětví 

Unie pociťovat žádnou další zátěž a musí 

být zavedena zvláštní podpora pro malé a 

střední podniky vzhledem k potížím, s 

nimiž se mohou potýkat. 

 Pokud nebyla vypracována zpráva, může 

Komise využít veškeré dostupné údaje a 

informace, aby zjistila, zda existují 

podstatná zkreslení, a použít metodu 

uvedenou v písmeně a), pokud jsou 

splněny příslušné požadavky. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  99 

Franck Proust, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) Výrobní odvětví Unie může ze 

zprávy uvedené v písmeni c) vycházet pro 

účely výpočtu běžné hodnoty při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11. 

d) Výrobní odvětví Unie může ze 

zprávy uvedené v písmeni c) vycházet pro 

účely výpočtu běžné hodnoty při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11. 

 Pokud závěry zprávy poukazují na 

existenci podstatných zkreslení, 



 

PE604.811v02-00 106/137 AM\1127399CS.docx 

CS 

představuje zpráva v souladu s odst. 6 

písm. b) dostatečný důkaz, který 

opravňuje k výpočtu běžné hodnoty 

metodou uvedenou v písmeni a). V 

každém případě nesmí výrobní odvětví 

Unie pociťovat žádnou další zátěž, 

především malé a střední podniky, kterým 

musí být poskytnuta podpora, pokud o ni 

požádají. 

 Pokud nebyla vypracována zpráva, může 

Komise využít veškeré dostupné údaje a 

informace, aby zjistila, zda existují 

podstatná zkreslení, a použít metodu 

uvedenou v písmeně a), pokud jsou 

splněny příslušné požadavky. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Malé a střední podniky čelí obzvláště velkým problémům z hlediska nákladů a přístupu k 

dokumentům během vyšetřování vedeného předtím, než Komise zahájí šetření. 

 

Pozměňovací návrh  100 

Dita Charanzová 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) Výrobní odvětví Unie může ze 

zprávy uvedené v písmeni c) vycházet pro 

účely výpočtu běžné hodnoty při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11. 

d) Výrobní odvětví Unie může ze 

zprávy uvedené v písmenu c) vycházet pro 

účely výpočtu běžné hodnoty při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11. 

Pokud ze zpráv vyplývá, že existuje jedno 

nebo více  podstatných zkreslení, 

představuje zpráva podle odst. 6 písm. b) 

dostatečný důkaz odůvodňující výpočet 

běžné hodnoty metodikou uvedenou 

v písmenu a). V každém případě by 

nemělo být po výrobním odvětví Unie 

požadováno předložení žádného 
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dodatečného důkazu. 

 Pokud zpráva chybí, Komise použije 

veškeré dostupné informace nebo data s 

cílem zjistit existenci jednoho nebo více 

významných zkreslení a použít metodiku 

uvedenou v písmenu a), pokud jsou 

splněny příslušné požadavky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  101 

Salvatore Cicu 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) Výrobní odvětví Unie může ze 

zprávy uvedené v písmeni c) vycházet pro 

účely výpočtu běžné hodnoty při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11. 

d) Výrobní odvětví Unie může ze 

zprávy uvedené v písmenu c) vycházet pro 

účely výpočtu běžné hodnoty při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11. 

 Pokud ze zpráv vyplývá, že existuje jedno 

nebo více  podstatných zkreslení, 

představuje zpráva podle odst. 6 písm. b) 

dostatečný důkaz odůvodňující výpočet 

běžné hodnoty metodikou uvedenou 

v písmenu a). V každém případě nebude 

na výrobní odvětví Unie uložena žádná 

další zátěž. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  102 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a  – písm. d 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) Výrobní odvětví Unie může ze 

zprávy uvedené v písmeni c) vycházet pro 

účely výpočtu běžné hodnoty při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11. 

d) Výrobní odvětví Unie může ze 

zprávy uvedené v písmeni c) vycházet pro 

účely výpočtu běžné hodnoty při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11. 

Pokud ze zprávy vyplývá, že existuje jedno 

nebo více  podstatných zkreslení, 

představuje zpráva podle odst. 7 písm. b) 

dostatečný důkaz odůvodňující výpočet 

běžné hodnoty metodikou uvedenou 

v písmeni a). V každém případě není 

ukládána žádná další zátěž pro odvětvové 

subjekty Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  103 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 1036/2016 

Čl. 2 – odst. 6 a  – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) Výrobní odvětví Unie může ze 

zprávy uvedené v písmeni c) vycházet pro 

účely výpočtu běžné hodnoty při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11. 

d) Výrobní odvětví Unie může ze 

zprávy uvedené v písmeni c) vycházet pro 

účely výpočtu běžné hodnoty při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11. 

Pokud ze závěrů zprávy vyplývá, že 

existuje jedno nebo více  podstatných 

zkreslení, představuje zpráva podle písm. 

c) dostatečný důkaz odůvodňující výpočet 

běžné hodnoty metodikou uvedenou 

v písmeni a). V každém případě není 

ukládána žádná další zátěž pro odvětvové 

subjekty Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  104 
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Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a  – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) Výrobní odvětví Unie může ze 

zprávy uvedené v písmeni c) vycházet pro 

účely výpočtu běžné hodnoty při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11. 

d) Výrobní odvětví Unie může ze 

zprávy uvedené v písmeni c) tohoto 

odstavce vycházet pro účely výpočtu běžné 

hodnoty při podání podnětu v souladu 

s článkem 5 nebo žádosti o přezkum 

v souladu s článkem 11. Pokud ze zprávy 

vyplývá, že existuje jedno nebo více  

podstatných zkreslení, představuje to 

dostatečný důkaz odůvodňující výpočet 

běžné hodnoty metodikou uvedenou 

v písmeni a) tohoto odstavce. V každém 

případě není ukládána žádná další zátěž 

pro odvětvové subjekty Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  105 

Helmut Scholz 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) Výrobní odvětví Unie může ze 

zprávy uvedené v písmeni c) vycházet pro 

účely výpočtu běžné hodnoty při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11. 

d) Výrobní odvětví Unie může ze 

skutečností zjištěných podle čl. 5 odst. 9 ve 

zprávě uvedené v písmeni c) vycházet pro 

účely výpočtu běžné hodnoty při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11. 

