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Módosítás  8 

Jarosław Wałęsa 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (EU) 2016/1036 rendelet 2. 

cikke (7) bekezdésének a) pontja, valamint 

2. cikke (7) bekezdésének b) pontja 

meghatározza a rendes érték 

megállapításának alapját a nem 

piacgazdasággal rendelkező országokból 

érkező behozatal esetében. A WTO-

tagországok némelyike tekintetében 

tapasztalható fejlemények fényében 

helyénvaló az említett országokra 
vonatkozóan a rendes értéket e rendelet 

hatálybalépésének napjától és e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően az (EU) 

2016/1036 rendelet 2. cikkének (1)–(6a) 

bekezdése alapján megállapítani. Azon 

országok esetében, amelyek a megindítás 

idején nem tagjai a WTO-nak és 

szerepelnek az (EU) 2015/755 rendelet2 I. 

mellékletében, a rendes értéket az (EU) 

2016/1036 rendelet 2. cikkének e 

rendelettel módosított (7) bekezdése 

alapján kell megállapítani. E rendelet nem 

érinti annak megállapítását, hogy 

valamely WTO-tag piacgazdasággal 

rendelkezik-e vagy sem. 

(2) Az (EU) 2016/1036 rendelet 2. 

cikke (7) bekezdésének a) pontja, valamint 

2. cikke (7) bekezdésének b) pontja 

meghatározza a rendes érték 

megállapításának alapját a nem 

piacgazdasággal rendelkező országokból 

érkező behozatal esetében. A WTO-

tagországokra vonatkozóan a rendes 

értéket az (EU) 2016/1036 rendelet 2. 

cikkének (1)–(6a) bekezdése alapján 

megállapítani. Azon országok esetében, 

amelyek a megindítás idején nem tagjai a 

WTO-nak és szerepelnek az (EU) 

2015/755 rendelet2 I. mellékletében, a 

rendes értéket az (EU) 2016/1036 rendelet 

2. cikkének e rendelettel módosított (7) 

bekezdése alapján kell megállapítani. 

_________________ _________________ 

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2015/755 rendelete (2015. április 29.) az 

egyes harmadik országokból történő 

behozatalra vonatkozó közös szabályokról 

(HL L 123., 2015.5.19., 33. o.). 

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2015/755 rendelete (2015. április 29.) az 

egyes harmadik országokból történő 

behozatalra vonatkozó közös szabályokról 

(HL L 123., 2015.5.19., 33. o.). 

Or. en 

Indokolás 

A „WTO-tagországok némelyike tekintetében tapasztalható fejlemények fényében” 

mondatrész félreérthető és jogilag veszélyes. Úgy értelmezhető, mintha az új módszertant 

bizonyos országokra szabták volna. 
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Módosítás  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 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (EU) 2016/1036 rendelet 2. 

cikke (7) bekezdésének a) pontja, valamint 

2. cikke (7) bekezdésének b) pontja 

meghatározza a rendes érték 

megállapításának alapját a nem 

piacgazdasággal rendelkező országokból 

érkező behozatal esetében. A WTO-

tagországok némelyike tekintetében 

tapasztalható fejlemények fényében 

helyénvaló az említett országokra 

vonatkozóan a rendes értéket e rendelet 

hatálybalépésének napjától és e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően az (EU) 

2016/1036 rendelet 2. cikkének (1)–(6a) 

bekezdése alapján megállapítani. Azon 

országok esetében, amelyek a megindítás 

idején nem tagjai a WTO-nak és 

szerepelnek az (EU) 2015/755 rendelet2 I. 

mellékletében, a rendes értéket az (EU) 

2016/1036 rendelet 2. cikkének e 

rendelettel módosított (7) bekezdése 

alapján kell megállapítani. E rendelet nem 

érinti annak megállapítását, hogy valamely 

WTO-tag piacgazdasággal rendelkezik-e 

vagy sem. 

(2) Az (EU) 2016/1036 rendelet 2. 

cikke (7) bekezdésének a) pontja, valamint 

2. cikke (7) bekezdésének b) pontja 

meghatározza a rendes érték 

megállapításának alapját a nem 

piacgazdasággal rendelkező országokból 

érkező behozatal esetében. A WTO-

tagországok némelyike tekintetében 

tapasztalható fejlemények fényében 

helyénvaló az említett országokra 

vonatkozóan a rendes értéket e rendelet 

hatálybalépésének napjától és e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően az (EU) 

2016/1036 rendelet 2. cikkének (1)–(6a) 

bekezdése alapján megállapítani. Azon 

országok esetében, amelyek a megindítás 

idején nem tagjai a WTO-nak és 

szerepelnek az (EU) 2015/755 rendelet2 I. 

mellékletében, a rendes értéket az (EU) 

2016/1036 rendelet 2. cikkének e 

rendelettel módosított (7) bekezdése 

alapján kell megállapítani. E rendelet nem 

érinti annak megállapítását, hogy valamely 

WTO-tag piacgazdasággal rendelkezik-e 

vagy sem. Nem érintheti továbbá az azon 

jegyzőkönyvekben és egyéb eszközökben 

meghatározott kikötéseket és feltételeket 

sem, amelyekkel összhangban az országok 

csatlakoztak a Kereskedelmi 

Világszervezetet létrehozó Marrákesi 

Egyezményhez. 

_________________ _________________ 

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2015/755 rendelete (2015. április 29.) az 

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2015/755 rendelete (2015. április 29.) az 
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egyes harmadik országokból történő 

behozatalra vonatkozó közös szabályokról 

(HL L 123., 2015.5.19., 33. o.). 

egyes harmadik országokból történő 

behozatalra vonatkozó közös szabályokról 

(HL L 123., 2015.5.19., 33. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  10 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (EU) 2016/1036 rendelet 2. 

cikke (7) bekezdésének a) pontja, valamint 

2. cikke (7) bekezdésének b) pontja 

meghatározza a rendes érték 

megállapításának alapját a nem 

piacgazdasággal rendelkező országokból 

érkező behozatal esetében. A WTO-

tagországok némelyike tekintetében 

tapasztalható fejlemények fényében 

helyénvaló az említett országokra 

vonatkozóan a rendes értéket e rendelet 

hatálybalépésének napjától és e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően az (EU) 

2016/1036 rendelet 2. cikkének (1)–(6a) 

bekezdése alapján megállapítani. Azon 

országok esetében, amelyek a megindítás 

idején nem tagjai a WTO-nak és 

szerepelnek az (EU) 2015/755 rendelet2 I. 

mellékletében, a rendes értéket az (EU) 

2016/1036 rendelet 2. cikkének e 

rendelettel módosított (7) bekezdése 

alapján kell megállapítani. E rendelet nem 

érinti annak megállapítását, hogy valamely 

WTO-tag piacgazdasággal rendelkezik-e 

vagy sem. 

(2) Az (EU) 2016/1036 rendelet 2. 

cikke (7) bekezdésének a) pontja, valamint 

2. cikke (7) bekezdésének b) pontja 

meghatározza a rendes érték 

megállapításának alapját a nem 

piacgazdasággal rendelkező országokból 

érkező behozatal esetében. A WTO-

tagországok némelyike tekintetében 

tapasztalható fejlemények fényében 

helyénvaló az említett országokra 

vonatkozóan a rendes értéket e rendelet 

hatálybalépésének napjától és e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően az (EU) 

2016/1036 rendelet 2. cikkének (1)–(6a) 

bekezdése alapján megállapítani. A nem 

piacgazdasággal rendelkező országként 

működő WTO-tagországok vagy azon 

országok esetében, amelyek a megindítás 

idején nem tagjai a WTO-nak és 

szerepelnek az (EU) 2015/755 rendelet2 I. 

mellékletében, a rendes értéket az (EU) 

2016/1036 rendelet 2. cikkének e 

rendelettel módosított (7) bekezdése 

alapján kell megállapítani. E rendelet nem 

érinti annak megállapítását, hogy valamely 

WTO-tag piacgazdasággal rendelkezik-e 

vagy sem. E rendeletnek összhangban kell 

lennie az Unió nemzetközi jog szerinti 

kötelezettségeivel, többek között az ENSZ 

fenntartható fejlesztési céljaival is. 

_________________ _________________ 
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2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2015/755 rendelete (2015. április 29.) az 

egyes harmadik országokból történő 

behozatalra vonatkozó közös szabályokról 

(HL L 123., 2015.5.19., 33. o.). 

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2015/755 rendelete (2015. április 29.) az 

egyes harmadik országokból történő 

behozatalra vonatkozó közös szabályokról 

(HL L 123., 2015.5.19., 33. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  11 

Helmut Scholz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (EU) 2016/1036 rendelet 2. 

cikke (7) bekezdésének a) pontja, valamint 

2. cikke (7) bekezdésének b) pontja 

meghatározza a rendes érték 

megállapításának alapját a nem 

piacgazdasággal rendelkező országokból 

érkező behozatal esetében. A WTO-

tagországok némelyike tekintetében 

tapasztalható fejlemények fényében 

helyénvaló az említett országokra 

vonatkozóan a rendes értéket e rendelet 

hatálybalépésének napjától és e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően az (EU) 

2016/1036 rendelet 2. cikkének (1)–(6a) 

bekezdése alapján megállapítani. Azon 

országok esetében, amelyek a megindítás 

idején nem tagjai a WTO-nak és 

szerepelnek az (EU) 2015/755 rendelet2 I. 

mellékletében, a rendes értéket az (EU) 

2016/1036 rendelet 2. cikkének e 

rendelettel módosított (7) bekezdése 

alapján kell megállapítani. E rendelet nem 

érinti annak megállapítását, hogy valamely 

WTO-tag piacgazdasággal rendelkezik-e 

vagy sem. 

(2) Az (EU) 2016/1036 rendelet 2. 

cikke (7) bekezdésének a) pontja, valamint 

2. cikke (7) bekezdésének b) pontja 

meghatározza a rendes érték 

megállapításának alapját a nem 

piacgazdasággal rendelkező országokból 

érkező behozatal esetében. A WTO-

tagországok némelyike tekintetében 

tapasztalható fejlemények fényében 

helyénvaló az említett országokra 

vonatkozóan a rendes értéket e rendelet 

hatálybalépésének napjától és e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően az (EU) 

2016/1036 rendelet 2. cikkének (1)–(6a) 

bekezdése alapján megállapítani. Azon 

országok esetében, amelyek a megindítás 

idején nem tagjai a WTO-nak és 

szerepelnek az (EU) 2015/755 rendelet2 I. 

mellékletében, a rendes értéket az (EU) 

2016/1036 rendelet 2. cikkének e 

rendelettel módosított (7) bekezdése 

alapján kell megállapítani. E rendelet nem 

érinti annak megállapítását, hogy valamely 

WTO-tag piacgazdasággal rendelkezik-e 

vagy sem. E rendeletnek összhangban kell 

lennie az Unió nemzetközi jog szerinti 

egyéb kötelezettségeivel és vállalásaival, 

többek között az ENSZ fenntartható 

fejlesztési céljaival is. 
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_________________ _________________ 

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2015/755 rendelete (2015. április 29.) az 

egyes harmadik országokból történő 

behozatalra vonatkozó közös szabályokról 

(HL L 123., 2015.5.19., 33. o.). 

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2015/755 rendelete (2015. április 29.) az 

egyes harmadik országokból történő 

behozatalra vonatkozó közös szabályokról 

(HL L 123., 2015.5.19., 33. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  12 

Franck Proust 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (EU) 2016/1036 rendelet 2. 

cikke (7) bekezdésének a) pontja, valamint 

2. cikke (7) bekezdésének b) pontja 

meghatározza a rendes érték 

megállapításának alapját a nem 

piacgazdasággal rendelkező országokból 

érkező behozatal esetében. A WTO-

tagországok némelyike tekintetében 

tapasztalható fejlemények fényében 

helyénvaló az említett országokra 

vonatkozóan a rendes értéket e rendelet 

hatálybalépésének napjától és e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően az (EU) 

2016/1036 rendelet 2. cikkének (1)–(6a) 

bekezdése alapján megállapítani. Azon 

országok esetében, amelyek a megindítás 

idején nem tagjai a WTO-nak és 

szerepelnek az (EU) 2015/755 rendelet2 I. 

mellékletében, a rendes értéket az (EU) 

2016/1036 rendelet 2. cikkének e 

rendelettel módosított (7) bekezdése 

alapján kell megállapítani. E rendelet nem 

érinti annak megállapítását, hogy valamely 

WTO-tag piacgazdasággal rendelkezik-e 

vagy sem. 

(2) Az (EU) 2016/1036 rendelet 2. 

cikke (7) bekezdésének a) pontja, valamint 

2. cikke (7) bekezdésének b) pontja 

meghatározza a rendes érték 

megállapításának alapját a nem 

piacgazdasággal rendelkező országokból 

érkező behozatal esetében. A WTO-

tagországok némelyike tekintetében 

tapasztalható fejlemények fényében 

helyénvaló az említett országokra 

vonatkozóan a rendes értéket e rendelet 

hatálybalépésének napjától és e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően az (EU) 

2016/1036 rendelet 2. cikkének (1)–(6a) 

bekezdése alapján megállapítani. Azon 

országok esetében, amelyek a megindítás 

idején nem tagjai a WTO-nak és 

szerepelnek az (EU) 2015/755 rendelet2 I. 

mellékletében, a rendes értéket az (EU) 

2016/1036 rendelet 2. cikkének e 

rendelettel módosított (7) bekezdése 

alapján kell megállapítani. E rendelet nem 

érinti annak valamely WTO-tag általi 

megállapítását, hogy piacgazdasággal 

rendelkezik-e vagy sem. 

_________________ _________________ 

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2015/755 rendelete (2015. április 29.) az 

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2015/755 rendelete (2015. április 29.) az 
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egyes harmadik országokból történő 

behozatalra vonatkozó közös szabályokról 

(HL L 123., 2015.5.19., 33. o.). 

egyes harmadik országokból történő 

behozatalra vonatkozó közös szabályokról 

(HL L 123., 2015.5.19., 33. o.). 

Or. fr 

Indokolás 

Az Európai Uniót már nem érinti a piacgazdaság kérdése; az itt megjelenő tévedés alapján 

azt lehetne hinni, hogy az Unió még elismerheti a piacgazdasági státuszt. 

 

Módosítás  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 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet fennállásának 

tekinthető, ha a jelentett árak vagy 

költségek – a nyersanyagköltségeket is 

beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Helyénvaló továbbá 

egyértelművé tenni, hogy az ilyen 

helyzetek fennállásnak mérlegelésekor 

figyelembe lehet venni – többek között – 

az alábbiak lehetséges hatását: a kérdéses 

piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet fennállásának 

tekinthető, ha a jelentett árak vagy 

költségek – a nyersanyagok és a termelés 

egyéb tényezőinek költségeit is beleértve – 

kormányzati beavatkozás hatására nem 

szabadpiaci erőviszonyok eredményei, 

vagy ha túlzott kapacitások1a állnak fenn. 

Helyénvaló továbbá egyértelművé tenni, 

hogy az ilyen helyzetek fennállásának 

mérlegelésekor figyelembe kell venni – 

többek között – az alábbiak lehetséges 

hatását: közvetlen vagy közvetett 

kormányzati befolyás (pl. közintézmények 

révén) az erőforrások elosztására és a 

vállalatok döntéseire, például államilag 

meghatározott árak alkalmazása vagy 

megkülönböztető jellegű adó-, 
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számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében; a belföldi 

beszállítókat előnyben részesítő vagy a 

szabadpiaci erőviszonyokat más módon 

befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

Helyénvaló továbbá előírni, hogy a 

bizottsági szolgálatok jelentést tehetnek 

közzé az e kritériumok adott országbeli 

vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról; hogy az ilyen jelentés, valamint 

az annak alapjául szolgáló bizonyítékok 

felvehetők bármely, az említett országra 

vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat 

aktájába; és hogy az érintett felek számára 

megfelelő lehetőséget kell biztosítani a 

jelentésre, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékokra vonatkozó 

észrevételeik megtételére minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. 

kereskedelmi vagy valutarendszer révén; 

az állam által előidézett, privatizációhoz és 

a nem piaci kereskedelmi vagy 

kompenzációs rendszer használatához 

kapcsolódó torzulások a vállalatok 

működésében; olyan átlátható és nem 

diszkriminatív társasági jog hiánya, amely 

biztosítja a megfelelő vállalatirányítást 

(nemzetközi számviteli standardok 

alkalmazása, részvényesek védelme, 

pontos vállalati információk nyilvános 

elérhetősége); az átlátható és hatékony 

törvények hiánya, amely megakadályozza 

a tulajdonjogok tiszteletben tartását és a 

működőképes csődszabályozási rendszer 

alkalmazását; az olyan valódi pénzügyi 

szektor hiánya, amely az államtól 

függetlenül működik, és amely törvényileg 

és a gyakorlatban elegendő 

garanciakötelezettségnek és megfelelő 

felülvizsgálatnak van alávetve; a bérek 

nem a munkaerő és a vezetőség közötti 

szabad alku eredményeként alakulnak ki; 

az átlátható jogszabályok hiánya 

diszkriminatív hatásokat eredményez a 

közös vállalkozások és más külföldi 

befektetések tekintetében, valamint a 

közpolitikai célokat megvalósító 

intézmények által nyújtott finanszírozás 

terén; a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 

(ILO) azon alapegyezményei és azon 

többoldalú környezetvédelmi 

megállapodások ratifikálásának és helyes 

végrehajtásának a hiánya, amelyeknek az 

Unió részes fele; az adóztatás területére 

tartozó releváns OECD-ajánlások (pl. az 

adóalap-erózióra és a 

nyereségátcsoportosításra [BEPS] 

vonatkozó kezdeményezés) betartásának 

hiánya; valamint minden egyéb olyan 

tényező, amelyet a Bizottság a jelentős 

torzulások fennállásának értékelése 

érdekében helyénvalónak talál. A 

mellékletben indikatív jelleggel 

rendelkezésre áll a jelentős torzulások 

példáinak részletes felsorolása.  E 

felsorolást minden egyes ügy után 

frissíteni kell. Amennyiben az exportáló 
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ország gazdaságának egészében vagy 

gazdasága egy vagy több ágazatában egy 

vagy több jelentős torzulás áll fenn, ennek 

automatikusan azt kell eredményeznie, 

hogy minden egyes termelési tényező 

tekintetében a torzulásoktól mentes 

harmadik országbeli, nemzetközi vagy 

uniós árakat, költségeket vagy 

referenciaértékeket használják fel a 

rendes érték képzése céljából, és az adott 

országbeli exportáló 

gyártóktól/termelőktől származó 

behozatalra kivetett dömpingellenes vám 

kiszámításához nem alkalmazzák az 

alacsonyabb vám szabályát.  Torzulástól 

mentes harmadik országbeli vagy 

nemzetközi költségek vagy 

referenciaértékek hiányában a Bizottság 

egyéb észszerű alapon, többek között az 

EU-n belüli megfelelő árak és költségek 

alapján állapítja meg a rendes értéket. 

Különösen ez a helyzet, ha a panaszt 

benyújtó gazdasági ágazat jelentős 

részben kkv-kból áll. Valamely adott 

termelési tényező költségeinek és árainak 

megbízhatóságát, ahhoz, hogy azok 

torzulástól mentesnek tekinthetők 

legyenek, többek között az érintett 

mennyiségek, azoknak az adott tényező 

teljes költségéhez viszonyított aránya és a 

termelésben való tényleges felhasználás 

alapján kell értékelni. E módszer 

keretében az arra vonatkozó bizonyítás 

terhe, hogy nem állnak fenn jelentős 

torzulások, minden termelési tényező 

tekintetében az exportáló ország 

gyártóira/termelőire hárul. Ha valamely 

olyan ország exportáló gyártója/termelője, 

amelyben egy vagy több jelentős torzulás 

áll fenn, a vizsgálat korai szakaszában 

meggyőzően bizonyítja, hogy egy vagy 

több termelési tényezőjének költsége 

torzulástól mentes, a rendes érték képzése 

során e termelési tényezők ezen egyedi 

költségeit kell felhasználni; mindez nem 

érinti a torzulástól mentes harmadik 

országbeli, uniós vagy nemzetközi árak, 

költségek vagy referenciaértékek 
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felhasználását azon termelési tényezők 

esetében, amelyek tekintetében jelentős 

torzulás áll fenn. Helyénvaló továbbá 

előírni, hogy a bizottsági szolgálatok saját 

kezdeményezésükre vagy az Európai 

Parlament, valamely tagállam vagy az 

uniós gazdasági ágazat (ezen belül a 

szakszervezetek és a kkv-k) kérésére 
jelentést tegyenek közzé az e kritériumok 

adott országbeli vagy adott ágazatbeli 

sajátos helyzetének leírásáról (az országra 

jellemző horizontális torzulásoktól 

elindulva, majd a termelési tényezőkre és 

az ágazati torzulásokra összpontosítva); 

 azon országok esetében, amelyekre 

vonatkozóan jelentős számú 

dömpingellenes ügyet rögzítettek, a 

jelentést e rendelet hatálybalépése előtt 

három hónappal el kell készíteni, és e 

rendelet  hatálybalépése után tizenöt 

napon belül el kell fogadni. A jelentés 

elkészítése során konzultálni kell az uniós 

gazdasági ágazattal, ezen belül a 

szakszervezetekkel és a kkv-kkal. A 

jelentés elkészítésekor a Bizottság 

koordinál az Unió főbb kereskedelmi 

partnereivel. Az ilyen jelentés, valamint az 

annak alapjául szolgáló bizonyítékok 

felvehetők bármely, az említett országra 

vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat 

aktájába; az érintett felek számára 

megfelelő lehetőséget kell biztosítani a 

jelentésre, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékokra vonatkozó 

észrevételeik megtételére minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. Az Európai 

Parlament, szerepének megfelelően, 

nyomon követi a jelentés elkészítésének 

folyamatát. A Bizottságnak az Európai 

Parlament, valamely tagállam vagy az 

uniós gazdasági ágazat (ezen belül a 

szakszervezetek és a kkv-k) kérésére vagy 

a körülmények egy adott országban vagy 

ágazatban bekövetkező megváltozása 

esetén külön jelentést kell elfogadnia vagy 

frissítenie kell valamely meglévő jelentést. 
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Az Európai Bizottságnak két és fél évente 

mindenképpen el kell végeznie a jelentés 

felülvizsgálatát. 

 _________________ 

 1a Túlzott kapacitás akkor áll fenn, 

amikor a kereskedelmi többlet kezd 

strukturális lenni, anélkül hogy bármilyen 

komparatív előnnyel járna az országban, 

amikor a belföldi árak és költségek 

alacsonyabbak a világpiaci áraknál, 

illetve amikor a növekvő kereskedelmi 

többlet ellenére új termelési 

kapacitásokba történő beruházások 

valósulnak meg. 

Or. en 

 

Módosítás  14 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet fennállásának 

tekinthető, ha a jelentett árak vagy 

költségek – a nyersanyagköltségeket is 

beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Helyénvaló továbbá 

egyértelművé tenni, hogy az ilyen 

helyzetek fennállásnak mérlegelésekor 

figyelembe lehet venni – többek között – 

az alábbiak lehetséges hatását: a kérdéses 

piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy ez a helyzet áll elő, ha a 

jelentett árak vagy költségek – a 

nyersanyagköltségeket, az 

energiaköltségeket vagy a termelés egyéb 

tényezőit is beleértve – kormányzati 

beavatkozás hatására nem szabadpiaci 

erőviszonyok eredményei. Helyénvaló 

továbbá egyértelművé tenni, hogy az ilyen 

helyzetek fennállásnak mérlegelésekor 

figyelembe kell venni – többek között – az 

alábbiak lehetséges hatását: a kérdéses 

piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek – a 
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tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében; 

közpolitikák vagy intézkedések, amelyek a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítik 

vagy más módon befolyásolják a 

szabadpiaci erőviszonyokat; valamint, 

közpolitikai célokat megvalósító 

intézmények által nyújtott finanszírozás 

vehető igénybe. Helyénvaló továbbá 

előírni, hogy a bizottsági szolgálatok 

jelentést tehetnek közzé az e kritériumok 

adott országbeli vagy adott ágazatbeli 

sajátos helyzetének leírásáról; hogy az 

ilyen jelentés, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékok felvehetők bármely, 

az említett országra vagy ágazatra 

vonatkozó vizsgálat aktájába; és hogy az 

érintett felek számára megfelelő 

lehetőséget kell biztosítani a jelentésre, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékokra vonatkozó észrevételeik 

megtételére minden egyes olyan 

vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen 

jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra 

kerülnek. 

megfelelő vállalatirányítást tényszerűen és 

jogilag is feláldozva – az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; 

közpolitikák vagy intézkedések, amelyek a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítik 

vagy más módon befolyásolják a 

szabadpiaci erőviszonyokat; az átlátható és 

tényleges társasági törvény és a 

csődszabályozási rendszer hiánya, amely 

megakadályozza a tulajdonjogok 

gyakorlását; a nemzetközi számviteli 

standardok tiszteletben tartásának vagy 

alkalmazásának hiánya; nem piaci 

árfolyamon végzett valutaváltások; a 

bérek nem a munkaerő és a vezetőség 

közötti szabad alku eredményeként 

alakulnak ki; az átlátható jogszabályok 

hiánya diszkriminatív hatásokat 

eredményez a közös vállalkozások és más 

külföldi befektetések tekintetében; a 

szociális, környezetvédelmi és adózási 

normák tekintetében az exportáló ország 

vállalt nemzetközi és többoldalú 

kötelezettségvállalások tiszteletben 

tartásának hiánya; a közpolitikai célokat 

megvalósító intézmények által nyújtott 

finanszírozás vehető igénybe; továbbá 

minden egyéb olyan tényező, amelyet a 

Bizottság a jelentős torzulások 

fennállásának értékelése érdekében 

helyénvalónak talál. Az exportáló ország 

gazdaságának egészében vagy 

gazdaságának valamely ágazatában 

fennálló jelentős torzulásoknak 

automatikusan a torzulásoktól mentes 

nemzetközi, harmadik országbeli vagy 

uniós árak, költségek vagy 

referenciaértékek alkalmazását kell 

eredményeznie minden termelési tényező 

esetében a rendes érték képzése céljából. 

Ha azonban az említett feltételeket nem 

teljesítő országból exportáló termelő 

egyértelműen bizonyítja, hogy egy vagy 
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több egyedi termelési tényező 

vonatkozásában költségei nem torzultak, 

ezeket a költségeket fel lehet használni a 

rendes érték képzésére. Szükség van arra, 

hogy a bizottsági szolgálatok részletes és 

kimerítő jelentést készítsenek vagy 

frissítsenek az e kritériumok adott 

országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos 

helyzetének leírásáról. Azon országok 

esetében, amelyekre vonatkozóan jelentős 

számú dömpingellenes esetet rögzítettek, a 

jelentést e rendelet hatálybalépése előtt el 

kell készíteni és el kell fogadni. A jelentés 

elkészítése során konzultálni kell az Unió 

iparával; a kkv-k gazdasági és 

kereskedelmi sajátosságait, valamint az 

általuk lefedett ágazatokat figyelembe kell 

venni a jelentések elkészítésekor. Minden 
ilyen jelentés, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékok felvehetők bármely, 

az említett országra vagy ágazatra 

vonatkozó vizsgálat aktájába; és hogy az 

érintett felek számára megfelelő 

lehetőséget kell biztosítani a jelentésre, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékokra vonatkozó észrevételeik 

megtételére minden egyes olyan 

vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen 

jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra 

kerülnek, és lehetővé kell tenni számukra, 

hogy a jelentős torzulás fennállását 

bizonyító információkat továbbíthassák. 

Az ilyen vizsgálatok keretében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a kkv-kra és 

támogatást kell nyújtani részükre. Az 

Európai Parlament nyomon követi a 

jelentés elkészítésének folyamatát. Az 

Európai Parlament kérésére, illetve a 

körülmények egy adott országban vagy 

ágazatban bekövetkező megváltozása 

esetén a Bizottság saját kezdeményezésére 

a Bizottságnak el kell készítenie vagy 

frissítenie kell a kért jelentést. Az Európai 

Bizottság kétévente mindenképpen elvégzi 

a jelentés frissítését. 

Or. fr 
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Módosítás  15 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet fennállásának 

tekinthető, ha a jelentett árak vagy 

költségek – a nyersanyagköltségeket is 

beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Helyénvaló továbbá 

egyértelművé tenni, hogy az ilyen 

helyzetek fennállásnak mérlegelésekor 

figyelembe lehet venni – többek között – 

az alábbiak lehetséges hatását: a kérdéses 

piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében; 

közpolitikák vagy intézkedések, amelyek a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítik 

vagy más módon befolyásolják a 

szabadpiaci erőviszonyokat; valamint, 

közpolitikai célokat megvalósító 

intézmények által nyújtott finanszírozás 

vehető igénybe. Helyénvaló továbbá 

előírni, hogy a bizottsági szolgálatok 

jelentést tehetnek közzé az e kritériumok 

adott országbeli vagy adott ágazatbeli 

sajátos helyzetének leírásáról; hogy az 

ilyen jelentés, valamint az annak alapjául 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet fennállásának 

tekinthető, ha a jelentett árak vagy 

költségek – a nyersanyag- és 

energiaköltségeket és a termelés egyéb 

tényezőit is beleértve – kormányzati 

beavatkozás hatására nem szabadpiaci 

erőviszonyok eredményei. Helyénvaló 

továbbá egyértelművé tenni, hogy az ilyen 

helyzetek fennállásnak mérlegelésekor 

figyelembe kell venni – többek között – az 

alábbiak lehetséges hatását: a kérdéses 

piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében; 

túltermelést előidéző többletkapacitás; a 

nemzeti valuta alulértékelését előidéző 

árfolyampolitika; a környezetvédelmi, 

szociális vagy adózási normák 

tekintetében az exportáló ország vállalt 

nemzetközi kötelezettségvállalások 

tiszteletben tartásának hiánya, amely 

versenytorzulást idéz elő; közpolitikák 

vagy intézkedések, amelyek a belföldi 

beszállítókat előnyben részesítik vagy más 

módon befolyásolják a szabadpiaci 
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szolgáló bizonyítékok felvehetők bármely, 

az említett országra vagy ágazatra 

vonatkozó vizsgálat aktájába; és hogy az 

érintett felek számára megfelelő 

lehetőséget kell biztosítani a jelentésre, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékokra vonatkozó észrevételeik 

megtételére minden egyes olyan 

vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen 

jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra 

kerülnek. 

erőviszonyokat; az átlátható és tényleges 

társasági törvény és a csődszabályozási 

rendszer hiánya, amely megakadályozza a 

tulajdonjogok gyakorlását; a bérek nem a 

munkaerő és a vezetőség közötti szabad 

alku eredményeként alakulnak ki; az 

átlátható jogszabályok hiánya 

diszkriminatív hatásokat eredményez a 

közös vállalkozások és más külföldi 

befektetések tekintetében; a közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe; 

továbbá minden egyéb olyan tényező, 

amelyet a Bizottság a jelentős torzulások 

fennállásának értékelése érdekében 

helyénvalónak talál. Az exportáló ország 

gazdaságának egészében vagy 

gazdaságának valamely ágazatában 

fennálló jelentős torzulások 

automatikusan a torzulásoktól mentes 

nemzetközi, harmadik országbeli vagy 

uniós árak, költségek vagy 

referenciaértékek alkalmazását 

eredményezik minden termelési tényező 

esetében a rendes érték képzése céljából. 

Ha azonban az említett feltételeket nem 

teljesítő országból exportáló termelő 

egyértelműen bizonyítja, hogy egy vagy 

több egyedi termelési tényező 

vonatkozásában költségei nem torzultak, 

ezeket a költségeket fel lehet használni a 

rendes érték képzésére. Helyénvaló 

továbbá előírni, hogy a bizottsági 

szolgálatok az Unió iparával 

együttműködve jelentést készítsenek az e 

kritériumok adott országbeli vagy adott 

ágazatbeli sajátos helyzetének leírásáról. 