Pokud zpráva není zatím dostupná, 

Komise stížnost vyšetří podle příslušných 

článků. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  106 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1037 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) Výrobní odvětví Unie může ze 

zprávy uvedené v písmeni c) vycházet pro 

účely výpočtu běžné hodnoty při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11. 

d) Výrobní odvětví a odbory Unie 

mohou ze zprávy uvedené v písmeni c) 

vycházet pro účely výpočtu běžné hodnoty 

při podání podnětu v souladu s článkem 5 

nebo žádosti o přezkum v souladu 

s článkem 11. Pokud zpráva není zatím 

dostupná, Komise stížnost vyšetří podle 

příslušných článků tohoto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  107 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) Výrobní odvětví Unie může ze 

zprávy uvedené v písmeni c) vycházet pro 

účely výpočtu běžné hodnoty při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11. 

d) Výrobní odvětví Unie může 

vycházet z důkazů ve zprávě uvedené 
v písmeni c), splňují-li standardy pro 

důkazy podle čl. 5  odst. 9, při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11 

nebo žádosti o nové šetření v souladu 

s článkem 12. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  108 
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Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Artis Pabriks, Christofer Fjellner 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) Výrobní odvětví Unie může ze 

zprávy uvedené v písmeni c) vycházet pro 

účely výpočtu běžné hodnoty při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11. 

d) Výrobní odvětví Unie může 

vycházet z důkazů ve zprávě uvedené 

v písmeni c), splňují-li standardy pro 

důkazy podle čl. 5  odst. 9, při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11 

nebo žádosti o nové šetření v souladu 

s článkem 12. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  109 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) Výrobní odvětví Unie může ze 

zprávy uvedené v písmeni c) vycházet pro 

účely výpočtu běžné hodnoty při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11. 

d) Výrobní odvětví Unie může z 

důkazů ve zprávě uvedené v písmeni c) 

vycházet pro účely výpočtu běžné hodnoty 

při podání podnětu v souladu s článkem 5 

nebo žádosti o přezkum v souladu 

s článkem 11 nebo žádosti o šetření 

v souladu s článkem 12. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  110 

Christofer Fjellner 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 
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Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) Výrobní odvětví Unie může ze 

zprávy uvedené v písmeni c) vycházet pro 

účely výpočtu běžné hodnoty při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11. 

d) Výrobní odvětví Unie může 

vycházet z důkazů ve zprávě uvedené 

v písmeni c) podle čl. 5  odst. 9 při podání 

podnětu v souladu s článkem 5 nebo 

žádosti o přezkum v souladu s článkem 11 

nebo žádosti o nové šetření v souladu 

s článkem 12. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je nezbytné stanovit, že důkazy ve zprávách se mohou rovněž používat v přezkumných 

šetřeních před pozbytím platnosti.  

 

Pozměňovací návrh  111 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) Strany, které jsou předmětem 

šetření, jsou krátce po zahájení řízení 

informovány o relevantních zdrojích, jež 

Komise hodlá použít pro účely písmene a), 

a dostanou desetidenní lhůtu k vyjádření. 

Za tímto účelem získají zúčastněné strany 

přístup ke spisu, včetně jakýchkoli důkazů, 

z nichž vyšetřující orgán vychází, aniž je 

dotčen článek 19. 

e) Na počátku šetření ohledně dovozů 

ze země nebo odvětví, u nichž má Komise 

opodstatněné indikace o možné existenci 

podstatných zkreslení, Komise předběžně 

stanoví, zda v této zemi či odvětví existují 

podstatná zkreslení, a informuje o tom 

dotčené strany.  

 Strany, které jsou předmětem šetření, jsou 

krátce po zahájení řízení informovány 

o relevantních zdrojích, jež Komise hodlá 

použít pro účely písmene a), a dostanou 

desetidenní lhůtu k vyjádření. Za tímto 

účelem získají zúčastněné strany přístup ke 

spisu, včetně jakýchkoli důkazů, z nichž 
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vyšetřující orgán vychází, aniž je dotčen 

článek 19. 

 Rozhodnutí, že v dané zemi či odvětví 

existují podstatná zkreslení,  platí až do 

odvolání a k jeho odvolání dojde jen 

tehdy, pokud dostatečné důkazy 

jednoznačně prokáží, že tato země či 

odvětví již podstatnými zkresleními nejsou 

ovlivněny. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  112 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) Strany, které jsou předmětem 

šetření, jsou krátce po zahájení řízení 

informovány o relevantních zdrojích, jež 

Komise hodlá použít pro účely písmene a) 

a dostanou desetidenní lhůtu k vyjádření. 

Za tímto účelem získají zúčastněné strany 

přístup ke spisu, včetně jakýchkoli důkazů, 

z nichž vyšetřující orgán vychází, aniž je 

dotčen článek 19. 

e) Na počátku šetření ohledně dovozů 

ze země nebo odvětví, u nichž má Komise 

indikace o možné existenci podstatných 

zkreslení, předběžně stanoví, zda v této 

zemi či odvětví existují podstatná 

zkreslení, a informuje o tom dotčené 

strany. Strany dostanou desetidenní lhůtu 

k vyjádření. Za tímto účelem získají 

zúčastněné strany přístup ke spisu, včetně 

jakýchkoli důkazů, z nichž vyšetřující 

orgán vychází, aniž je dotčen článek 19. 

Komise přijme konečné rozhodnutí a sdělí 

jej zúčastněným stranám nejpozději tři 

měsíce od zahájení šetření. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  113 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 
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Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) Strany, které jsou předmětem 

šetření, jsou krátce po zahájení řízení 

informovány o relevantních zdrojích, jež 

Komise hodlá použít pro účely písmene a), 

a dostanou desetidenní lhůtu k vyjádření. 

Za tímto účelem získají zúčastněné strany 

přístup ke spisu, včetně jakýchkoli důkazů, 

z nichž vyšetřující orgán vychází, aniž je 

dotčen článek 19. 

e) Strany, které jsou předmětem 

šetření, jsou krátce po zahájení řízení 

informovány o relevantních zdrojích, jež 

Komise hodlá použít pro účely písmene a), 

a dostanou lhůtu deseti pracovních dní 

k vyjádření. Za tímto účelem získají 

zúčastněné strany přístup ke spisu, včetně 

jakýchkoli důkazů, z nichž vyšetřující 

orgán vychází, aniž je dotčen článek 19. 

Nejpozději tři měsíce od zahájení šetření 

bude zúčastněným stranám zpřístupněna 

použitá metodika. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  114 

Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. e 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) Strany, které jsou předmětem 

šetření, jsou krátce po zahájení řízení 

informovány o relevantních zdrojích, jež 

Komise hodlá použít pro účely písmene a) 

a dostanou desetidenní lhůtu k vyjádření. 

Za tímto účelem získají zúčastněné strany 

přístup ke spisu, včetně jakýchkoli důkazů, 

z nichž vyšetřující orgán vychází, aniž je 

dotčen článek 19. 

e) Strany, které jsou předmětem 

šetření, jsou krátce po zahájení řízení 

informovány o relevantních zdrojích, jež 

Komise hodlá použít pro účely písmene a) 

a dostanou desetidenní lhůtu k vyjádření. 

Za tímto účelem získají zúčastněné strany 

povolení přístupu ke spisu poté, co se 

zapíší do rejstříku spravovaného Komisí, 

včetně jakýchkoli důkazů, z nichž 

vyšetřující orgán vychází, aniž je dotčen 

článek 19. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  115 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, 

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 

Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. e a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) Během fáze šetření v případě, že 

vyvážející výrobce ze země, o níž se 

rozhodne, že v ní dochází k jednomu či 

více podstatným zkreslením, plně 

nespolupracuje, a aniž je dotčeno 

uplatňování článku 18, se na stanovení 

antidumpingového cla, které se uloží na 

výrobky dovážené od tohoto vyvážejícího 

výrobce, nepoužije pravidlo nižšího cla. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  116 

Franck Proust, Santiago Fisas Ayxelà, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 6 a – písm. e a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) Komise musí zavést mechanismus 

pro výměnu informací se zeměmi, které 

uplatňují antidumpingová opatření, aby se 

zabránilo vzniku nekalé soutěže. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  117 
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Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 2016/1037 

Čl. 2 – odst. 7 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě dovozu ze zemí, které ke dni 

zahájení řízení nejsou členy WTO a jsou 

uvedeny v příloze I nařízení (EU) 

2015/755, se běžná hodnota určí na základě 

ceny nebo početně zjištěné hodnoty ve třetí 

zemi s tržním hospodářstvím nebo ceny, za 

niž se prodává výrobek z takové třetí země 

do jiných zemí včetně Unie, nebo v 

případě, že to není možné, na jakémkoli 

jiném přiměřeném základě, včetně ceny, 

která byla nebo má být skutečně zaplacena 

za obdobné výrobky v Unii, která se v 

případě nutnosti náležitě opraví o 

přiměřené ziskové rozpětí. 

V případě dovozu ze zemí, které se ke dni 

zahájení řízení chovají jako země bez 

tržního hospodářství včetně zemí, jež 
nejsou členy WTO a jsou uvedeny v 

příloze I nařízení (EU) 2015/755, se běžná 

hodnota určí na základě ceny nebo početně 

zjištěné hodnoty ve vhodné a podobné 

reprezentativní zemi nebo ceny, za niž se 

prodává výrobek z takové třetí země do 

jiných zemí včetně Unie, nebo v případě, 

že to není možné, na jakémkoli jiném 

přiměřeném základě, včetně ceny, která 

byla nebo má být skutečně zaplacena za 

obdobné výrobky v Unii, která se v případě 

nutnosti náležitě opraví o přiměřené 

ziskové rozpětí. Při určování 

antidumpingových a antisubvenčních 

opatření by měly být zohledněny případné 

relevantní dohody o volném obchodu se 

zeměmi, jejichž ekonomika je spjata se 

zemí, jež je předmětem dané zprávy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  118 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 7 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě dovozu ze zemí, které ke dni 

zahájení řízení nejsou členy WTO a jsou 

uvedeny v příloze I nařízení (EU) 

2015/755, se běžná hodnota určí na 

V případě zemí, které ke dni zahájení 

řízení nejsou členy WTO a jsou uvedeny v 

příloze I nařízení (EU) 2015/755, by se 

běžná hodnota měla určovat na základě 
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základě ceny nebo početně zjištěné 

hodnoty ve třetí zemi s tržním 

hospodářstvím nebo ceny, za niž se 

prodává výrobek z takové třetí země do 

jiných zemí včetně Unie, nebo v případě, 

že to není možné, na jakémkoli jiném 

přiměřeném základě, včetně ceny, která 

byla nebo má být skutečně zaplacena za 

obdobné výrobky v Unii, která se v případě 

nutnosti náležitě opraví o přiměřené 

ziskové rozpětí. 

ceny nebo početně zjištěné hodnoty ve 

vhodné reprezentativní zemi, jež je buď 

členem WTO, nebo není vyjmenována v 

příloze I nařízení (EU) 2015/755. Jinak se 

běžná hodnota určí na základě ceny, za 

niž se prodává výrobek z takové třetí země 

do jiných zemí včetně Unie, nebo 

v případě, že to není možné, na jakémkoli 

jiném přiměřeném základě, včetně ceny, 

která byla nebo má být skutečně zaplacena 

za obdobné výrobky v Unii, která se 

v případě nutnosti náležitě opraví 

o přiměřené ziskové rozpětí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  119 

Helmut Scholz 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 7 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě dovozu ze zemí, které ke dni 

zahájení řízení nejsou členy WTO a jsou 

uvedeny v příloze I nařízení (EU) 

2015/755, se běžná hodnota určí na základě 

ceny nebo početně zjištěné hodnoty ve třetí 

zemi s tržním hospodářstvím nebo ceny, za 

niž se prodává výrobek z takové třetí země 

do jiných zemí včetně Unie, nebo v 

případě, že to není možné, na jakémkoli 

jiném přiměřeném základě, včetně ceny, 

která byla nebo má být skutečně zaplacena 

za obdobné výrobky v Unii, která se v 

případě nutnosti náležitě opraví o 

přiměřené ziskové rozpětí. 

V případě dovozu ze zemí, které ke dni 

zahájení řízení nejsou členy WTO a jsou 

uvedeny v příloze I nařízení (EU) 

2015/755, se běžná hodnota určí na základě 

ceny nebo početně zjištěné hodnoty ve 

vhodné reprezentativní zemi s úrovní 

hospodářského rozvoje podobnou úrovni 

hospodářského rozvoje vyvážející země 
nebo ceny, za niž se prodává výrobek z 

takové třetí země do jiných zemí včetně 

Unie, nebo v případě, že to není možné, na 

jakémkoli jiném přiměřeném základě, 

včetně ceny, která byla nebo má být 

skutečně zaplacena za obdobné výrobky v 

Unii, která se v případě nutnosti náležitě 

opraví o přiměřené ziskové rozpětí. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  120 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 7 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě dovozu ze zemí, které ke dni 

zahájení řízení nejsou členy WTO a jsou 

uvedeny v příloze I nařízení (EU) 

2015/755, se běžná hodnota určí na základě 

ceny nebo početně zjištěné hodnoty ve třetí 

zemi s tržním hospodářstvím nebo ceny, za 

niž se prodává výrobek z takové třetí země 

do jiných zemí včetně Unie, nebo v 

případě, že to není možné, na jakémkoli 

jiném přiměřeném základě, včetně ceny, 

která byla nebo má být skutečně zaplacena 

za obdobné výrobky v Unii, která se v 

případě nutnosti náležitě opraví o 

přiměřené ziskové rozpětí. 