Azon országok esetében, amelyekre 

vonatkozóan jelentős számú 

dömpingellenes esetet rögzítettek, a 

jelentést e rendelet hatálybalépése előtt el 

kell készíteni és el kell fogadni. A jelentés 

elkészítése során konzultálni kell az Unió 

iparával. Minden ilyen jelentés, valamint 

az annak alapjául szolgáló bizonyítékok 

felvehetők bármely, az említett országra 

vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat 

aktájába. Az érintett felek számára 
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megfelelő lehetőséget kell biztosítani a 

jelentésre, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékokra vonatkozó 

észrevételeik megtételére minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. Az Európai 

Parlament nyomon követi a jelentés 

elkészítésének folyamatát. Az Európai 

Parlament kérésére, illetve a körülmények 

egy adott országban vagy ágazatban 

bekövetkező megváltozása esetén a 

Bizottságnak jelentést kell készítenie, vagy 

ha a jelentés már megvan, azt frissítenie 

kell. Az Európai Bizottság kétévente 

mindenképpen elvégzi a jelentés 

felülvizsgálatát. 

Or. fr 

Indokolás 

Más tényezőket is figyelembe kell venni, például az ipari többletkapacitást, amely súlyos 

mértékben kihat a világpiac ellátására és ennek következtében az árakra, miközben a valuta 

manipulációjával alulértékelt árakon lehet exportra értékesíteni. Ezenfelül a Parlament 

szerepe az, hogy jelentés készítését vagy, ha a jelentés már elkészült, annak frissítését 

kérhesse anélkül, hogy közvetlenül beleavatkozna a folyamatba, nehogy a WTO előtt vitatható 

jogalkotási aktus szülessen a jelentésből. 

 

Módosítás  16 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet fennállásának 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Az érintett terméket érintő jelentős 

torzulások olyan torzulások, amelyek 
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tekinthető, ha a jelentett árak vagy 

költségek – a nyersanyagköltségeket is 

beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Helyénvaló továbbá 

egyértelművé tenni, hogy az ilyen 

helyzetek fennállásnak mérlegelésekor 

figyelembe lehet venni – többek között – 

az alábbiak lehetséges hatását: a kérdéses 

piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében; a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítő 

vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más 

módon befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

Helyénvaló továbbá előírni, hogy a 

bizottsági szolgálatok jelentést tehetnek 

közzé az e kritériumok adott országbeli 

vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról; hogy az ilyen jelentés, valamint 

az annak alapjául szolgáló bizonyítékok 

felvehetők bármely, az említett országra 

vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat 

aktájába; és hogy az érintett felek számára 

megfelelő lehetőséget kell biztosítani a 

jelentésre, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékokra vonatkozó 

észrevételeik megtételére minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. 

akkor következnek be, ha egy vagy több 

termelési tényező jelentett árai vagy 

költségei kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei, vagy az alapvető nemzetközi 

szociális és környezetvédelmi normák 

betartásának hiánya miatt szignifikánsan 

alacsonyak. Helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy az ilyen helyzetek fennállásnak 

mérlegelésekor figyelembe kell venni – 

többek között – az alábbiak lehetséges 

hatását: az állam által előidézett, 

privatizációhoz és a nem piaci 

kereskedelmi vagy kompenzációs rendszer 

használatához kapcsolódó torzulások a 

vállalatok működésében; a megfelelő 

vállalatirányítást biztosító átlátható és 

megkülönböztetésmentes társasági jog 

hiánya; az átlátható és hatékony 

törvények hiánya, amely megakadályozza 

a tulajdonjogok tiszteletben tartását és a 

működőképes csődszabályozási rendszer 

alkalmazását; az olyan valódi pénzügyi 

szektor hiánya, amely az államtól 

függetlenül működik, és amely törvényileg 

és a gyakorlatban elegendő 

garanciakötelezettségnek és megfelelő 

felülvizsgálatnak van alávetve; a 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 

azon alapegyezményei és azon többoldalú 

környezetvédelmi megállapodások 

ratifikálásának és helyes végrehajtásának 

a hiánya, amelyeknek az Unió részes fele, 

valamint bármely egyéb olyan körülmény, 

amelyet a Bizottság a jelentős torzulások 

fennállásának értékelése érdekében 

helyénvalónak talál. Azt is helyénvaló 

tisztázni, hogy az exportáló ország 

gazdaságának egészében vagy valamely 

ágazatában fennálló egy vagy több 

jelentős torzulásnak automatikusan azt 

kell eredményeznie, hogy a torzulásoktól 

mentes nemzetközi, harmadik országbeli 

vagy uniós árakat, költségeket vagy 

referenciaértékeket alkalmazzák az egyes 

termelési tényezők tekintetében a rendes 

érték képzése céljából. Ha azonban 

valamely olyan ország exportáló 
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gyártója/termelője, amelyben egy vagy 

több jelentős torzulás áll fenn, 

meggyőzően bizonyítja, hogy egy vagy 

több egyedi termelési tényező 

vonatkozásában költségei torzulástól 

mentesek, e költségeket kell felhasználni a 

rendes érték képzésére. Helyénvaló 

továbbá előírni, hogy a bizottsági 

szolgálatok jelentést tegyenek közzé e 

kritériumok adott országbeli vagy adott 

ágazatbeli sajátos helyzetének leírásáról; 

hogy a jelentés elkészítése során 

konzultáljanak az uniós gazdasági 

ágazattal és a szakszervezetekkel; hogy az 
ilyen jelentés, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékok felvehetők bármely, 

az említett országra vagy ágazatra 

vonatkozó vizsgálat aktájába; és hogy az 

érintett felek számára megfelelő 

lehetőséget kell biztosítani a jelentésre, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékokra vonatkozó észrevételeik 

megtételére minden egyes olyan 

vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen 

jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra 

kerülnek. A Bizottságnak e jelentést 

kétévente frissítenie kell. A Bizottságnak 

az Európai Parlament, az uniós gazdasági 

ágazat vagy a szakszervezetek kérésére, 

illetve a körülmények egy adott országban 

vagy ágazatban bekövetkező megváltozása 

esetén saját kezdeményezésére is 

frissítenie kell a jelentést. A Bizottságnak 

az Unió dömpingellenes, 

szubvencióellenes és védintézkedésekkel 

kapcsolatos tevékenységeiről szóló éves 

jelentésben szerepeltetnie kell e rendelet 

végrehajtásának és hatásának elemzését, 

és azt az Európai Parlament elé kell 

terjesztenie. 

Or. en 

 

Módosítás  17 

Jarosław Wałęsa 
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Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet fennállásának 

tekinthető, ha a jelentett árak vagy 

költségek – a nyersanyagköltségeket is 

beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Helyénvaló továbbá 

egyértelművé tenni, hogy az ilyen 

helyzetek fennállásnak mérlegelésekor 

figyelembe lehet venni – többek között – 

az alábbiak lehetséges hatását: a kérdéses 

piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében; a belföldi 

beszállítókat előnyben részesítő vagy a 

szabadpiaci erőviszonyokat más módon 

befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

Helyénvaló továbbá előírni, hogy a 

bizottsági szolgálatok jelentést tehetnek 

közzé az e kritériumok adott országbeli 

vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról; hogy az ilyen jelentés, valamint 

az annak alapjául szolgáló bizonyítékok 

felvehetők bármely, az említett országra 

vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat 

aktájába; és hogy az érintett felek számára 

megfelelő lehetőséget kell biztosítani a 

jelentésre, valamint az annak alapjául 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet fennállásának 

tekinthető, ha a jelentett árak vagy 

költségek – a nyersanyagok és más 

termelési tényezők árait és költségeit is 

beleértve – nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei, mivel azokat más erők, 

például kormányzati beavatkozás, 

monopólium, oligopólium vagy egyéb 

erőviszonyok befolyásolják, olyan piaci 

helyzetet teremtve ezzel, amely nem teszi 

lehetővé az exportárak belföldi árakkal és 

költségekkel való megfelelő 

összehasonlítását. Helyénvaló továbbá 

egyértelművé tenni, hogy a jelentős 

torzulások fennállásának mérlegelésekor 

figyelembe kell venni – többek között – a 

következőket: a kérdéses piacot jelentős 

mértékben olyan vállalkozások szolgálják 

ki, amelyek közvetlenül vagy közvetetten 

az exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; a közvetlen vagy közvetett 

állami jelenlét a vállalkozásokban lehetővé 

teszi az állam számára, hogy befolyást 

gyakoroljon az árak, a költségek vagy e 

vállalkozások más gazdasági döntései 
tekintetében; az egyes belföldi beszállítókat 

vagy valamennyi belföldi beszállítót 
előnyben részesítő vagy a szabadpiaci 

erőviszonyokat más módon befolyásoló 

közpolitikák vagy intézkedések; 

közpolitikai célokat megvalósító 

intézmények által nyújtott finanszírozás 

vehető igénybe, többek között ágazati 

szubvenciók vagy a nyersanyagok vagy 
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szolgáló bizonyítékokra vonatkozó 

észrevételeik megtételére minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. 

termelési tényezők piacán fennálló 

oligopólium vagy monopólium révén, 

továbbá bármely egyéb olyan körülmény 

megléte esetén, amelyet a Bizottság a 

jelentős torzulások fennállásának 

értékelése érdekében helyénvalónak talál. 

Helyénvaló továbbá előírni, hogy a 

bizottsági szolgálatok jelentést tegyenek 

közzé az e kritériumok adott országbeli 

vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról. A jelentés elkészítésének 

folyamata során konzultálni kell 

valamennyi érdekelt féllel, ezen belül az 

uniós gazdasági ágazattal, valamint az 

érintett külföldi ország exportőreivel és 

kormányával. Az ilyen jelentés, valamint 

az annak alapjául szolgáló bizonyítékok 

felvehetők bármely, az említett országra 

vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat 

aktájába; és hogy az érintett felek számára 

megfelelő lehetőséget kell biztosítani a 

jelentésre, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékokra vonatkozó 

észrevételeik megtételére minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. Az Európai 

Parlamentnek, szerepének megfelelően, 

nyomon kell követnie a jelentés 

elkészítésének folyamatát. Az Európai 

Parlament kérésére, illetve a körülmények 

egy adott országban vagy ágazatban 

bekövetkező megváltozása esetén a 

Bizottságnak frissítenie kell a jelentést. Az 

Európai Bizottságnak kétévente 

mindenképpen el kell végeznie a jelentés 

felülvizsgálatát. A jelentésnek nem kell 

kötelező erővel bírnia, de a Bizottságnak 

intézkedések megszabása esetén 

kellőképpen meg kell indokolnia a 

megállapított torzulásokkal kapcsolatos 

érvelését és az alkalmazott módszert. 

Or. en 
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Indokolás 

It is necessary that clarify that forces leading to application of new methodology may be not 

be clearly attributable to the government, but may nevertheless result in inability to use 

domestic prices or costs. Oligopolistic or monopolistic structure of the raw material industry 

in the exporting country may be such a factor. Government involvement in control of firms 

may also be indirect. Any involvement in commercial decisions, such as decision on whether 

or not to export, shall also lead to the conclusion of government intervention. Report shall be 

prepared in consultation with all interested parties, including those representing the foreign 

government (in line with transparency, due process and fairness). Finally, it needs to be 

clarified that the report cannot be binding - for WTO compliance reasons. 

 

Módosítás  18 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni 

a körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak 

fenn. Különösképpen helyénvaló 

egyértelművé tenni, hogy e helyzet 

fennállásának tekinthető, ha a jelentett 

árak vagy költségek – a 

nyersanyagköltségeket is beleértve – 

kormányzati beavatkozás hatására nem 

szabadpiaci erőviszonyok eredményei. 

Helyénvaló továbbá egyértelművé tenni, 

hogy az ilyen helyzetek fennállásnak 

mérlegelésekor figyelembe lehet venni – 

többek között – az alábbiak lehetséges 

hatását: a kérdéses piacot jelentős 

mértékben olyan vállalkozások szolgálják 

ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást 

gyakoroljon az árak és a költségek 

(3) E rendszerszintű vagy 

makroléptékű torzulások nagymértékben 

meghatározzák, hogy a vállalatok és 

ágazatok árai és költségei jelentősen 

torzulnak-e. A rendszerszintű torzulások 

értékelése különösen fontos azon 

heterogén ágazatok esetében, amelyekben 

nagy a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 

részaránya, és amelyek esetében a 

legnehezebb bizonyítékot találni az 

ágazatspecifikus torzulásokra. 
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tekintetében; a belföldi beszállítókat 

előnyben részesítő vagy a szabadpiaci 

erőviszonyokat más módon befolyásoló 

közpolitikák vagy intézkedések; valamint, 

közpolitikai célokat megvalósító 

intézmények által nyújtott finanszírozás 

vehető igénybe. Helyénvaló továbbá 

előírni, hogy a bizottsági szolgálatok 

jelentést tehetnek közzé az e kritériumok 

adott országbeli vagy adott ágazatbeli 

sajátos helyzetének leírásáról; hogy az 

ilyen jelentés, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékok felvehetők bármely, 

az említett országra vagy ágazatra 

vonatkozó vizsgálat aktájába; és hogy az 

érintett felek számára megfelelő 

lehetőséget kell biztosítani a jelentésre, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékokra vonatkozó észrevételeik 

megtételére minden egyes olyan 

vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen 

jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra 

kerülnek. 

 Az exportáló ország gazdaságának 

egészében vagy gazdaságának érintett 

ágazatában fennálló egy vagy több 

jelentős torzulásnak automatikusan a 

torzulásoktól mentes nemzetközi, 

harmadik országbeli vagy uniós árak, 

költségek vagy referenciaértékek 

alkalmazását kell eredményeznie minden 

egyes termelési tényező tekintetében a 

rendes érték képzése céljából. Ha azonban 

egy olyan ország vagy ágazat exportáló 

gyártója/termelője, amelyben egy vagy 

több jelentős torzulás áll fenn, 

meggyőzően bizonyítja, hogy sem 

közvetlenül, sem közvetetten semmilyen 

jelentős torzulás nem érinti, és hogy egy 

vagy több egyedi termelési tényező 

vonatkozásában költségei nem torzultak, 

ezeket a költségeket kell felhasználni a 

rendes érték képzésére. Az exportáló 

gyártó/termelő valamely termelési 

tényezőjének költségei tekintetében a 

torzulás fennállásának hiányát, valamint 

ennek megbízhatóságát többek között az 
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érintett mennyiségek, azoknak az adott 

tényező teljes költségéhez viszonyított 

aránya és a termelésben való tényleges 

felhasználás alapján kell értékelni. Ezek 

az egyedi megállapítások nem 

befolyásolhatják a más exportáló 

gyártókra/termelőkre vonatkozó rendes 

értéket, és következésképpen – tekintet 

nélkül a 17. cikk alkalmazására – nem 

extrapolálhatók a teljes országra vagy 

ágazatra. Helyénvaló továbbá előírni, 

hogy a bizottsági szolgálatok jelentést 

tegyenek közzé az e kritériumok adott 

országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos 

helyzetének leírásáról. A jelentésnek ki 

kell térnie mind az ágazat-

/vállalatspecifikus torzulásokra, mind 

pedig a makroléptékű/rendszerszintű 

torzulásokra, amely utóbbiak különösen 

fontosak azokban az ágazatokban, 

amelyekben nagy a kkv-k részaránya. A 

jelentés elkészítése során konzultálni kell 

az uniós gazdasági ágazattal. Az ilyen 

jelentést, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékokat fel kell venni 

bármely, az említett országra vagy 

ágazatra vonatkozó vizsgálat aktájába. Az 

Európai Parlamentnek, szerepének 

megfelelően, nyomon kell követnie a 

jelentés elkészítésének folyamatát. Az 

Európai Parlament kérésére, illetve a 

körülmények egy adott országban vagy 

ágazatban bekövetkező megváltozása 

esetén a Bizottságnak frissítenie kell a 

jelentést. A piacgazdaságot torzító 

gyakorlatok fennállása tekintetében 

valamely ország vagy ágazat 

vonatkozásában tett megállapításoknak az 

aktában szereplő valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot figyelembe kell venniük, és 

ezeket a Bizottságnak a vizsgálat 

megindítását követően legkésőbb három 

hónapon belül véglegessé kell tennie. Az 

érdekelt feleknek 10 napot kell kapniuk 

arra, hogy megtegyék észrevételeiket e 

megállapításokkal kapcsolatban. 