V případě dovozu ze zemí, které ke dni 

zahájení řízení nejsou členy WTO a jsou 

uvedeny v příloze I nařízení (EU) 

2015/755, se běžná hodnota určí na základě 

ceny nebo početně zjištěné hodnoty ve 

vhodné reprezentativní zemi nebo ceny, za 

niž se prodává výrobek z takové třetí země 

do jiných zemí včetně Unie, nebo v 

případě, že to není možné, na jakémkoli 

jiném přiměřeném základě, včetně ceny, 

která byla nebo má být skutečně zaplacena 

za obdobné výrobky v Unii, která se v 

případě nutnosti náležitě opraví o 

přiměřené ziskové rozpětí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  121 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 7 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě dovozu ze zemí, které ke dni 

zahájení řízení nejsou členy WTO a jsou 

uvedeny v příloze I nařízení (EU) 

2015/755, se běžná hodnota určí na základě 

ceny nebo početně zjištěné hodnoty ve třetí 

zemi s tržním hospodářstvím nebo ceny, za 

niž se prodává výrobek z takové třetí země 

do jiných zemí včetně Unie, nebo v 

případě, že to není možné, na jakémkoli 

jiném přiměřeném základě, včetně ceny, 

V případě dovozu ze zemí, které ke dni 

zahájení řízení nejsou členy WTO a jsou 

uvedeny v příloze I nařízení (EU) 

2015/755, se běžná hodnota určí na základě 

ceny nebo početně zjištěné hodnoty ve 

vhodné reprezentativní zemi nebo ceny, za 

niž se prodává výrobek z takové třetí země 

do jiných zemí včetně Unie, nebo v 

případě, že to není možné, na jakémkoli 

jiném přiměřeném základě, včetně ceny, 
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která byla nebo má být skutečně zaplacena 

za obdobné výrobky v Unii, která se v 

případě nutnosti náležitě opraví o 

přiměřené ziskové rozpětí. 

která byla nebo má být skutečně zaplacena 

za obdobné výrobky v Unii, která se v 

případě nutnosti náležitě opraví o 

přiměřené ziskové rozpětí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  122 

Iuliu Winkler 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 7 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě dovozu ze zemí, které ke dni 

zahájení řízení nejsou členy WTO a jsou 

uvedeny v příloze I nařízení (EU) 

2015/755, se běžná hodnota určí na základě 

ceny nebo početně zjištěné hodnoty ve třetí 

zemi s tržním hospodářstvím nebo ceny, za 

niž se prodává výrobek z takové třetí země 

do jiných zemí včetně Unie, nebo v 

případě, že to není možné, na jakémkoli 

jiném přiměřeném základě, včetně ceny, 

která byla nebo má být skutečně zaplacena 

za obdobné výrobky v Unii, která se v 

případě nutnosti náležitě opraví o 

přiměřené ziskové rozpětí. 

V případě dovozu ze zemí, které ke dni 

zahájení řízení nejsou členy WTO a jsou 

uvedeny v příloze I nařízení (EU) 

2015/755, se běžná hodnota určí na základě 

ceny nebo početně zjištěné hodnoty ve 

vhodné reprezentativní zemi nebo ceny, za 

niž se prodává výrobek z takové třetí země 

do jiných zemí včetně Unie, nebo v 

případě, že to není možné, na jakémkoli 

jiném přiměřeném základě, včetně ceny, 

která byla nebo má být skutečně zaplacena 

za obdobné výrobky v Unii, která se v 

případě nutnosti náležitě opraví o 

přiměřené ziskové rozpětí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  123 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 7 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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Vhodná třetí země s tržním hospodářstvím 

se vybere přiměřeným způsobem s 

náležitým přihlédnutím ke všem 

spolehlivým informacím, které jsou k 

dispozici v době výběru. Zohlední se také 

lhůty; a kde je to vhodné, použije se třetí 

země s tržním hospodářstvím, která je 

předmětem stejného šetření. 

Vhodná reprezentativní třetí země se 

vybere přiměřeným způsobem s náležitým 

přihlédnutím ke všem spolehlivým 

informacím, které jsou k dispozici v době 

výběru. Vybraná země musí mít vždy 

rovněž dostatečnou úroveň sociálních 
a environmentálních norem, přičemž 

kritériem dostatečné úrovně je ratifikace 

a účinné provádění mnohostranných 

dohod o životním prostředí a jejich 

protokolů, jichž je EU smluvní stranou, 

a úmluv MOP uvedených v příloze -I ze 

strany třetí země. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  124 

Helmut Scholz 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 7 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vhodná třetí země s tržním hospodářstvím 

se vybere přiměřeným způsobem s 

náležitým přihlédnutím ke všem 

spolehlivým informacím, které jsou k 

dispozici v době výběru. Zohlední se také 

lhůty; a kde je to vhodné, použije se třetí 

země s tržním hospodářstvím, která je 

předmětem stejného šetření. 

Vhodná reprezentativní země s úrovní 

hospodářského rozvoje podobnou úrovni 

hospodářského rozvoje vyvážející země se 

vybere přiměřeným způsobem s náležitým 

přihlédnutím ke všem spolehlivým 

informacím, které jsou k dispozici v době 

výběru. Zohlední se také lhůty; a kde je to 

vhodné, použije se třetí země s tržním 

hospodářstvím, která je předmětem 

stejného šetření. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  125 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 2016/1037 
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Čl. 2 – odst. 7 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vhodná třetí země s tržním hospodářstvím 

se vybere přiměřeným způsobem s 

náležitým přihlédnutím ke všem 

spolehlivým informacím, které jsou k 

dispozici v době výběru. Zohlední se také 

lhůty; a kde je to vhodné, použije se třetí 

země s tržním hospodářstvím, která je 

předmětem stejného šetření. 