Or. en 
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Módosítás  19 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet fennállásának 

tekinthető, ha a jelentett árak vagy 

költségek – a nyersanyagköltségeket is 

beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Helyénvaló továbbá 

egyértelművé tenni, hogy az ilyen 

helyzetek fennállásnak mérlegelésekor 

figyelembe lehet venni – többek között – 

az alábbiak lehetséges hatását: a kérdéses 

piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében; a belföldi 

beszállítókat előnyben részesítő vagy a 

szabadpiaci erőviszonyokat más módon 

befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

Helyénvaló továbbá előírni, hogy a 

bizottsági szolgálatok jelentést tehetnek 

közzé az e kritériumok adott országbeli 

vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról; hogy az ilyen jelentés, valamint 

az annak alapjául szolgáló bizonyítékok 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet fennállásának 

tekinthető, ha a jelentett árak vagy 

költségek – a nyersanyagköltségeket is 

beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Helyénvaló továbbá 

egyértelművé tenni, hogy az ilyen 

helyzetek fennállásnak mérlegelésekor 

figyelembe lehet venni – többek között – 

az alábbiak lehetséges hatását: a kérdéses 

piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében; a belföldi 

beszállítókat előnyben részesítő vagy a 

szabadpiaci erőviszonyokat más módon 

befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

Helyénvaló továbbá előírni, hogy a 

bizottsági szolgálatok jelentést tehetnek 

közzé az e kritériumok adott országbeli 

vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról; hogy az ilyen jelentés, valamint 

az annak alapjául szolgáló bizonyítékok 
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felvehetők bármely, az említett országra 

vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat 

aktájába; és hogy az érintett felek számára 

megfelelő lehetőséget kell biztosítani a 

jelentésre, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékokra vonatkozó 

észrevételeik megtételére minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. 

felvehetők bármely, az említett országra 

vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat 

aktájába; és hogy az érintett felek számára 

megfelelő lehetőséget kell biztosítani a 

jelentésre, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékokra vonatkozó 

észrevételeik megtételére minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. Az olyan 

országból vagy ágazatból származó 

behozatallal kapcsolatos vizsgálat 

megindításakor, amelyet illetően a 

Bizottság jelentős torzulások lehetséges 

fennállására utaló, megalapozott 

jelzésekkel rendelkezik, a Bizottságnak 

ideiglenes megállapítást kell tennie az 

adott ország vagy ágazat tekintetében a 

jelentős torzulások fennállására 

vonatkozóan, és tájékoztatnia kell a 

vizsgálatban érintett feleket. Az arra 

vonatkozó megállapítást, hogy valamely 

országban vagy ágazatban jelentős 

torzulások állnak fenn, mindaddig fenn 

kell tartani, amíg elégséges bizonyítékok 

meggyőzően alá nem támasztják, hogy az 

adott országot vagy ágazatot már nem 

érintik jelentős torzulások, és annak 

visszavonásig hatályban kell maradnia. 

Or. en 

 

Módosítás  20 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 
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Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet fennállásának 

tekinthető, ha a jelentett árak vagy 

költségek – a nyersanyagköltségeket is 

beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Helyénvaló továbbá 

egyértelművé tenni, hogy az ilyen 

helyzetek fennállásnak mérlegelésekor 

figyelembe lehet venni – többek között – 

az alábbiak lehetséges hatását: a kérdéses 

piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében; a belföldi 

beszállítókat előnyben részesítő vagy a 

szabadpiaci erőviszonyokat más módon 

befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

Helyénvaló továbbá előírni, hogy a 

bizottsági szolgálatok jelentést tehetnek 

közzé az e kritériumok adott országbeli 

vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról; hogy az ilyen jelentés, valamint 

az annak alapjául szolgáló bizonyítékok 

felvehetők bármely, az említett országra 

vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat 

aktájába; és hogy az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentésre, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékokra 

vonatkozó észrevételeik megtételére 

minden egyes olyan vizsgálatban, 

amelynek keretében az ilyen jelentés vagy 

bizonyítékok felhasználásra kerülnek. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet következik be, ha a 

jelentett árak vagy költségek – a 

nyersanyagok és a termelés egyéb 

tényezőinek költségeit is beleértve – 

kormányzati beavatkozás hatására nem 

szabadpiaci erőviszonyok eredményei. 

Helyénvaló továbbá egyértelművé tenni, 

hogy a jelentős torzulások fennállásának 

mérlegelésekor figyelembe kell venni – 

többek között – a következőket: a kérdéses 

piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében; a belföldi 

beszállítókat előnyben részesítő vagy a 

szabadpiaci erőviszonyokat más módon 

befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; magas fokú közvetlen vagy 

közvetett kormányzati befolyás (pl. 

közintézmények révén) az erőforrások 

elosztására és a vállalkozások döntéseire, 

például államilag meghatározott árak 

alkalmazása vagy megkülönböztető 

jellegű adó-, kereskedelmi vagy 

valutarendszer révén; az állam által 

előidézett, privatizációhoz és a nem piaci 

kereskedelmi vagy kompenzációs rendszer 

használatához kapcsolódó torzulások 

fennállása a vállalatok működésében; 

olyan átlátható és nem diszkriminatív 

társasági jog hiánya vagy nem megfelelő 

végrehajtása, amely biztosítja a megfelelő 

vállalatirányítást (nemzetközi számviteli 

standardok alkalmazása, részvényesek 

védelme, pontos vállalati információk 

nyilvános elérhetősége); olyan koherens, 

hatékony és átlátható törvények hiánya 

vagy nem megfelelő végrehajtása, 

amelyek biztosítják a tulajdonjogok 

tiszteletben tartását és egy működőképes 

csődszabályozási rendszer alkalmazását; 

olyan valódi pénzügyi szektor hiánya, 
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amely az államtól függetlenül működik, és 

amely törvényileg és a gyakorlatban 

elegendő garanciakötelezettségnek és 

megfelelő felülvizsgálatnak van alávetve; 
valamint bármely egyéb olyan körülmény, 

amelyet a Bizottság a jelentős torzulás 

fennállásának értékelése érdekében 

helyénvalónak talál. 

Or. en 

 

Módosítás  21 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet fennállásának 

tekinthető, ha a jelentett árak vagy 

költségek – a nyersanyagköltségeket is 

beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Helyénvaló továbbá 

egyértelművé tenni, hogy az ilyen 

helyzetek fennállásnak mérlegelésekor 

figyelembe lehet venni – többek között – 

az alábbiak lehetséges hatását: a kérdéses 

piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében; a belföldi 

beszállítókat előnyben részesítő vagy a 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet következik be, ha a 

jelentett árak vagy költségek – a 

nyersanyagok és a termelés egyéb 

tényezőinek a költségeit is beleértve – 

kormányzati beavatkozás hatására nem 

szabadpiaci erőviszonyok eredményei. 

Helyénvaló továbbá egyértelművé tenni, 

hogy a jelentős torzulások fennállásának 

mérlegelésekor  figyelembe lehet venni – 

többek között – az alábbiak lehetséges 

hatását: a kérdéses piacot jelentős 

mértékben olyan vállalkozások szolgálják 

ki, amelyek – a megfelelő 

vállalatirányítást tényszerűen és jogilag is 

feláldozva – az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 



 

AM\1127399HU.docx 29/153 PE604.811v02-00 

 HU 

szabadpiaci erőviszonyokat más módon 

befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

Helyénvaló továbbá előírni, hogy a 

bizottsági szolgálatok jelentést tehetnek 

közzé az e kritériumok adott országbeli 

vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról; hogy az ilyen jelentés, valamint 

az annak alapjául szolgáló bizonyítékok 

felvehetők bármely, az említett országra 

vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat 

aktájába; és hogy az érintett felek számára 

megfelelő lehetőséget kell biztosítani a 

jelentésre, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékokra vonatkozó 

észrevételeik megtételére minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. 

az árak és a költségek tekintetében; a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítő 

vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más 

módon befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; az átlátható és 

eredményesen működő társasági jog 

hiánya; az átlátható jogszabályok hiánya, 

amely diszkriminatív hatásokat 

eredményezhet a közös vállalkozások és 

más külföldi befektetések tekintetében, 
valamint közpolitikai célokat megvalósító 

intézmények által nyújtott finanszírozás, 

továbbá bármely egyéb olyan körülmény, 

amelyet a Bizottság a jelentős torzulások 

fennállásának értékelése érdekében 

helyénvalónak talál. Helyénvaló továbbá 

előírni, hogy a bizottsági szolgálatoknak a 

torzulásokról szóló jelentéseket kell 

kiadniuk vagy frissíteniük, amelyek 

potenciálisan dömpingellenes vizsgálathoz 

vezethetnek, és leírják az ezen esetekkel 

kapcsolatos, adott országbeli vagy adott 

ágazatbeli piaci körülményeket; hogy az 

ilyen jelentések, valamint az azok alapjául 

szolgáló bizonyítékok felvehetők bármely, 

az említett országra vagy ágazatra 

vonatkozó vizsgálat aktájába; és hogy az 

érintett felek számára megfelelő 

lehetőséget kell biztosítani a jelentésre, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékokra vonatkozó észrevételeik 

megtételére minden egyes olyan 

vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen 

jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra 

kerülnek. 

Or. en 

 

Módosítás  22 

Salvatore Cicu 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet fennállásának 

tekinthető, ha a jelentett árak vagy 

költségek – a nyersanyagköltségeket is 

beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Helyénvaló továbbá 

egyértelművé tenni, hogy az ilyen 

helyzetek fennállásnak mérlegelésekor 

figyelembe lehet venni – többek között – 

az alábbiak lehetséges hatását: a kérdéses 

piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében; a belföldi 

beszállítókat előnyben részesítő vagy a 

szabadpiaci erőviszonyokat más módon 

befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

Helyénvaló továbbá előírni, hogy a 

bizottsági szolgálatok jelentést tehetnek 

közzé az e kritériumok adott országbeli 

vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról; hogy az ilyen jelentés, valamint 

az annak alapjául szolgáló bizonyítékok 

felvehetők bármely, az említett országra 

vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat 

aktájába; és hogy az érintett felek számára 

megfelelő lehetőséget kell biztosítani a 

jelentésre, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékokra vonatkozó 

észrevételeik megtételére minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet fennállásának 

tekinthető, ha a jelentett árak vagy 

költségek – a nyersanyagköltségeket is 

beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Helyénvaló továbbá 

egyértelművé tenni, hogy az ilyen 

helyzetek fennállásának mérlegelésekor 

figyelembe lehet venni – többek között – 

az alábbiak lehetséges hatását: a kérdéses 

piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében; a belföldi 

beszállítókat előnyben részesítő vagy a 

szabadpiaci erőviszonyokat más módon 

befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

Helyénvaló továbbá előírni, hogy a 

bizottsági szolgálatok jelentést tehetnek 

közzé az e kritériumok adott országbeli 

vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról; A jelentésnek ki kell térnie 

mind az ágazat-/vállalatspecifikus 

torzulásokra, mind pedig a 

makroléptékű/jelentős torzulásokra, amely 

utóbbiak különösen fontosak azokban az 

ágazatokban, amelyekben nagy a kkv-k 

részaránya. A rendszerszintű torzulások 

értékelése különösen fontos a heterogén 

ágazatok esetében, amelyekben nagy a 

kis- és középvállalkozások (kkv-k) 

részaránya, és amelyek esetében a 

legnehezebb bizonyítékot találni az 



 

AM\1127399HU.docx 31/153 PE604.811v02-00 

 HU 

felhasználásra kerülnek. ágazatspecifikus torzulásokra; hogy az 

ilyen jelentés, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékok felvehetők bármely, 

az említett országra vagy ágazatra 

vonatkozó vizsgálat aktájába; és hogy az 

érintett felek számára megfelelő 

lehetőséget kell biztosítani a jelentésre, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékokra vonatkozó észrevételeik 

megtételére minden egyes olyan 

vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen 

jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra 

kerülnek. 

Or. en 

 

Módosítás  23 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet fennállásának 

tekinthető, ha a jelentett árak vagy 

költségek – a nyersanyagköltségeket is 

beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Helyénvaló továbbá 

egyértelművé tenni, hogy az ilyen 

helyzetek fennállásnak mérlegelésekor 

figyelembe lehet venni – többek között – 

az alábbiak lehetséges hatását: a kérdéses 

piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

(3) Figyelembe véve, hogy elő kell 

mozdítani és meg kell védeni az 

egyenlőség, a fenntarthatóság és a 

tisztességes verseny elvein alapuló 

nemzetközi kereskedelmet, valamint a 
korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között jelentős 

torzulások állnak fenn annak 

következtében, hogy az exportáló ország 

olyan, a piacgazdaságot torzító 

gyakorlatokat alkalmaz, amelyek 

célszerűtlenné teszik a termeléssel 

kapcsolatos belföldi árak és költségek 

alkalmazását, beleértve a 

nyersanyagköltségeket, az 

energiaköltségeket, és más, a termeléssel 

összefüggő költségeket is. Helyénvaló 

ezért egyértelművé tenni, hogy az 

exportáló ország tényleges viselkedésének 
mérlegelésekor figyelembe kell venni a 

következő kritériumokat: magas fokú 
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alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében; 

közpolitikák vagy intézkedések, amelyek a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítik 

vagy más módon befolyásolják a 

szabadpiaci erőviszonyokat; valamint, 

közpolitikai célokat megvalósító 

intézmények által nyújtott finanszírozás 

vehető igénybe. Helyénvaló továbbá 

előírni, hogy a bizottsági szolgálatok 

jelentést tehetnek közzé az e kritériumok 

adott országbeli vagy adott ágazatbeli 

sajátos helyzetének leírásáról; hogy az 

ilyen jelentés, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékok felvehetők bármely, 

az említett országra vagy ágazatra 

vonatkozó vizsgálat aktájába; és hogy az 

érintett felek számára megfelelő 

lehetőséget kell biztosítani a jelentésre, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékokra vonatkozó észrevételeik 

megtételére minden egyes olyan 

vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen 

jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra 

kerülnek. 

közvetlen vagy közvetett kormányzati 

befolyás (közintézmények révén) az 

erőforrások elosztására és a vállalkozások 

döntéseire, például államilag 

meghatározott árak alkalmazása vagy 

megkülönböztető jellegű adó-, 

kereskedelmi vagy valutarendszer révén; 

az állam által előidézett torzulás a 

privatizációhoz kapcsolódó vállalatok 

működésében és a nem piaci kereskedelmi 

vagy kompenzációs rendszer 

használatában (mint amilyen a 

barterkereskedelem); olyan átlátható és 

nem diszkriminatív társasági jog hiánya, 

amely biztosítja a megfelelő 

vállalatirányítást (nemzetközi számviteli 

standardok alkalmazása, részvényesek 

védelme, pontos vállalati információk 

nyilvános elérhetősége); olyan koherens, 

hatékony és átlátható törvények hiánya, 
amelyek biztosítják a tulajdonjogok 

tiszteletben tartását és egy működőképes 

csődszabályozási rendszer alkalmazását; 

olyan valódi pénzügyi szektor hiánya, 

amely az államtól függetlenül működik, és 

amely törvényileg és a gyakorlatban 

elegendő garanciakötelezettségnek és 

megfelelő felülvizsgálatnak van alávetve; 

egy adott szektor világpiaca több mint 

40%-a feletti ellenőrzés a nemzeti ipar 

részéről, megvalósítva az erőfölénnyel 

való visszaélés hipotézisét; a társadalmi, 

pénzügyi és környezetvédelmi kérdésekkel 

kapcsolatos nemzetközi és európai 

szabványok be nem tartása; és minden 

egyéb kritérium vagy bizonyíték, amelyet 

a Bizottság alkalmasnak talál arra, hogy 

megállapítsa, jelen vannak-e jelentős 

torzító hatások. 

Or. it 

 

Módosítás  24 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet fennállásának 

tekinthető, ha a jelentett árak vagy 

költségek – a nyersanyagköltségeket is 

beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Helyénvaló továbbá 

egyértelművé tenni, hogy az ilyen 

helyzetek fennállásának mérlegelésekor 

figyelembe lehet venni – többek között – 

az alábbiak lehetséges hatását: a kérdéses 

piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében; a belföldi 

beszállítókat előnyben részesítő vagy a 

szabadpiaci erőviszonyokat más módon 

befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

Helyénvaló továbbá előírni, hogy a 

bizottsági szolgálatok jelentést tehetnek 

közzé az e kritériumok adott országbeli 

vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról; hogy az ilyen jelentés, valamint 

az annak alapjául szolgáló bizonyítékok 

felvehetők bármely, az említett országra 

vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat 

aktájába; és hogy az érintett felek számára 

megfelelő lehetőséget kell biztosítani a 

jelentésre, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékokra vonatkozó 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet fennállásának 

tekinthető, ha a jelentett árak vagy 

költségek – a nyersanyagköltségeket is 

beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Helyénvaló továbbá 

egyértelművé tenni, hogy az ilyen 

helyzetek fennállásának mérlegelésekor 

figyelembe lehet venni – többek között – 

az alábbiak lehetséges hatását: a kérdéses 

piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében; a belföldi 

beszállítókat előnyben részesítő vagy a 

szabadpiaci erőviszonyokat más módon 

befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; olyan többoldalú 

környezetvédelmi megállapodások 

végrehajtásának hiánya, amelyeknek az 

Unió részes fele; a Nemzetközi 

Munkaügyi Szervezet (ILO) 

alapegyezményei végrehajtásának hiánya; 
valamint, közpolitikai célokat megvalósító 

intézmények által nyújtott finanszírozás 

vehető igénybe. Helyénvaló továbbá 

előírni, hogy a bizottsági szolgálatok 

jelentést tehetnek közzé az e kritériumok 

adott országbeli vagy adott ágazatbeli 

sajátos helyzetének leírásáról; hogy az 

ilyen jelentés, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékok felvehetők bármely, 
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észrevételeik megtételére minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. 

az említett országra vagy ágazatra 

vonatkozó vizsgálat aktájába; és hogy az 

érintett felek számára megfelelő 

lehetőséget kell biztosítani a jelentésre, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékokra vonatkozó észrevételeik 

megtételére minden egyes olyan 

vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen 

jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra 

kerülnek. 

Or. en 

 

Módosítás  25 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet fennállásának 

tekinthető, ha a jelentett árak vagy 

költségek – a nyersanyagköltségeket is 

beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Helyénvaló továbbá 

egyértelművé tenni, hogy az ilyen 

helyzetek fennállásnak mérlegelésekor 

figyelembe lehet venni – többek között – 

az alábbiak lehetséges hatását: a kérdéses 

piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet fennállásának 

tekinthető, ha a jelentett árak vagy 

költségek – a nyersanyagok és a termelés 

egyéb tényezőinek költségeit is beleértve – 

kormányzati beavatkozás hatására nem 

szabadpiaci erőviszonyok eredményei. 

Helyénvaló továbbá egyértelművé tenni, 

hogy az ilyen helyzetek fennállásának 

mérlegelésekor figyelembe lehet venni – 

többek között – az alábbiak lehetséges 

hatását: a kérdéses piacot jelentős 

mértékben olyan vállalkozások szolgálják 

ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban vagy egyéb 

körülmények lehetővé teszik az állam 
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árak és a költségek tekintetében; a belföldi 

beszállítókat előnyben részesítő vagy a 

szabadpiaci erőviszonyokat más módon 

befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

Helyénvaló továbbá előírni, hogy a 

bizottsági szolgálatok jelentést tehetnek 

közzé az e kritériumok adott országbeli 

vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról; hogy az ilyen jelentés, valamint 

az annak alapjául szolgáló bizonyítékok 

felvehetők bármely, az említett országra 

vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat 

aktájába; és hogy az érintett felek számára 

megfelelő lehetőséget kell biztosítani a 

jelentésre, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékokra vonatkozó 

észrevételeik megtételére minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében, többek 

között erőforrások elosztása révén, 

valamint a vállalkozások által hozott 

döntések tekintetében; a belföldi 

beszállítókat előnyben részesítő vagy a 

szabadpiaci erőviszonyokat más módon 

befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

Helyénvaló továbbá előírni, hogy a 

bizottsági szolgálatok jelentést tehetnek 

közzé az e kritériumok adott országbeli 

vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról; hogy az ilyen jelentés, valamint 

az annak alapjául szolgáló bizonyítékok 

felvehetők bármely, az említett országra 

vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat 

aktájába; és hogy az érintett felek számára 

megfelelő lehetőséget kell biztosítani a 

jelentésre, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékokra vonatkozó 

észrevételeik megtételére minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. 

Or. en 

 

Módosítás  26 

Helmut Scholz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a szabadpiaci 

erőviszonyokat számottevő mértékben 

befolyásoló jelentős torzulások állnak fenn. 

Különösképpen helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy e helyzet fennállásának 

(3) A korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló tisztázni a 

körülményeket, amelyek között úgy 

tekinthető, hogy a verseny tisztességességét 

számottevő mértékben befolyásoló jelentős 

torzulások állnak fenn. Különösképpen 

helyénvaló egyértelművé tenni, hogy e 

helyzet fennállásának tekinthető, ha a 
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tekinthető, ha a jelentett árak vagy 

költségek – a nyersanyagköltségeket is 

beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Helyénvaló továbbá 

egyértelművé tenni, hogy az ilyen 

helyzetek fennállásnak mérlegelésekor 

figyelembe lehet venni – többek között – 

az alábbiak lehetséges hatását: a kérdéses 

piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében; a belföldi 

beszállítókat előnyben részesítő vagy a 

szabadpiaci erőviszonyokat más módon 

befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

Helyénvaló továbbá előírni, hogy a 

bizottsági szolgálatok jelentést tehetnek 

közzé az e kritériumok adott országbeli 
vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról; hogy az ilyen jelentés, valamint 

az annak alapjául szolgáló bizonyítékok 

felvehetők bármely, az említett országra 

vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat 

aktájába; és hogy az érintett felek számára 

megfelelő lehetőséget kell biztosítani a 

jelentésre, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékokra vonatkozó 

észrevételeik megtételére minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. 

jelentett árak vagy termelési költségek – az 

adókat, az elsődleges és másodlagos 

nyersanyagok, a munkaerő és a 

környezetvédelmi kötelezettségek 

betartásának költségeit is beleértve – 

szignifikánsan alatta maradnak az átlagos 

nemzetközi piaci szereplők árainak és 

költségeinek, mert azokat a tisztességtelen 

versenyelőny biztosítását célzó 
kormányzati beavatkozás befolyásolja. 

Helyénvaló továbbá egyértelművé tenni, 

hogy az ilyen helyzetek fennállásnak 

mérlegelésekor figyelembe lehet venni – 

többek között – az alábbiak lehetséges 

hatását: a kérdéses piacot jelentős 

mértékben olyan vállalkozások szolgálják 

ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állam 

vállalkozásokba való beavatkozása az árak 

és a költségek tekintetében, 

versenyelőnyök tisztességtelen elérése 

érdekében. Helyénvaló továbbá előírni, 

hogy a bizottsági szolgálatok jelentéseket 

adnak ki és tartanak naprakészen, 

amelyek leírják a gazdasági, adóügyi, 

szociális és környezeti dömpinggel 

kapcsolatos gyakorlatok sajátos helyzetét 

az Unió kereskedelmi partnereinek 

országaiban vagy bizonyos meghatározott 

ágazatokban; hogy az ilyen jelentés, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékok felvehetők bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába; és hogy az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentésre, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékokra vonatkozó 

észrevételeik megtételére minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. 

Or. en 
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Módosítás  27 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Az exportáló ország gazdaságának 

egészében vagy gazdaságának az érintett 

ágazatában fennálló egy vagy több 

jelentős torzulásnak automatikusan a 

torzulásoktól mentes nemzetközi, 

harmadik országbeli vagy uniós árak, 

költségek vagy referenciaértékek 

alkalmazását kell eredményeznie minden 

egyes termelési tényező esetében a rendes 

érték képzése céljából. Ha azonban egy 

olyan ország vagy ágazat exportáló 

gyártója/termelője, amelyben egy vagy 

több jelentős torzulás áll fenn, 

meggyőzően bizonyítja, hogy egy vagy 

több egyedi termelési tényező 

vonatkozásában költségei nem torzultak, 

ezeket a költségeket kell felhasználni a 

rendes érték képzésére. Az exportáló 

gyártó/termelő valamely termelési 

tényezőjének költségei tekintetében a 

torzulás fennállásának hiányát, valamint 

a költségek megbízhatóságát többek között 

az érintett mennyiségek, azoknak az adott 

tényező teljes költségéhez viszonyított 

aránya és a termelésben való tényleges 

felhasználás alapján kell értékelni. Ezek 

az egyedi megállapítások nem 

befolyásolhatják a más exportáló 

gyártókra/termelőkre vonatkozó rendes 

értéket, és következésképpen – tekintet 

nélkül a 17. cikk alkalmazására – nem 

extrapolálhatók a teljes országra vagy 

ágazatra. 

Or. en 

 

Módosítás  28 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 
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Rendeletre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Ha azonban egy olyan ország vagy 

ágazat exportáló gyártója/termelője, 

amelyben egy vagy több jelentős torzulás 

áll fenn, meggyőzően bizonyítja, hogy sem 

közvetlenül, sem közvetetten semmilyen 

jelentős torzulás nem érinti, és hogy egy 

vagy több egyedi termelési tényező 

vonatkozásában költségei nem torzultak, 

ezeket a költségeket kell felhasználni a 

rendes érték képzésére. Ezek az egyedi 

megállapítások nem befolyásolhatják a 

más gyártókra vonatkozó rendes értéket, 

és következésképpen – tekintet nélkül a 

17. cikk alkalmazására – nem 

extrapolálhatók a teljes országra vagy 

ágazatra. 

Or. en 

 

Módosítás  29 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3b) Helyénvaló továbbá előírni, hogy a 

bizottsági szolgálatok jelentést tegyenek 

közzé az e kritériumok adott országbeli 

vagy adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról. A jelentés elkészítése során 

konzultálni kell az uniós gazdasági 

ágazattal. E jelentést, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékokat fel kell 

venni bármely, az említett országra vagy 

ágazatra vonatkozó vizsgálat aktájába. Az 

Európai Parlamentnek nyomon kell 

követnie a jelentés elkészítésének 

folyamatát. Az Európai Parlament 
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kérésére, illetve a körülmények egy adott 

országban vagy ágazatban bekövetkező 

megváltozása esetén a Bizottság frissíti a 

jelentést. A jelentős torzulások fennállása 

tekintetében valamely ország vagy ágazat 

vonatkozásában tett megállapításoknak az 

aktában szereplő valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot figyelembe kell venniük, és 

ezeket a Bizottságnak a vizsgálat 

megindítását követően legkésőbb három 

hónapon belül véglegessé kell tennie. Az 

érdekelt feleknek 10 napot kell kapniuk 

arra, hogy megtegyék észrevételeiket e 

megállapításokkal kapcsolatban. 

Or. en 

 

Módosítás  30 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Helyénvaló továbbá emlékeztetni 

arra, hogy a költségeket rendszerint a 

vizsgálat alatt álló exportőr vagy 

gyártó/termelő által nyilvántartott adatok 

alapján kell kiszámítani. Ha az exportáló 

országban azonban jelentős torzulások 

jelentkeznek, és ennek következtében az 

érintett fél által nyilvántartott adatok 

tükrözte költségek mesterségesen 

alacsonyak, az ilyen költségek észszerű 

alapon kiigazíthatók vagy 

meghatározhatók, többek között más 

reprezentatív piacokról származó vagy 

nemzetközi árakból nyert információk, 

vagy referenciaértékek használatával. A 

korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló még 

egyértelműbbé tenni, hogy az e rendelettel 

bevezetett rendelkezések alkalmazásának 

céljából valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot kellőképpen figyelembe kell 

(4) Helyénvaló továbbá emlékeztetni 

arra, hogy a költségeket rendszerint a 

vizsgálat alatt álló exportőr vagy 

gyártó/termelő által nyilvántartott adatok 

alapján kell kiszámítani. Ha az exportáló 

ország a piacgazdaságot torzító 

gyakorlatokat alkalmaz, és ennek 

következtében az érintett fél által 

nyilvántartott adatok tükrözte költségek 

mesterségesen alacsonyak, az ilyen 

költségeket észszerű alapon kell kiigazítani 

vagy meghatározni, többek között más 

reprezentatív piacokról származó vagy 

nemzetközi árakból nyert információk, 

vagy referenciaértékek (amennyiben azok 

nem torzítottak), illetve az uniós piacokról 

származó információk használatával. A 

korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló még 

egyértelműbbé tenni, hogy az e rendelettel 

bevezetett rendelkezések alkalmazásának 
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venni, az exportáló gyártók/termelők 

belföldi piacán uralkodó körülményekre 

vonatkozó értékelő jelentéseket, valamint 

az azok alapjául szolgáló bizonyítékokat is 

beleértve, amelyeket felvettek az aktába, és 

amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek 

számára lehetőséget biztosítottak az 

észrevételek megtételére. 

céljából valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot kellőképpen figyelembe kell 

venni, az exportáló gyártók/termelők 

belföldi piacán uralkodó körülményekre 

vonatkozó értékelő jelentéseket, valamint 

az azok alapjául szolgáló bizonyítékokat is 

beleértve, amelyeket felvettek az aktába, és 

amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek 

számára lehetőséget biztosítottak az 

észrevételek megtételére. Ez különösen 

érvényes akkor, ha az exportáló ország 

standardjai nem egyenértékűek az 

Európában érvényes társadalmi és 

környezetvédelmi standardokkal, vagy ha 

egy vagy több ágazatban termelési 

túlkapacitás érvényesül, amelynek fontos 

hatása van az árakra és a költségekre. A 

piacgazdaságot torzító gyakorlatok 

jelenlétére utaló információk vagy 

bizonyítékok származhatnak az érdekelt 

felektől is, például az iparágaktól vagy a 

szakszervezetektől. A termeléssel vagy a 

kapcsolatok megújításával kapcsolatos 

döntések során érdemes figyelembe venni 

ezeket az információkat. 

Or. it 

 

Módosítás  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 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Helyénvaló továbbá emlékeztetni 

arra, hogy a költségeket rendszerint a 

vizsgálat alatt álló exportőr vagy 

gyártó/termelő által nyilvántartott adatok 

alapján kell kiszámítani. Ha az exportáló 

országban azonban jelentős torzulások 

jelentkeznek, és ennek következtében az 

(4) Helyénvaló továbbá emlékeztetni 

arra, hogy a költségeket rendszerint a 

vizsgálat alatt álló exportőr vagy 

gyártó/termelő által nyilvántartott adatok 

alapján kell kiszámítani. Ha az exportáló 

országban azonban egy vagy több jelentős 

torzulás jelentkezik, és ennek 
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érintett fél által nyilvántartott adatok 

tükrözte költségek mesterségesen 

alacsonyak, az ilyen költségek észszerű 

alapon kiigazíthatók vagy 

meghatározhatók, többek között más 

reprezentatív piacokról származó vagy 

nemzetközi árakból nyert információk, 

vagy referenciaértékek használatával. A 

korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló még 

egyértelműbbé tenni, hogy az e rendelettel 

bevezetett rendelkezések alkalmazásának 

céljából valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot kellőképpen figyelembe kell 

venni, az exportáló gyártók/termelők 

belföldi piacán uralkodó körülményekre 

vonatkozó értékelő jelentéseket, valamint 

az azok alapjául szolgáló bizonyítékokat is 

beleértve, amelyeket felvettek az aktába, és 

amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek 

számára lehetőséget biztosítottak az 

észrevételek megtételére. 

következtében az érintett fél által 

nyilvántartott adatok tükrözte költségek 

mesterségesen alacsonyak, az ilyen 

költségeket észszerű alapon kell 

meghatározni, többek között más 

reprezentatív piacokról, uniós piacokról 

származó vagy torzulásoktól mentes 

nemzetközi árakból nyert információk, 

vagy referenciaértékek használatával. A 

korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló még 

egyértelműbbé tenni, hogy az e rendelettel 

bevezetett rendelkezések alkalmazásának 

céljából valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot kellőképpen figyelembe kell 

venni, az exportáló gyártók/termelők 

belföldi piacán uralkodó körülményekre 

vonatkozó értékelő jelentéseket, valamint 

az azok alapjául szolgáló bizonyítékokat is 

beleértve, amelyeket felvettek az aktába, és 

amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek 

számára lehetőséget biztosítottak az 

észrevételek megtételére. A szabályok 

alkalmazása során a WTO és az annak 

megállapodásai és jegyzőkönyvei által 

megállapított jogok és kötelezettségek 

egyensúlyának megőrzése érdekében 

elengedhetetlen, hogy az Unió tekintetbe 

vegye, hogy ezeket a szabályokat az Unió 

kereskedelmi partnerei miként értelmezik 

és alkalmazzák. 