Vhodná reprezentativní země s úrovní 

hospodářského rozvoje podobnou úrovni 

hospodářského rozvoje vyvážející země se 

vybere přiměřeným způsobem s náležitým 

přihlédnutím ke všem spolehlivým 

informacím, které jsou k dispozici v době 

výběru. Zohlední se také lhůty; a kde je to 

vhodné, použije se třetí země s tržním 

hospodářstvím, která je předmětem 

stejného šetření. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  126 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 7 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vhodná třetí země s tržním hospodářstvím 

se vybere přiměřeným způsobem s 

náležitým přihlédnutím ke všem 

spolehlivým informacím, které jsou k 

dispozici v době výběru. Zohlední se také 

lhůty; a kde je to vhodné, použije se třetí 

země s tržním hospodářstvím, která je 

předmětem stejného šetření. 

Vhodná reprezentativní země se vybere 

přiměřeným způsobem s náležitým 

přihlédnutím ke všem spolehlivým 

informacím, které jsou k dispozici v době 

výběru. Zohlední se také lhůty; a kde je to 

vhodné, použije se vhodná reprezentativní 

země, která je předmětem stejného šetření. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  127 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 7 – pododstavec 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vhodná třetí země s tržním hospodářstvím 

se vybere přiměřeným způsobem s 

náležitým přihlédnutím ke všem 

spolehlivým informacím, které jsou k 

dispozici v době výběru. Zohlední se také 

lhůty; a kde je to vhodné, použije se třetí 

země s tržním hospodářstvím, která je 

předmětem stejného šetření. 

Vhodná reprezentativní země se vybere 

přiměřeným způsobem s náležitým 

přihlédnutím ke všem spolehlivým 

informacím, které jsou k dispozici v době 

výběru. Zohlední se také lhůty; a kde je to 

vhodné, použije se vhodná reprezentativní 

země, která je předmětem stejného šetření. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  128 

Iuliu Winkler 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 7 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vhodná třetí země s tržním hospodářstvím 

se vybere přiměřeným způsobem s 

náležitým přihlédnutím ke všem 

spolehlivým informacím, které jsou k 

dispozici v době výběru. Zohlední se také 

lhůty; a kde je to vhodné, použije se třetí 

země s tržním hospodářstvím, která je 

předmětem stejného šetření. 

Vhodná reprezentativní země se vybere 

přiměřeným způsobem s náležitým 

přihlédnutím ke všem spolehlivým 

informacím, které jsou k dispozici v době 

výběru. Zohlední se také lhůty; a kde je to 

vhodné, použije se vhodná reprezentativní 

země, která je předmětem stejného šetření. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  129 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 2016/1037 

Čl. 2 – odst. 7 – pododstavec 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Strany, které jsou předmětem šetření, jsou Strany, které jsou předmětem šetření, jsou 
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informovány krátce po zahájení řízení o 

volbě třetí země s tržním hospodářstvím a 

dostanou desetidenní lhůtu k vyjádření. 

informovány krátce po zahájení řízení 

o volbě vhodné reprezentativní země s 

úrovní hospodářského rozvoje podobnou 

úrovni hospodářského rozvoje vyvážející 

země a dostanou desetidenní lhůtu 

k vyjádření. 

 Komise v průběhu šetření bere v úvahu 

také úroveň spolupráce dotčené země 

původu nebo vývozu a v případě žádné 

spolupráce ze strany vyvážející země se 

uplatní maximální náklady. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  130 

Helmut Scholz 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 7 – pododstavec 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Strany, které jsou předmětem šetření, jsou 

informovány krátce po zahájení řízení o 

volbě třetí země s tržním hospodářstvím a 

dostanou desetidenní lhůtu k vyjádření. 

Strany, které jsou předmětem šetření, jsou 

informovány krátce po zahájení řízení 

o volbě vhodné reprezentativní země s 

úrovní hospodářského rozvoje podobnou 

úrovni hospodářského rozvoje vyvážející 

země a dostanou desetidenní lhůtu 

k vyjádření. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  131 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 7 – pododstavec 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Strany, které jsou předmětem šetření, jsou Strany, které jsou předmětem šetření, jsou 
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informovány krátce po zahájení řízení o 

volbě třetí země s tržním hospodářstvím a 

dostanou desetidenní lhůtu k vyjádření. 

informovány neprodleně po zahájení řízení 

o volbě vhodné reprezentativní země 

a dostanou desetidenní lhůtu k vyjádření. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  132 

Iuliu Winkler 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 2 – odst. 7 – pododstavec 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Strany, které jsou předmětem šetření, jsou 

informovány krátce po zahájení řízení o 

volbě třetí země s tržním hospodářstvím a 

dostanou desetidenní lhůtu k vyjádření. 

Strany, které jsou předmětem šetření, jsou 

informovány krátce po zahájení řízení 

o volbě vhodné reprezentativní země 

a dostanou desetidenní lhůtu k vyjádření. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  133 

Franck Proust 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Nařízení (EU) 2016/1036 

Čl. 3 – odst. 6 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 2a) V článku 3 se odstavec 6 doplňuje 

tímto: 

„6. Ze všech relevantních důkazů 

předložených podle odstavce 2 musí 

vyplývat, že dumpingový dovoz působí 

újmu ve smyslu tohoto nařízení.K tomu 

zejména patří důkaz o tom, že objem nebo 

cena či objem i cena zjištěné podle 

odstavce 3 mají na výrobní odvětví Unie 

nepříznivé účinky ve smyslu odstavce 5 a 

že tyto účinky dosahují takových rozměrů, 

„6. Ze všech relevantních důkazů na 

základě nejlepších dostupných informací 

předložených podle odstavce 2 musí 

vyplývat, že dumpingový dovoz působí 

újmu ve smyslu tohoto nařízení. K tomu 

zejména patří důkaz o tom, že objem nebo 

cena či objem i cena zjištěné podle 

odstavce 3 mají na výrobní odvětví Unie 

nepříznivé účinky ve smyslu odstavce 5 a 

že tyto účinky dosahují takových rozměrů, 
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že mohou být označeny jako podstatné. “ že mohou být označeny jako podstatné. “ 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1) 

Odůvodnění 

Podle nové metodiky je vyhledávání informací zásadní pro změnu skutečné ceny a stanovení 

dopadu na výrobní odvětví Unie. Proto musí být jako relevantní důkaz v šetření použity 

nejlepší dostupné informace. 

 

Pozměňovací návrh  134 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě přechodu z běžné hodnoty 

počítané podle bývalých ustanovení čl. 2 

odst. 7 písm. a) nebo b) na běžnou 

hodnotu počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 

6a, se přiměřená doba považuje za 

uplynulou dnem, kdy je zahájen první 

přezkum před pozbytím platnosti po 

uskutečnění tohoto přechodu. 

Pokud stávající antidumpingová opatření 

vycházejí z běžné hodnoty počítané podle 

bývalých ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) 

nebo b),  metodika podle nového čl. 2  

odst. 7 nenahrazuje původní metodiku 

používanou pro určení běžné hodnoty až 

do pozdějšího z dat, kdy je zahájen první 

přezkum před pozbytím platnosti, a to dva 

roky po vstupu tohoto nařízení v platnost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  135 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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V případě přechodu z běžné hodnoty 

počítané podle bývalých ustanovení čl. 2 

odst. 7 písm. a) nebo b) na běžnou 

hodnotu počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 

6a, se přiměřená doba považuje za 

uplynulou dnem, kdy je zahájen první 

přezkum před pozbytím platnosti po 

uskutečnění tohoto přechodu. 

Pokud stávající antidumpingová opatření 

vycházejí z běžné hodnoty počítané podle 

bývalých ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) 

nebo b),  metodika podle čl. 2  odst. 1 až 

6a nenahrazuje původní metodiku 

používanou pro určení běžné hodnoty až 

do data, kdy je zahájen první přezkum 

oněch opatření před pozbytím platnosti po 

vstupu tohoto nařízení v platnost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  136 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě přechodu z běžné hodnoty 

počítané podle bývalých ustanovení čl. 2 

odst. 7 písm. a) nebo b) na běžnou 

hodnotu počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 

6a, se přiměřená doba považuje za 

uplynulou dnem, kdy je zahájen první 

přezkum před pozbytím platnosti po 

uskutečnění tohoto přechodu. 

Pokud stávající antidumpingová opatření 

vycházejí z běžné hodnoty počítané podle 

bývalých ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) 

nebo b),  metodika podle čl. 2  odst. 6a 

nenahrazuje původní metodiku 

používanou pro určení běžné hodnoty až 

do data, kdy je ukončen první přezkum 

oněch opatření před pozbytím platnosti po 

vstupu nařízení .... v platnost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  137 

Salvatore Cicu 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě přechodu z běžné hodnoty Pokud stávající antidumpingová opatření 
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počítané podle bývalých ustanovení čl. 2 

odst. 7 písm. a) nebo b) na běžnou 

hodnotu počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 

6a, se přiměřená doba považuje za 

uplynulou dnem, kdy je zahájen první 

přezkum před pozbytím platnosti po 

uskutečnění tohoto přechodu. 

vycházejí z běžné hodnoty počítané podle 

bývalých ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) 

nebo b),  metodika podle čl. 2  odst. 6a 

nenahrazuje původní metodiku 

používanou pro určení běžné hodnoty až 

do data, kdy je ukončen první přezkum 

oněch opatření před pozbytím platnosti po 

vstupu nařízení .... v platnost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  138 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 4 a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě přechodu z běžné hodnoty 

počítané podle bývalých ustanovení čl. 2 

odst. 7 písm. a) nebo b) na běžnou 

hodnotu počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 

6a, se jakýkoli přezkum podle tohoto 

odstavce odloží do dne, kdy je zahájen 

první přezkum před pozbytím platnosti po 

uskutečnění tohoto přechodu. 

Pokud stávající antidumpingová opatření 

vycházejí z běžné hodnoty počítané podle 

bývalých ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) 

nebo b),  metodika podle nového čl. 2  

odst. 7 nenahrazuje původní metodiku 

používanou pro určení běžné hodnoty až 
do pozdějšího z dat, kdy je zahájen první 

přezkum před pozbytím platnosti, a to dva 

roky po vstupu tohoto nařízení v platnost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  139 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 4 a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě přechodu z běžné hodnoty 

počítané podle bývalých ustanovení čl. 2 
Pokud stávající antidumpingová opatření 

vycházejí z běžné hodnoty počítané podle 
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odst. 7 písm. a) nebo b) na běžnou 

hodnotu počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 

6a, se jakýkoli přezkum podle tohoto 

odstavce odloží do dne, kdy je zahájen 

první přezkum před pozbytím platnosti po 

uskutečnění tohoto přechodu. 

bývalých ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) 

nebo b),  metodika podle čl. 2  odst. 6a 

nenahrazuje původní metodiku 

používanou pro určení běžné hodnoty až 
do data, kdy je zahájen první přezkum 

oněch opatření před pozbytím platnosti po 

vstupu tohoto nařízení v platnost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  140 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 4 a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě přechodu z běžné hodnoty 

počítané podle bývalých ustanovení čl. 2 

odst. 7 písm. a) nebo b) na běžnou 

hodnotu počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 

6a, se jakýkoli přezkum podle tohoto 

odstavce odloží do dne, kdy je zahájen 

první přezkum před pozbytím platnosti po 

uskutečnění tohoto přechodu. 

Pokud stávající antidumpingová opatření 

vycházejí z běžné hodnoty počítané podle 

bývalých ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) 

nebo b),  metodika podle čl. 2  odst. 6a 

nenahrazuje původní metodiku 

používanou pro určení běžné hodnoty až 
do data, kdy je ukončen první přezkum 

oněch opatření před pozbytím platnosti po 

vstupu nařízení .... v platnost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  141 

Salvatore Cicu 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 4 a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě přechodu z běžné hodnoty 

počítané podle bývalých ustanovení čl. 2 

odst. 7 písm. a) nebo b) na běžnou 

Pokud stávající antidumpingová opatření 

vycházejí z běžné hodnoty počítané podle 

bývalých ustanovení čl. 2 odst. 7 písm. a) 
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hodnotu počítanou podle čl. 2 odst. 1 až 

6a, se jakýkoli přezkum podle tohoto 

odstavce odloží do dne, kdy je zahájen 

první přezkum před pozbytím platnosti po 

uskutečnění tohoto přechodu. 

nebo b),  metodika podle čl. 2  odst. 6a 

nenahrazuje původní metodiku 

používanou pro určení běžné hodnoty až 
do data, kdy je ukončen první přezkum 

oněch opatření před pozbytím platnosti po 

vstupu nařízení .... v platnost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  142 

Franck Proust 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový) 

Nařízení (EU) 2016/1036 

Čl. 16 – odst. 1 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 3a) V článku 16 se první odstavec 

doplňuje tímto: 

„1.Komise provádí, pokud to považuje za 

vhodné, inspekce na místě, aby 

prozkoumala písemnosti dovozců, 

vývozců, obchodníků, zástupců, výrobců, 

obchodních svazů a organizací a ověřila 

informace o dumpingu a způsobené újmě. 