Or. en 

 

Módosítás  32 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Helyénvaló továbbá emlékeztetni 

arra, hogy a költségeket rendszerint a 

vizsgálat alatt álló exportőr vagy 

gyártó/termelő által nyilvántartott adatok 

(4) Helyénvaló továbbá emlékeztetni 

arra, hogy a költségeket rendszerint a 

vizsgálat alatt álló exportőr vagy 

gyártó/termelő által nyilvántartott adatok 
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alapján kell kiszámítani. Ha az exportáló 

országban azonban jelentős torzulások 

jelentkeznek, és ennek következtében az 

érintett fél által nyilvántartott adatok 

tükrözte költségek mesterségesen 

alacsonyak, az ilyen költségek észszerű 

alapon kiigazíthatók vagy 

meghatározhatók, többek között más 

reprezentatív piacokról származó vagy 

nemzetközi árakból nyert információk, 

vagy referenciaértékek használatával. A 

korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló még 

egyértelműbbé tenni, hogy az e rendelettel 

bevezetett rendelkezések alkalmazásának 

céljából valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot kellőképpen figyelembe kell 

venni, az exportáló gyártók/termelők 

belföldi piacán uralkodó körülményekre 

vonatkozó értékelő jelentéseket, valamint 

az azok alapjául szolgáló bizonyítékokat is 

beleértve, amelyeket felvettek az aktába, és 

amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek 

számára lehetőséget biztosítottak az 

észrevételek megtételére. 

alapján kell kiszámítani. Ha az exportáló 

országban azonban jelentős torzulások 

jelentkeznek, és ennek következtében az 

érintett fél által nyilvántartott adatok 

tükrözte költségek mesterségesen 

alacsonyak, az ilyen költségek észszerű 

alapon kiigazíthatók vagy 

meghatározhatók, többek között más 

reprezentatív piacokról származó vagy 

nemzetközi árakból nyert információk, 

vagy referenciaértékek használatával. A 

korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló még 

egyértelműbbé tenni, hogy az e rendelettel 

bevezetett rendelkezések alkalmazásának 

céljából valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot kellőképpen figyelembe kell 

venni, az exportáló gyártók/termelők 

belföldi piacán uralkodó körülményekre 

vonatkozó értékelő jelentéseket, valamint 

az azok alapjául szolgáló bizonyítékokat is 

beleértve, amelyeket felvettek az aktába, és 

amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek 

számára lehetőséget biztosítottak az 

észrevételek megtételére. Jelentős 

torzulások fennállására utaló jelzéseket az 

uniós gazdasági ágazat is előterjeszthet. 

Az érintett jelentések elkészítésére vagy 

frissítésére vonatkozó döntés 

meghozatalakor figyelembe kell venni e 

jelzéseket. 

Or. en 

 

Módosítás  33 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Helyénvaló továbbá emlékeztetni 

arra, hogy a költségeket rendszerint a 

vizsgálat alatt álló exportőr vagy 

gyártó/termelő által nyilvántartott adatok 

(4) Helyénvaló továbbá emlékeztetni 

arra, hogy a költségeket rendszerint a 

vizsgálat alatt álló exportőr vagy 

gyártó/termelő által nyilvántartott adatok 



 

AM\1127399HU.docx 43/153 PE604.811v02-00 

 HU 

alapján kell kiszámítani. Ha az exportáló 

országban azonban jelentős torzulások 

jelentkeznek, és ennek következtében az 

érintett fél által nyilvántartott adatok 

tükrözte költségek mesterségesen 

alacsonyak, az ilyen költségek észszerű 

alapon kiigazíthatók vagy 

meghatározhatók, többek között más 

reprezentatív piacokról származó vagy 

nemzetközi árakból nyert információk, 

vagy referenciaértékek használatával. A 

korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló még 

egyértelműbbé tenni, hogy az e rendelettel 

bevezetett rendelkezések alkalmazásának 

céljából valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot kellőképpen figyelembe kell 

venni, az exportáló gyártók/termelők 

belföldi piacán uralkodó körülményekre 

vonatkozó értékelő jelentéseket, valamint 

az azok alapjául szolgáló bizonyítékokat is 

beleértve, amelyeket felvettek az aktába, és 

amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek 

számára lehetőséget biztosítottak az 

észrevételek megtételére. 

alapján kell kiszámítani. Ha az exportáló 

országban azonban jelentős torzulások 

jelentkeznek, és ennek következtében az 

érintett fél által nyilvántartott adatok 

tükrözte költségek mesterségesen 

alacsonyak, az ilyen költségek észszerű 

alapon kiigazíthatók vagy 

meghatározhatók, többek között más 

reprezentatív piacokról származó vagy 

nemzetközi árakból nyert információk, 

vagy referenciaértékek használatával. A 

korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló még 

egyértelműbbé tenni, hogy az e rendelettel 

bevezetett rendelkezések alkalmazásának 

céljából valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot kellőképpen figyelembe kell 

venni, az exportáló gyártók/termelők 

belföldi piacán uralkodó körülményekre 

vonatkozó értékelő jelentéseket, valamint 

az azok alapjául szolgáló bizonyítékokat is 

beleértve, amelyeket felvettek az aktába, és 

amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek 

számára lehetőséget biztosítottak az 

észrevételek megtételére. Jelentős 

torzulások fennállására utaló jelzéseket az 

uniós gazdasági ágazat is előterjeszthet. 

Az érintett jelentések elkészítésére vagy 

frissítésére vonatkozó döntés 

meghozatalakor figyelembe kell venni e 

jelzéseket. 

Or. en 

 

Módosítás  34 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Helyénvaló továbbá emlékeztetni 

arra, hogy a költségeket rendszerint a 

vizsgálat alatt álló exportőr vagy 

gyártó/termelő által nyilvántartott adatok 

(4) Helyénvaló továbbá emlékeztetni 

arra, hogy a költségeket rendszerint a 

vizsgálat alatt álló exportőr vagy 

gyártó/termelő által nyilvántartott adatok 
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alapján kell kiszámítani. Ha az exportáló 

országban azonban jelentős torzulások 

jelentkeznek, és ennek következtében az 

érintett fél által nyilvántartott adatok 

tükrözte költségek mesterségesen 

alacsonyak, az ilyen költségek észszerű 

alapon kiigazíthatók vagy 

meghatározhatók, többek között más 

reprezentatív piacokról származó vagy 

nemzetközi árakból nyert információk, 

vagy referenciaértékek használatával. A 

korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló még 

egyértelműbbé tenni, hogy az e rendelettel 

bevezetett rendelkezések alkalmazásának 

céljából valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot kellőképpen figyelembe kell 

venni, az exportáló gyártók/termelők 

belföldi piacán uralkodó körülményekre 

vonatkozó értékelő jelentéseket, valamint 

az azok alapjául szolgáló bizonyítékokat is 

beleértve, amelyeket felvettek az aktába, és 

amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek 

számára lehetőséget biztosítottak az 

észrevételek megtételére. 

alapján kell kiszámítani. Ha az exportáló 

országban azonban jelentős torzulások 

jelentkeznek, és ennek következtében az 

érintett fél által nyilvántartott adatok 

tükrözte költségek mesterségesen 

alacsonyak, az ilyen költségeket észszerű 

alapon kell meghatározni, többek között 

más reprezentatív piacokról, nemzetközi 

árakból vagy referenciaértékekből, illetve 

az uniós piacokról származó információk 

használatával. A korábbi eljárások során 

szerzett tapasztalatok alapján helyénvaló 

még egyértelműbbé tenni, hogy az e 

rendelettel bevezetett rendelkezések 

alkalmazásának céljából valamennyi 

vonatkozó bizonyítékot kellőképpen 

figyelembe kell venni, az exportáló 

gyártók/termelők belföldi piacán uralkodó 

körülményekre vonatkozó értékelő 

jelentéseket, valamint az azok alapjául 

szolgáló bizonyítékokat is beleértve, 

amelyeket felvettek az aktába. Jelentős 

torzulások fennállására utaló jelzéseket az 

uniós gazdasági ágazat is előterjeszthet. 

Az érintett jelentések elkészítésére vagy 

frissítésére vonatkozó döntés 

meghozatalakor figyelembe kell venni e 

jelzéseket. 

Or. en 

 

Módosítás  35 

Jarosław Wałęsa 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Helyénvaló továbbá emlékeztetni 

arra, hogy a költségeket rendszerint a 

vizsgálat alatt álló exportőr vagy 

gyártó/termelő által nyilvántartott adatok 

alapján kell kiszámítani. Ha az exportáló 

országban azonban jelentős torzulások 

jelentkeznek, és ennek következtében az 

(4) Helyénvaló továbbá emlékeztetni 

arra, hogy a költségeket rendszerint a 

vizsgálat alatt álló exportőr vagy 

gyártó/termelő által nyilvántartott adatok 

alapján kell kiszámítani. Ha az exportáló 

országban azonban jelentős torzulások 

jelentkeznek, és ennek következtében az 
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érintett fél által nyilvántartott adatok 

tükrözte költségek mesterségesen 

alacsonyak, az ilyen költségek észszerű 

alapon kiigazíthatók vagy 

meghatározhatók, többek között más 

reprezentatív piacokról származó vagy 

nemzetközi árakból nyert információk, 

vagy referenciaértékek használatával. A 

korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló még 

egyértelműbbé tenni, hogy az e rendelettel 

bevezetett rendelkezések alkalmazásának 

céljából valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot kellőképpen figyelembe kell 

venni, az exportáló gyártók/termelők 

belföldi piacán uralkodó körülményekre 

vonatkozó értékelő jelentéseket, valamint 

az azok alapjául szolgáló bizonyítékokat is 

beleértve, amelyeket felvettek az aktába, és 

amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek 

számára lehetőséget biztosítottak az 

észrevételek megtételére. 

érintett fél által nyilvántartott adatok 

tükrözte költségek mesterségesen 

alacsonyak, az ilyen költségek észszerű 

alapon kiigazíthatók vagy 

meghatározhatók, többek között más 

reprezentatív – többek között uniós – 

piacokról származó vagy nemzetközi 

árakból nyert információk, vagy 

referenciaértékek használatával. A korábbi 

eljárások során szerzett tapasztalatok 

alapján helyénvaló még egyértelműbbé 

tenni, hogy az e rendelettel bevezetett 

rendelkezések alkalmazásának céljából 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

kellőképpen figyelembe kell venni, az 

exportáló gyártók/termelők belföldi piacán 

uralkodó körülményekre vonatkozó 

értékelő jelentéseket, valamint az azok 

alapjául szolgáló bizonyítékokat is 

beleértve, amelyeket felvettek az aktába, és 

amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek 

számára lehetőséget biztosítottak az 

észrevételek megtételére. 

Or. en 

 

Módosítás  36 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Helyénvaló továbbá emlékeztetni 

arra, hogy a költségeket rendszerint a 

vizsgálat alatt álló exportőr vagy 

gyártó/termelő által nyilvántartott adatok 

alapján kell kiszámítani. Ha az exportáló 

országban azonban jelentős torzulások 

jelentkeznek, és ennek következtében az 

érintett fél által nyilvántartott adatok 

tükrözte költségek mesterségesen 

alacsonyak, az ilyen költségek észszerű 

alapon kiigazíthatók vagy 

meghatározhatók, többek között más 

(4) Helyénvaló továbbá emlékeztetni 

arra, hogy a költségeket rendszerint a 

vizsgálat alatt álló exportőr vagy 

gyártó/termelő által nyilvántartott 

megbízható adatok alapján kell 

kiszámítani. Ha az exportáló országban 

azonban jelentős torzulások jelentkeznek, 

és ennek következtében az érintett fél által 

nyilvántartott adatok tükrözte költségek 

mesterségesen alacsonyak, az ilyen 

költségek észszerű alapon kiigazíthatók 

vagy meghatározhatók, többek között más 



 

PE604.811v02-00 46/153 AM\1127399HU.docx 

HU 

reprezentatív piacokról származó vagy 

nemzetközi árakból nyert információk, 

vagy referenciaértékek használatával. A 

korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló még 

egyértelműbbé tenni, hogy az e rendelettel 

bevezetett rendelkezések alkalmazásának 

céljából valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot kellőképpen figyelembe kell 

venni, az exportáló gyártók/termelők 

belföldi piacán uralkodó körülményekre 

vonatkozó értékelő jelentéseket, valamint 

az azok alapjául szolgáló bizonyítékokat is 

beleértve, amelyeket felvettek az aktába, és 

amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek 

számára lehetőséget biztosítottak az 

észrevételek megtételére. 

reprezentatív piacokról származó vagy 

nemzetközi árakból nyert információk, 

vagy referenciaértékek használatával. A 

korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló még 

egyértelműbbé tenni, hogy az e rendelettel 

bevezetett rendelkezések alkalmazásának 

céljából valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot kellőképpen figyelembe kell 

venni, az exportáló gyártók/termelők 

belföldi piacán uralkodó körülményekre 

vonatkozó értékelő jelentéseket, valamint 

az azok alapjául szolgáló bizonyítékokat is 

beleértve, amelyeket felvettek az aktába, és 

amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek 

számára lehetőséget biztosítottak az 

észrevételek megtételére. 

Or. fr 

 

Módosítás  37 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Helyénvaló továbbá emlékeztetni 

arra, hogy a költségeket rendszerint a 

vizsgálat alatt álló exportőr vagy 

gyártó/termelő által nyilvántartott adatok 

alapján kell kiszámítani. Ha az exportáló 

országban azonban jelentős torzulások 

jelentkeznek, és ennek következtében az 

érintett fél által nyilvántartott adatok 

tükrözte költségek mesterségesen 

alacsonyak, az ilyen költségek észszerű 

alapon kiigazíthatók vagy 

meghatározhatók, többek között más 

reprezentatív piacokról származó vagy 

nemzetközi árakból nyert információk, 

vagy referenciaértékek használatával. A 

korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló még 

(4) Helyénvaló továbbá emlékeztetni 

arra, hogy a költségeket rendszerint a 

vizsgálat alatt álló exportőr vagy 

gyártó/termelő által nyilvántartott adatok 

alapján kell kiszámítani. Ha az exportáló 

országban azonban jelentős torzulások 

jelentkeznek, és ennek következtében az 

érintett fél által nyilvántartott adatok 

tükrözte költségek mesterségesen 

alacsonyak, az ilyen költségeket észszerű 

alapon kell meghatározni, többek között 

más reprezentatív piacokról származó vagy 

nemzetközi árakból nyert információk, 

vagy referenciaértékek használatával. A 

korábbi eljárások során szerzett 

tapasztalatok alapján helyénvaló még 

egyértelműbbé tenni, hogy az e rendelettel 
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egyértelműbbé tenni, hogy az e rendelettel 

bevezetett rendelkezések alkalmazásának 

céljából valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot kellőképpen figyelembe kell 

venni, az exportáló gyártók/termelők 

belföldi piacán uralkodó körülményekre 

vonatkozó értékelő jelentéseket, valamint 

az azok alapjául szolgáló bizonyítékokat is 

beleértve, amelyeket felvettek az aktába, és 

amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek 

számára lehetőséget biztosítottak az 

észrevételek megtételére. 

bevezetett rendelkezések alkalmazásának 

céljából valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot kellőképpen figyelembe kell 

venni, az exportáló gyártók/termelők 

belföldi piacán uralkodó körülményekre 

vonatkozó értékelő jelentéseket, valamint 

az azok alapjául szolgáló bizonyítékokat is 

beleértve, amelyeket felvettek az aktába, és 

amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek 

számára lehetőséget biztosítottak az 

észrevételek megtételére. 

Or. en 

 

Módosítás  38 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Helyénvaló továbbá emlékeztetni 

arra, hogy az eredeti vizsgálat alkalmával 

használt és a felülvizsgálat során 

alkalmazandó módszer tekintetében az 

(EU) 2016/1036 rendelet 11. cikkének (9) 

bekezdése alkalmazandó. Ezzel 

összefüggésben helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy annak vizsgálatakor, hogy 

tapasztalhatók-e a körülmények 

megváltozására utaló jelek, valamennyi 

vonatkozó bizonyítékot kellőképpen 

figyelembe kell venni, az exportáló 

gyártók/termelők belföldi piacán uralkodó 

körülményekre vonatkozó értékelő 

jelentéseket, valamint az azok alapjául 

szolgáló bizonyítékokat is beleértve, 

amelyeket felvettek az aktába, és 

amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek 

számára lehetőséget biztosítottak az 

észrevételek megtételére. 

(5) Helyénvaló továbbá emlékeztetni 

arra, hogy az eredeti vizsgálat alkalmával 

használt és a felülvizsgálat során 

alkalmazandó módszer tekintetében az 

(EU) 2016/1036 rendelet 11. cikkének (9) 

bekezdése alkalmazandó. Ezzel 

összefüggésben helyénvaló egyértelművé 

tenni, hogy annak vizsgálatakor, hogy 

tapasztalhatók-e a körülmények 

megváltozására utaló jelek, valamennyi 

vonatkozó bizonyítékot kellőképpen 

figyelembe kell venni, az exportáló 

gyártók/termelők belföldi piacán uralkodó 

körülményekre vonatkozó értékelő 

jelentéseket, valamint az azok alapjául 

szolgáló bizonyítékokat is beleértve, 

amelyeket felvettek az aktába, és 

amelyekkel kapcsolatban az érdekelt felek 

számára lehetőséget biztosítottak az 

észrevételek megtételére. A 

dömpingellenes és szubvencióellenes 

intézkedések megállapításakor figyelembe 

kell továbbá venni az azon országokkal 
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fennálló szabadkereskedelmi 

megállapodásokat, amelyek gazdasága 

összefonódik a jelentés tárgyát képező 

országgal. 

Or. en 

 

Módosítás  39 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Minthogy a kérdést egyetlen más 

konkrét átmeneti szabály sem szabályozza, 

helyénvaló előírni e rendelet alkalmazását 

az eljárások megindítására vonatkozó 

valamennyi határozatra, valamint az 

összes, e rendelet hatálybalépésének napján 

vagy azt követően indított eljárásra, az 

eredeti vizsgálatokat és felülvizsgálatokat 

is ideértve, az (EU) 2016/1036 rendelet 11. 

cikke (9) bekezdésére figyelemmel. Ezen 

túlmenően konkrét átmeneti szabály 

alkalmazásával, továbbá tekintettel arra, 

hogy a kérdést egyetlen más konkrét 

átmeneti szabály sem szabályozza, 

helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a 2. cikk 

(7) bekezdésének a) pontja vagy a 2. cikk 

(7) bekezdésének b) pontja szerint 

kiszámított rendes értékről a 2. cikk (1)–

(6a) bekezdése szerint kiszámított rendes 

értékre való áttérés esetében az (EU) 

2016/1036 rendelet 11. cikke (3) 

bekezdésének első albekezdésében előírt 

észszerű időszak lejártnak tekintendő azon 

a napon, amikor megindítják az ilyen 

áttérést követő első lejárati 

felülvizsgálatot. Az e rendelet 

rendelkezéseire irányuló kijátszás 

kockázatának csökkentése érdekében az 

(EU) 2016/1036 rendelet 11. cikkének (4) 

bekezdése alapján végzett 

felülvizsgálatokra vonatkozóan ugyanezen 

(6) Minthogy a kérdést egyetlen más 

konkrét átmeneti szabály sem szabályozza, 

helyénvaló előírni e rendelet alkalmazását 

az eljárások megindítására vonatkozó 

valamennyi határozatra, valamint az 

összes, e rendelet hatálybalépésének napján 

vagy azt követően indított eljárásra, az 

eredeti vizsgálatokat és felülvizsgálatokat 

is ideértve, az (EU) 2016/1036 rendelet 11. 

cikke (9) bekezdésére figyelemmel. Ezen 

túlmenően konkrét átmeneti szabály 

alkalmazásával, továbbá tekintettel arra, 

hogy a kérdést egyetlen más konkrét 

átmeneti szabály sem szabályozza, 

helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a 2. cikk 

(7) bekezdésének a) pontja vagy a 2. cikk 

(7) bekezdésének b) pontja szerint 

kiszámított rendes értékről a 2. cikk (1)–

(6a) bekezdése szerint kiszámított rendes 

értékre való áttérés esetében az (EU) 

2016/1036 rendelet 11. cikke (3) bekezdése 

szerinti felülvizsgálatokban az ezen 

intézkedésekre vonatkozó első lejárati 

felülvizsgálat megindítása, illetve e 

rendelet hatálybalépése után két év eltelte 

közül a később bekövetkező esemény 

időpontjáig a 2. cikk (6a) bekezdésében 

foglalt módszer nem léphet a rendes érték 

megállapításához használt eredeti 

módszer helyébe. Az e rendelet 

rendelkezéseire irányuló kijátszás 
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megközelítést kell alkalmazni. Helyénvaló 

egyúttal emlékeztetni arra is, hogy a 2. cikk 

(7) bekezdésének a) pontja vagy a 2. cikk 

(7) bekezdésének b) pontja szerint 

kiszámított rendes értékről a 2. cikk (1)–

(6a) bekezdése szerint kiszámított rendes 

értékre való áttérés önmagában nem 

minősülne az (EU) 2016/1036 rendelet 11. 

cikke (3) bekezdése értelmében vett 

elegendő bizonyítéknak. Az ilyen átmeneti 

szabályoknak olyan hiányosságot kell 

orvosolniuk, amely máskülönben a 

jogbizonytalanság veszélyét idézné elő, az 

érdekelt felek számára pedig megfelelő 

lehetőséget kell biztosítaniuk a régi 

szabályok elévüléséhez és az új szabályok 

hatálybalépéséhez való alkalmazkodáshoz, 

továbbá meg kell könnyíteniük az (EU) 

2016/1036 rendelet hatékony, szabályos és 

méltányos alkalmazását. 

kockázatának csökkentése érdekében az 

(EU) 2016/1036 rendelet 11. cikkének (4) 

bekezdése alapján végzett 

felülvizsgálatokra vonatkozóan ugyanezen 

megközelítést kell alkalmazni. Helyénvaló 

egyúttal emlékeztetni arra is, hogy a 2. cikk 

(7) bekezdésének a) pontja vagy a 2. cikk 

(7) bekezdésének b) pontja szerint 

kiszámított rendes értékről a 2. cikk (1)–

(6a) bekezdése szerint kiszámított rendes 

értékre való áttérés önmagában nem 

minősülne az (EU) 2016/1036 rendelet 11. 

cikke (3) bekezdése értelmében vett 

elegendő bizonyítéknak. Az ilyen átmeneti 

szabályoknak olyan hiányosságot kell 

orvosolniuk, amely máskülönben a 

jogbizonytalanság veszélyét idézné elő, az 

érdekelt felek számára pedig megfelelő 

lehetőséget kell biztosítaniuk a régi 

szabályok elévüléséhez és az új szabályok 

hatálybalépéséhez való alkalmazkodáshoz, 

továbbá meg kell könnyíteniük az (EU) 

2016/1036 rendelet hatékony, szabályos és 

méltányos alkalmazását. 

Or. en 

 

Módosítás  40 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Minthogy a kérdést egyetlen más 

konkrét átmeneti szabály sem szabályozza, 

helyénvaló előírni e rendelet alkalmazását 

az eljárások megindítására vonatkozó 

valamennyi határozatra, valamint az 

összes, e rendelet hatálybalépésének napján 

vagy azt követően indított eljárásra, az 

eredeti vizsgálatokat és felülvizsgálatokat 

is ideértve, az (EU) 2016/1036 rendelet 11. 

cikke (9) bekezdésére figyelemmel. Ezen 

(6) Minthogy a kérdést egyetlen más 

konkrét átmeneti szabály sem szabályozza, 

helyénvaló előírni e rendelet alkalmazását 

az eljárások megindítására vonatkozó 

valamennyi határozatra, valamint az 

összes, e rendelet hatálybalépésének napján 

vagy azt követően indított eljárásra, az 

eredeti vizsgálatokat és felülvizsgálatokat 

is ideértve, az (EU) 2016/1036 rendelet 11. 

cikke (9) bekezdésére figyelemmel. Ezen 
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túlmenően konkrét átmeneti szabály 

alkalmazásával, továbbá tekintettel arra, 

hogy a kérdést egyetlen más konkrét 

átmeneti szabály sem szabályozza, 

helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a 2. cikk 

(7) bekezdésének a) pontja vagy a 2. cikk 

(7) bekezdésének b) pontja szerint 

kiszámított rendes értékről a 2. cikk (1)–

(6a) bekezdése szerint kiszámított rendes 

értékre való áttérés esetében az (EU) 

2016/1036 rendelet 11. cikke (3) 

bekezdésének első albekezdésében előírt 

észszerű időszak lejártnak tekintendő azon 

a napon, amikor megindítják az ilyen 

áttérést követő első lejárati felülvizsgálatot. 

Az e rendelet rendelkezéseire irányuló 

kijátszás kockázatának csökkentése 

érdekében az (EU) 2016/1036 rendelet 11. 

cikkének (4) bekezdése alapján végzett 

felülvizsgálatokra vonatkozóan ugyanezen 

megközelítést kell alkalmazni. Helyénvaló 

egyúttal emlékeztetni arra is, hogy a 2. cikk 

(7) bekezdésének a) pontja vagy a 2. cikk 

(7) bekezdésének b) pontja szerint 

kiszámított rendes értékről a 2. cikk (1)–

(6a) bekezdése szerint kiszámított rendes 

értékre való áttérés önmagában nem 

minősülne az (EU) 2016/1036 rendelet 11. 

cikke (3) bekezdése értelmében vett 

elegendő bizonyítéknak. Az ilyen átmeneti 

szabályoknak olyan hiányosságot kell 

orvosolniuk, amely máskülönben a 

jogbizonytalanság veszélyét idézné elő, az 

érdekelt felek számára pedig megfelelő 

lehetőséget kell biztosítaniuk a régi 

szabályok elévüléséhez és az új szabályok 

hatálybalépéséhez való alkalmazkodáshoz, 

továbbá meg kell könnyíteniük az (EU) 

2016/1036 rendelet hatékony, szabályos és 

méltányos alkalmazását. 

túlmenően konkrét átmeneti szabály 

alkalmazásával, továbbá tekintettel arra, 

hogy a kérdést egyetlen más konkrét 

átmeneti szabály sem szabályozza, 

helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a 2. cikk 

(7) bekezdésének a) pontja vagy a 2. cikk 

(7) bekezdésének b) pontja szerint 

kiszámított rendes értékről a 2. cikk (1)–(7) 

bekezdése szerint kiszámított rendes 

értékre való áttérés esetében az (EU) 

2016/1036 rendelet 11. cikke (3) 

bekezdésének első albekezdésében előírt 

észszerű időszak lejártnak tekintendő azon 

a napon, amikor megindítják az ilyen 

áttérést követő első lejárati felülvizsgálatot. 

Az e rendelet rendelkezéseire irányuló 

kijátszás kockázatának csökkentése 

érdekében az (EU) 2016/1036 rendelet 11. 

cikkének (4) bekezdése alapján végzett 

felülvizsgálatokra vonatkozóan ugyanezen 

megközelítést kell alkalmazni. Helyénvaló 

egyúttal emlékeztetni arra is, hogy a 2. cikk 

(7) bekezdésének a) pontja vagy a 2. cikk 

(7) bekezdésének b) pontja szerint 

kiszámított rendes értékről a 2. cikk (1)–(7) 

bekezdése szerint kiszámított rendes 

értékre való áttérés önmagában nem 

minősülne az (EU) 2016/1036 rendelet 11. 

cikke (3) bekezdése értelmében vett 

elegendő bizonyítéknak. Az ilyen átmeneti 

szabályoknak olyan hiányosságot kell 

orvosolniuk, amely máskülönben a 

jogbizonytalanság veszélyét idézné elő, az 

érdekelt felek számára pedig megfelelő 

lehetőséget kell biztosítaniuk a régi 

szabályok elévüléséhez és az új szabályok 

hatálybalépéséhez való alkalmazkodáshoz, 

továbbá meg kell könnyíteniük az (EU) 

2016/1036 rendelet hatékony, szabályos és 

méltányos alkalmazását. 

Or. en 

 

Módosítás  41 

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

Iuliu Winkler 
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Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Minthogy a kérdést egyetlen más 

konkrét átmeneti szabály sem szabályozza, 

helyénvaló előírni e rendelet alkalmazását 

az eljárások megindítására vonatkozó 

valamennyi határozatra, valamint az 

összes, e rendelet hatálybalépésének napján 

vagy azt követően indított eljárásra, az 

eredeti vizsgálatokat és felülvizsgálatokat 

is ideértve, az (EU) 2016/1036 rendelet 11. 

cikke (9) bekezdésére figyelemmel. Ezen 

túlmenően konkrét átmeneti szabály 

alkalmazásával, továbbá tekintettel arra, 

hogy a kérdést egyetlen más konkrét 

átmeneti szabály sem szabályozza, 

helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a 2. cikk 

(7) bekezdésének a) pontja vagy a 2. cikk 

(7) bekezdésének b) pontja szerint 

kiszámított rendes értékről a 2. cikk (1)–

(6a) bekezdése szerint kiszámított rendes 

értékre való áttérés esetében az (EU) 

2016/1036 rendelet 11. cikke (3) 

bekezdésének első albekezdésében előírt 

észszerű időszak lejártnak tekintendő azon 

a napon, amikor megindítják az ilyen 

áttérést követő első lejárati felülvizsgálatot. 

Az e rendelet rendelkezéseire irányuló 

kijátszás kockázatának csökkentése 

érdekében az (EU) 2016/1036 rendelet 11. 

cikkének (4) bekezdése alapján végzett 

felülvizsgálatokra vonatkozóan ugyanezen 

megközelítést kell alkalmazni. Helyénvaló 

egyúttal emlékeztetni arra is, hogy a 2. cikk 

(7) bekezdésének a) pontja vagy a 2. cikk 

(7) bekezdésének b) pontja szerint 

kiszámított rendes értékről a 2. cikk (1)–

(6a) bekezdése szerint kiszámított rendes 

értékre való áttérés önmagában nem 

minősülne az (EU) 2016/1036 rendelet 11. 

cikke (3) bekezdése értelmében vett 

elegendő bizonyítéknak. Az ilyen átmeneti 

szabályoknak olyan hiányosságot kell 

orvosolniuk, amely máskülönben a 

(6) Minthogy a kérdést egyetlen más 

konkrét átmeneti szabály sem szabályozza, 

helyénvaló előírni e rendelet alkalmazását 

az eljárások megindítására vonatkozó 

valamennyi határozatra, valamint az 

összes, e rendelet hatálybalépésének napján 

vagy azt követően indított eljárásra, az 

eredeti vizsgálatokat és felülvizsgálatokat 

is ideértve, az (EU) 2016/1036 rendelet 11. 

cikke (9) bekezdésére figyelemmel. Ezen 

túlmenően konkrét átmeneti szabály 

alkalmazásával, továbbá tekintettel arra, 

hogy a kérdést egyetlen más konkrét 

átmeneti szabály sem szabályozza, 

helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a 2. cikk 

(7) bekezdésének a) pontja vagy a 2. cikk 

(7) bekezdésének b) pontja szerint 

kiszámított rendes értékről a 2. cikk (1)–

(6a) bekezdése szerint kiszámított rendes 

értékre való áttérés esetében az (EU) 

2016/1036 rendelet 11. cikke (3) 

bekezdésének első albekezdésében előírt 

észszerű időszak lejártnak tekintendő azon 

a napon, amikor megindítják az ilyen 

áttérést követő első lejárati felülvizsgálatot. 

Az e rendelet rendelkezéseire irányuló 

kijátszás kockázatának csökkentése 

érdekében az (EU) 2016/1036 rendelet 11. 

cikkének (4) bekezdése alapján végzett 

felülvizsgálatokra vonatkozóan ugyanezen 

megközelítést kell alkalmazni. Helyénvaló 

egyúttal emlékeztetni arra is, hogy a 2. cikk 

(7) bekezdésének a) pontja vagy a 2. cikk 

(7) bekezdésének b) pontja szerint 

kiszámított rendes értékről a 2. cikk (1)–

(6a) bekezdése szerint kiszámított rendes 

értékre való áttérés önmagában nem 

minősülne az (EU) 2016/1036 rendelet 11. 

cikke (3) bekezdése értelmében vett 

elegendő bizonyítéknak. Ezeknek a 

támogatott behozatallal szembeni védelmi 

intézkedések további alkalmazását 
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jogbizonytalanság veszélyét idézné elő, az 

érdekelt felek számára pedig megfelelő 

lehetőséget kell biztosítaniuk a régi 

szabályok elévüléséhez és az új szabályok 

hatálybalépéséhez való alkalmazkodáshoz, 

továbbá meg kell könnyíteniük az (EU) 

2016/1036 rendelet hatékony, szabályos és 

méltányos alkalmazását. 

lehetővé tevő átmeneti szabályoknak olyan 

hiányosságot kell orvosolniuk, amely 

máskülönben a jogbizonytalanság 

veszélyét idézné elő, az érdekelt felek 

számára pedig megfelelő lehetőséget kell 

biztosítaniuk a régi szabályok elévüléséhez 

és az új szabályok hatálybalépéséhez való 

alkalmazkodáshoz, továbbá meg kell 

könnyíteniük az (EU) 2016/1036 rendelet 

hatékony, szabályos és méltányos 

alkalmazását. 