Bez řádné a včasné odpovědi se Komise 

může rozhodnout, že inspekci na místě 

neprovede. “ 

„1. Komise vysílá, pokud to považuje za 

vhodné, zkušené pracovníky, aby provedli 

inspekce na místě, aby prozkoumali 

písemnosti dovozců, vývozců, obchodníků, 

zástupců, výrobců, obchodních svazů a 

organizací a ověřili informace o dumpingu 

a způsobené újmě.  Bez řádné a včasné 

odpovědi se Komise může rozhodnout, že 

inspekci na místě neprovede.“ 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1) 

Odůvodnění 

Nová metodika zahrnuje zkoumání značného množství informací, podrobnějších a 

přesnějších. K tomu je třeba využít zkušeností zaměstnanců EU, které budou pro šetření 

zásadní. 

 

Pozměňovací návrh  143 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 
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Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b (nový) 

Nařízení (EU) 2016/1036 

Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 5 b) V článku 18 se první odstavec 

první část doplňuje tímto: 

„1. Pokud účastník řízení odepře přístup k 

nezbytným informacím nebo je neposkytne 

ve lhůtách stanovených tímto nařízením 

nebo pokud závažným způsobem brání 

šetření, mohou prozatímní nebo konečná 

pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z 

dostupných údajů. “ 

„1. Pokud účastník řízení odepře přístup k 

nezbytným informacím nebo je neposkytne 

ve lhůtách stanovených tímto nařízením 

nebo pokud závažným způsobem brání 

šetření, musí prozatímní nebo konečná 

zjištění vycházet z nejlepších dostupných 

údajů. “ 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1) 

Odůvodnění 

Nová metodika zahrnuje sběr velkého množství nových informací. Nedostatek spolupráce 

může zpochybnit řádné uplatňování této nové metodiky. 

 

Pozměňovací návrh  144 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 c (nový) 

Nařízení (EU) 2016/1036 

Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 3 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 5c) V článku 18 se první odstavec 

poslední část doplňuje tímto: 

„Účastníci řízení by měli být obeznámeni s 

důsledky nedostatečné spolupráce. “ 

„Účastníci řízení by měli být obeznámeni s 

důsledky nedostatečné spolupráce a budou 

zapsáni do rejstříku, který umožní Komisi 

i partnerským zemím věnovat činnostem 

těchto účastníků zvláštní pozornost; “ 



 

AM\1127399CS.docx 131/137 PE604.811v02-00 

 CS 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1) 

Odůvodnění 

Nová metodika vyžaduje spolupráci účastníků, aby bylo možno získat informace potřebné k 

vypracování zpráv. Od nynějška musí mít bránění poskytování informací či podvod v této 

oblasti pro dané účastníky důsledky. 

 

Pozměňovací návrh  145 

Franck Proust 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 d (nový) 

Nařízení (EU) 2016/1036 

Čl. 23 – odst. 1 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 5c) Článek 23 se doplňuje tímto: 

„1. Komise předloží Evropskému 

parlamentu a Radě výroční zprávu o 

uplatňování a provádění tohoto nařízení a 

vezme přitom náležitý ohled na ochranu 

důvěrných informací ve smyslu článku 19. 

Zpráva obsahuje informace o uplatňování 

prozatímních a konečných opatření, o 

zastavení šetření bez přijetí opatření, o 

nových šetřeních, o přezkumech a 

inspekcích na místě a o činnosti různých 

orgánů odpovědných za sledování 

uplatňování tohoto nařízení a za plnění 

závazků, které z něho vyplývají. “ 

„1. Komise předloží Evropskému 

parlamentu a Radě výroční zprávu o 

uplatňování a provádění tohoto nařízení a 

vezme přitom náležitý ohled na ochranu 

důvěrných informací ve smyslu článku 19. 

Zpráva obsahuje informace o uplatňování 

prozatímních a konečných opatření, o 

zastavení šetření bez přijetí opatření, o 

nových šetřeních, o přezkumech a 

inspekcích na místě, aktuálním stavu a 

pokroku ve vypracovávání zpráv 

popisujících situaci v určité zemi nebo 

odvětví, statistikách používání nové 

metodiky a o činnosti různých orgánů 

odpovědných za sledování uplatňování 

tohoto nařízení a za plnění závazků, které z 

něho vyplývají. “ 

Or. fr 

(https://publications.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/e0dcca38-3e84-11e6-af30-

01aa75ed71a1) 
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Odůvodnění 

Nová metodika musí být prezentována v Evropském parlamentu, který zajistí dohled nad 

řádným uplatňováním této nové metody. 

Pozměňovací návrh  146 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový) 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 23 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) V článku 23 se vkládá nový 

odstavec, který zní: 

 1a. Komise zahrne zprávu o uplatňování 

ustanovení článku 2 a článku 11 do své 

výroční zprávy o své činnosti v oblasti 

šetření a opatření na ochranu obchodu, 

kterou předkládá Evropskému 

parlamentu. Pět let po vstupu výše 

uvedených ustanovení v platnost 

přezkoumá Komise detailně jejich 

uplatňování během dotyčného období a 

podá o něm Evropskému parlamentu 

zprávu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  147 

Dita Charanzová 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový) 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 23 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) V článku 23 se vkládá nový 

odstavec, který zní: 

 1a. Komise zahrne zprávu o uplatňování 

ustanovení článku 2 a článku 11 do své 

výroční zprávy o své činnosti v oblasti 
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šetření a opatření na ochranu obchodu, 

kterou předkládá Evropskému 

parlamentu. Pět let po vstupu výše 

uvedených ustanovení v platnost 

přezkoumá Komise detailně jejich 

uplatňování během dotyčného období a 

podá o něm Evropskému parlamentu 

zprávu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  148 

Jan Zahradil, Sander Loones 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový) 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Čl. 23 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) V článku 23 se vkládá nový 

odstavec, který zní: 

 1a. Komise zahrne zprávu o uplatňování 

ustanovení článku 2 a článku 11 do své 

výroční zprávy o své činnosti v oblasti 

šetření a opatření na ochranu obchodu, 

kterou předkládá Evropskému 

parlamentu. Pět let po vstupu výše 

uvedených ustanovení v platnost 

přezkoumá Komise detailně jejich 

uplatňování během dotyčného období a 

podá o něm Evropskému parlamentu 

zprávu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  149 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový) 

Nařízení (EU) č. 2016/1036 

Příloha I a (nová) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Vkládá se nová příloha, která zní: 

 „Příloha -I 

 Úmluvy uvedené v čl. 2 odst. 7 písm. b) a 

čl. 2 odst. 8: 

 1. Úmluva o nucené nebo povinné práci, 

č. 29 (1930) 

 2. Úmluva o svobodě sdružování a 

ochraně práva odborově se organizovat, č. 

87 (1948) 

 3. Úmluva o provádění zásad práva 

organizovat se a kolektivně vyjednávat, č. 

98 (1949) 

 4. Úmluva o stejném odměňování 

pracujících mužů a žen za práci stejné 

hodnoty, č. 100 (1951) 

 5. Úmluva o odstranění nucené práce, č. 

105 (1957) 

 6. Úmluva o diskriminaci (zaměstnání a 

povolání), č. 111 (1958) 

 7. Úmluva o nejnižším věku pro vstup do 

zaměstnání, č. 138 (1973) 

 8. Úmluva o zákazu a okamžitých 

opatřeních k odstranění nejhorších forem 

dětské práce, č. 182 (1999)“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  150 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Artis Pabriks, Salvatore Cicu, 

Christofer Fjellner 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1037 

Čl. 10 – odst. 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise rovněž dotčené zemi původu 

a/nebo vývozu nabídne konzultace, pokud 

Komise rovněž dotčené zemi původu 

a/nebo vývozu nabídne konzultace, pokud 
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jde o další subvence zjištěné v průběhu 

šetření. V těchto situacích Komise zašle 

dotčené zemi původu a/nebo vývozu 

shrnutí hlavních prvků týkajících se dalších 

subvencí, zejména informací podle odst. 2 

písm. c) tohoto článku. V případě, že tyto 

další subvence nejsou zahrnuty v oznámení 

o zahájení řízení, provede se jeho změna a 

tato pozměněná verze se zveřejní v 

Úředním věstníku Evropské unie, přičemž 

všechny zúčastněné strany budou vyzvány, 

aby se vyjádřily. 

jde o další subvence zjištěné v průběhu 

šetření. V těchto situacích Komise zašle 

dotčené zemi původu a/nebo vývozu 

shrnutí hlavních prvků týkajících se dalších 

subvencí, zejména informací podle odst. 2 

písm. c) tohoto článku. V případě, že tyto 

další subvence nejsou zahrnuty v oznámení 

o zahájení řízení, provede se jeho změna 

a tato pozměněná verze se zveřejní 

v Úředním věstníku Evropské unie.  Všem 

zúčastněným stranám bude poskytnut 

dodatečný a dostačující čas k tomu, aby se 

vyjádřily. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  151 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 

Nařízení (EU) č. 2016/1037 

Čl. 10 – odst. 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise rovněž dotčené zemi původu 

a/nebo vývozu nabídne konzultace, pokud 

jde o další subvence zjištěné v průběhu 

šetření. V těchto situacích Komise zašle 

dotčené zemi původu a/nebo vývozu 

shrnutí hlavních prvků týkajících se dalších 

subvencí, zejména informací podle odst. 2 

písm. c) tohoto článku. V případě, že tyto 

další subvence nejsou zahrnuty v oznámení 

o zahájení řízení, provede se jeho změna a 

tato pozměněná verze se zveřejní v 

Úředním věstníku Evropské unie, přičemž 

všechny zúčastněné strany budou vyzvány, 

aby se vyjádřily. 

Komise rovněž dotčené zemi původu 

a/nebo vývozu nabídne konzultace, pokud 

jde o další subvence zjištěné v průběhu 

šetření. V těchto situacích Komise zašle 

dotčené zemi původu a/nebo vývozu 

shrnutí hlavních prvků týkajících se dalších 

subvencí, zejména informací podle odst. 2 

písm. c) tohoto článku. V případě, že tyto 

další subvence nejsou zahrnuty v oznámení 

o zahájení řízení, provede se jeho změna 

a tato pozměněná verze se zveřejní 

v Úředním věstníku Evropské unie.  Všem 

zúčastněným stranám bude poskytnut 

dodatečný a dostačující čas k tomu, aby se 

vyjádřily. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  152 
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Salvatore Cicu 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Toto nařízení se použije na všechna 

rozhodnutí týkající se zahájení řízení a na 

všechna řízení, včetně původních šetření a 

přezkumných šetření zahájených v den 

nebo po dni, ke kterému toto nařízení 

vstoupí v platnost. 

Toto nařízení se použije na všechna 

rozhodnutí týkající se zahájení řízení a na 

všechna řízení, včetně původních šetření a 

přezkumných šetření zahájených v den 

nebo po dni, ke kterému toto nařízení 

vstoupí v platnost. 

Toto nařízení se použije na všechna 

šetření podle článku 5 nařízení 1036/2016  

zahájená v den nebo po dni, ke kterému 

toto nařízení vstoupí v platnost. Na 

všechna ostatní šetření se toto nařízení 

použije ode dne, kdy je ukončen první 

přezkum příslušných opatření před 

pozbytím platnosti po vstupu nařízení .... v 

platnost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  153 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Toto nařízení se použije na všechna 

rozhodnutí týkající se zahájení řízení a na 

všechna řízení, včetně původních šetření a 

přezkumných šetření zahájených v den 

nebo po dni, ke kterému toto nařízení 

vstoupí v platnost. 

Toto nařízení se použije na všechna šetření 

podle článku 5 nařízení 1036/2016  

zahájená v den nebo po dni, ke kterému 

toto nařízení vstoupí v platnost.  
Na všechna ostatní šetření se toto nařízení 

použije ode dne, kdy je ukončen první 

přezkum příslušných opatření před 

pozbytím platnosti po vstupu tohoto 

nařízení v platnost. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  154 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Toto nařízení se použije na všechna 

rozhodnutí týkající se zahájení řízení a na 

všechna řízení, včetně původních šetření a 

přezkumných šetření zahájených v den 

nebo po dni, ke kterému toto nařízení 

vstoupí v platnost. 

Toto nařízení se použije na všechna šetření 

podle článku 5 nařízení 1036/2016  

zahájená v den nebo po dni, ke kterému 

toto nařízení vstoupí v platnost. Na 

všechna ostatní šetření se toto nařízení 

použije ode dne, kdy je ukončen první 

přezkum příslušných opatření před 

pozbytím platnosti po vstupu nařízení .... v 

platnost. 

Or. en 

 