Or. fr 

Indokolás 

Az átmeneti intézkedéseknek nem szabad megszakadniuk és az érintett ágazatokat nem szabad 

a behozatallal szembeni védelmi intézkedések visszavonásával gyengíteni. 

 

Módosítás  42 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) A szabályok alkalmazása során a 

WTO-egyezmények és a hozzájuk tartozó 

jegyzőkönyvek által megállapított jogok és 

kötelezettségek egyensúlyának megőrzése 

érdekében elengedhetetlen, hogy az Unió 

tekintetbe vegye, hogy ezeket a 

szabályokat az Unió fő kereskedelmi 

partnerei miként értelmezik és 

alkalmazzák. 

Or. en 

 

Módosítás  43 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új) 
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(EU) 2016/1036 rendelet 

4 preambulumbekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 -1. A (4) preambulumbekezdés 

helyébe a következő szöveg lép: 

„Az 1994. évi dömpingellenes 

megállapodás szabályainak alkalmazása 

során az Általános Vám- és Kereskedelmi 

Egyezmény (GATT) által megállapított 

jogok és kötelezettségek egyensúlyának 

megőrzése érdekében elengedhetetlen, 

hogy az Unió tekintetbe vegye, hogy ezeket 

a szabályokat az Unió fő kereskedelmi 

partnerei miként értelmezik.” 

„A szabályok alkalmazása során a WTO-

egyezmények és a hozzájuk tartozó 

csatlakozási jegyzőkönyvek által 

megállapított jogok és kötelezettségek 

egyensúlyának megőrzése érdekében 

elengedhetetlen, hogy az Unió tekintetbe 

vegye az Unió fő kereskedelmi partnerei 

általi értelmezést és alkalmazást.” 

Or. en 

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

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1036&qid=1495043088072&from=EN 

 

Módosítás  44 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) Abban az esetben, ha e rendelkezés 

vagy e rendelet bármely más vonatkozó 

rendelkezésének alkalmazásakor 

megállapítást nyer, hogy a fennálló 

jelentős torzulások következtében nem 

helyénvaló az exportáló országbeli 

belföldi árak és költségek alkalmazása, a 

rendes értéket a torzulásoktól mentes 

árakat vagy referenciaértékeket tükröző 

előállítási és értékesítési költségek alapján 

kell képezni. Az e célból felhasználható 

források a torzulásoktól mentes 

nemzetközi árakat, költségeket, vagy 

referenciaértékeket, vagy az exportáló 

országgal hasonló gazdasági fejlettségi 

a) E rendszerszintű vagy 

makroléptékű torzulások nagymértékben 

meghatározzák, hogy a vállalatok és 

ágazatok árai és költségei jelentősen 

torzulnak-e. A rendszerszintű torzulások 

értékelése különösen fontos a heterogén 

ágazatok esetében, amelyekben nagy a 

kis- és középvállalkozások (kkv-k) 

részaránya, és amelyek esetében a 

legnehezebb bizonyítékot találni az 

ágazatspecifikus torzulásokra. 
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szintű, megfelelő reprezentatív országbeli 

vonatkozó előállítási és értékesítési 

költségeket foglalják magukban, feltéve 

hogy a vonatkozó költségadatok könnyen 

elérhetők. A képzett rendes értéknek 

tartalmaznia kell az értékesítési, általános 

és igazgatási költségek, valamint a 

nyereség észszerű összegét. 

 Az exportáló ország gazdaságának 

egészében vagy gazdaságának az érintett 

ágazatában fennálló egy vagy több 

jelentős torzulás automatikusan a 

torzulásoktól mentes nemzetközi, 

harmadik országbeli vagy uniós árak, 

költségek vagy referenciaértékek 

alkalmazását eredményezi az egyes 

termelési tényezők esetében a rendes érték 

képzése céljából. 

 Ha egy olyan ország vagy ágazat 

exportáló gyártója/termelője, amelyben 

egy vagy több jelentős torzulás áll fenn, 

egyértelműen bizonyítja, hogy ágazatát 

sem közvetlenül, sem közvetetten nem 

érinti semmilyen jelentős torzulás, e 

gyártó/termelő költségeit kell felhasználni 

a rendes érték képzésére. 

 Ha egy olyan ország vagy ágazat 

exportáló gyártója/termelője, amelyben 

egy vagy több jelentős torzulás áll fenn, 

egyértelműen bizonyítja, hogy egy vagy 

több egyedi termelési tényezőjének 

költségei jelentős torzulásoktól mentes 

országokból származó behozatalhoz 

kapcsolódnak, és e költségek nem 

torzultak, ezeket a költségeket használják 

fel a rendes érték képzésére. 

 Az exportáló gyártó/termelő valamely 

termelési tényezőjének költségei 

tekintetében a torzulás fennállásának 

hiányát, valamint ennek megbízhatóságát 

többek között az érintett mennyiségek, 

azoknak az adott tényező teljes 

költségéhez viszonyított aránya és a 

termelésben való tényleges felhasználás 

alapján értékelik. 
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 Ezek az egyedi megállapítások nem 

befolyásolhatják a más exportáló 

gyártókra/termelőkre vonatkozó rendes 

értéket, és következésképpen – tekintet 

nélkül a 17. cikk alkalmazására – nem 

extrapolálhatók a teljes országra vagy 

ágazatra. 

 Tekintettel a fent leírt különféle elemekre, 

a Bizottság határidőket szab meg a 

bizonyítékok benyújtása tekintetében, 

hogy lehetővé tegye mind valamennyi 

érdekelt fél védelemhez való jogának, 

mind pedig az általános eljárási 

határidőknek a tiszteletben tartását. Az 

egyes termelési tényezőkre vonatkozó 

további bizonyítékokat a Bizottság e 

határidők után csak akkor fogadhatja el, 

ha a Bizottságnak lehetősége van arra, 

hogy azokat megfelelően értékelje, és a 

többi félnek elegendő ideje lenne, hogy 

észrevételeket tegyen. 

Or. en 

 

Módosítás  45 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) Abban az esetben, ha e rendelkezés 

vagy e rendelet bármely más vonatkozó 

rendelkezésének alkalmazásakor 
megállapítást nyer, hogy a fennálló jelentős 

torzulások következtében nem helyénvaló 

az exportáló országbeli belföldi árak és 

költségek alkalmazása, a rendes értéket a 

torzulásoktól mentes árakat vagy 

referenciaértékeket tükröző előállítási és 

értékesítési költségek alapján kell képezni. 

Az e célból felhasználható források a 

torzulásoktól mentes nemzetközi árakat, 

a) Abban az esetben, ha megállapítást 

nyer, hogy a gazdaság egészében vagy 

annak egyes ágazataiban fennálló egy 

vagy több jelentős torzulás következtében 

nem helyénvaló az exportáló országbeli 

belföldi árak és költségek alkalmazása, a 

rendes értéket valamennyi termelési 

tényező tekintetében a torzulásoktól 

mentes árakat vagy referenciaértékeket 

tükröző előállítási és értékesítési költségek 

alapján kell képezni. Az e célból 

felhasználható források a torzulásoktól 
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költségeket, vagy referenciaértékeket, vagy 

az exportáló országgal hasonló gazdasági 

fejlettségi szintű, megfelelő reprezentatív 

országbeli vonatkozó előállítási és 

értékesítési költségeket foglalják 

magukban, feltéve hogy a vonatkozó 

költségadatok könnyen elérhetők. A 

képzett rendes értéknek tartalmaznia kell 

az értékesítési, általános és igazgatási 

költségek, valamint a nyereség észszerű 

összegét. 

mentes nemzetközi árakat, költségeket, 

vagy referenciaértékeket, vagy egy 

megfelelő reprezentatív országbeli – ezen 

belül uniós tagállambeli – vonatkozó 

előállítási és értékesítési költségeket 

foglalják magukban, feltéve hogy a 

vonatkozó adatok könnyen elérhetők. A 

képzett rendes értéknek tartalmaznia kell 

az értékesítési, általános és igazgatási 

költségek, valamint a nyereség torzulástól 

mentes és észszerű összegét. 

 Az exportáló ország gazdaságának 

egészében vagy gazdaságának az érintett 

ágazatában fennálló egy vagy több 

jelentős torzulás automatikusan a 

torzulásoktól mentes nemzetközi, 

harmadik országbeli vagy uniós árak, 

költségek vagy referenciaértékek 

alkalmazását eredményezi minden egyes 

termelési tényező tekintetében a rendes 

érték képzése céljából. 

 Ha azonban egy olyan ország vagy ágazat 

exportáló gyártója/termelője, amelyben 

egy vagy több jelentős torzulás áll fenn, 

meggyőzően bizonyítja, hogy egy vagy 

több egyedi termelési tényező 

vonatkozásában költségei nem torzultak, a 

következő bekezdés alapján ezeket a 

költségeket használják fel a rendes érték 

képzésére. 

 Az exportáló gyártó/termelő valamely 

termelési tényezőjének költségei 

tekintetében a torzulás fennállásának 

hiányát, valamint ennek megbízhatóságát 

többek között az érintett mennyiségek, 

azoknak az adott tényező teljes 

költségéhez viszonyított aránya és a 

termelésben való tényleges felhasználás 

alapján értékelik. 

 Ezek az egyedi megállapítások nem 

befolyásolhatják a más exportáló 

gyártókra/termelőkre vonatkozó rendes 

értéket, és következésképpen – tekintet 

nélkül a 17. cikk alkalmazására – nem 

extrapolálhatók a teljes országra vagy 

ágazatra. 
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 Tekintettel a fent leírt különféle elemekre, 

a Bizottság határidőket szab meg a 

bizonyítékok benyújtása tekintetében, 

hogy lehetővé tegye mind valamennyi 

érdekelt fél védelemhez való jogának, 

mind pedig az általános eljárási 

határidőknek a tiszteletben tartását. Az 

egyes termelési tényezőkre vonatkozó 

további bizonyítékokat a Bizottság e 

határidők után csak akkor fogadhatja el, 

ha a Bizottságnak lehetősége van arra, 

hogy azokat megfelelően értékelje, és a 

többi félnek elegendő ideje lenne, hogy 

észrevételeket tegyen. 

Or. en 

 

Módosítás  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 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) Abban az esetben, ha e rendelkezés 

vagy e rendelet bármely más vonatkozó 

rendelkezésének alkalmazásakor 
megállapítást nyer, hogy a fennálló jelentős 

torzulások következtében nem helyénvaló 

az exportáló országbeli belföldi árak és 

költségek alkalmazása, a rendes értéket a 

torzulásoktól mentes árakat vagy 

referenciaértékeket tükröző előállítási és 

értékesítési költségek alapján kell képezni. 

Az e célból felhasználható források a 

torzulásoktól mentes nemzetközi árakat, 

költségeket, vagy referenciaértékeket, 

vagy az exportáló országgal hasonló 

gazdasági fejlettségi szintű, megfelelő 

reprezentatív országbeli vonatkozó 

a) Abban az esetben, ha megállapítást 

nyer, hogy a gazdaság egészében vagy 

annak egy vagy több ágazatában fennálló 

egy vagy több jelentős torzulás 

következtében nem helyénvaló az 

exportáló országbeli belföldi árak és 

költségek alkalmazása, a rendes értéket 

minden egyes termelési tényező 

tekintetében a torzulásoktól mentes árakat 

vagy referenciaértékeket tükröző előállítási 

és értékesítési költségek alapján kell 

képezni, és az adott országbeli exportáló 

gyártóktól/termelőktől származó 

behozatalra kivetendő dömpingellenes 

vám kiszámításához nem alkalmazzák az 

alacsonyabb vám szabályát. Az e célból 
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előállítási és értékesítési költségeket 

foglalják magukban, feltéve hogy a 

vonatkozó költségadatok könnyen 

elérhetők. A képzett rendes értéknek 

tartalmaznia kell az értékesítési, általános 

és igazgatási költségek, valamint a 

nyereség észszerű összegét. 

felhasználható források a következők: 

 – megfelelő reprezentatív gyártó/termelő 

országbeli vonatkozó előállítási és 

értékesítési költségek, amelyben a 

vizsgálat által érintett árak és költségek 

szabadpiaci erőviszonyok eredményei, 

ideértve az Unió tagállamait is, 

 vagy 

 – ha az előbbit a Bizottság nem tartja 

megfelelőnek, torzulásoktól mentes 

nemzetközi árak, költségek vagy 

referenciaértékek, feltéve hogy a 

vonatkozó költségadatok könnyen 

elérhetők. A képzett rendes értéknek 

tartalmaznia kell az értékesítési, általános 

és igazgatási költségek, valamint a 

nyereség észszerű összegét. 

 Torzulásoktól mentes nemzetközi 

költségek vagy harmadik országbeli árak 

vagy referenciaértékek hiányában a 

Bizottsága rendes értéket egyéb észszerű 

alapon, többek között az Unión belüli 

megfelelő árak és költségek alapján 

állapítja meg. Különösen ez a helyzet, ha 

a panaszt benyújtó uniós gazdasági ágazat 

jelentős részben kkv-kból áll. Valamely 

adott termelési tényező költségeinek és 

árainak megbízhatóságát, ahhoz, hogy 

azok torzulástól mentesnek tekinthetők 

legyenek, többek között az érintett 

mennyiségek, azoknak az adott tényező 

teljes költségéhez viszonyított aránya és a 

termelésben való tényleges felhasználás 

alapján értékelik. 

 E módszer keretében az arra vonatkozó 

bizonyítás terhe, hogy nem állnak fenn 

jelentős torzulások, minden termelési 

tényező tekintetében az exportáló ország 

gyártóira/termelőire hárul. Ha valamely 

olyan ország exportáló gyártója/termelője, 
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amelyben egy vagy több jelentős torzulás 

áll fenn, meggyőzően bizonyítja, hogy egy 

vagy több egyedi termelési tényezőjének 

költségei torzulástól mentesek, a rendes 

érték képzése során ezen egyedi termelési 

tényezők költségeit kell felhasználni; 

mindez nem érinti a torzulástól mentes 

harmadik országbeli, uniós vagy 

nemzetközi árak, költségek vagy 

referenciaértékek felhasználását azon 

termelési tényezők esetében, amelyek 

tekintetében jelentős torzulás áll fenn. 

Or. en 

 

Módosítás  47 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) Abban az esetben, ha e rendelkezés 

vagy e rendelet bármely más vonatkozó 

rendelkezésének alkalmazásakor 

megállapítást nyer, hogy a fennálló jelentős 

torzulások következtében nem helyénvaló 

az exportáló országbeli belföldi árak és 

költségek alkalmazása, a rendes értéket a 

torzulásoktól mentes árakat vagy 

referenciaértékeket tükröző előállítási és 

értékesítési költségek alapján kell képezni. 

Az e célból felhasználható források a 

torzulásoktól mentes nemzetközi árakat, 

költségeket, vagy referenciaértékeket, vagy 

az exportáló országgal hasonló gazdasági 

fejlettségi szintű, megfelelő reprezentatív 

országbeli vonatkozó előállítási és 

értékesítési költségeket foglalják 

magukban, feltéve hogy a vonatkozó 

költségadatok könnyen elérhetők. A 

képzett rendes értéknek tartalmaznia kell 

az értékesítési, általános és igazgatási 

a) Abban az esetben, ha e rendelkezés 

vagy e rendelet bármely más vonatkozó 

rendelkezésének alkalmazásakor 

megállapítást nyer, hogy a gazdaság 

egészében vagy annak egyes ágazataiban 
fennálló jelentős torzulások következtében 

nem helyénvaló az exportáló országbeli 

belföldi árak és költségek alkalmazása, a 

rendes értéket a torzulásoktól mentes 

árakat vagy referenciaértékeket tükröző 

előállítási és értékesítési költségek alapján 

kell képezni. Az e célból felhasználható 

források a torzulásoktól mentes nemzetközi 

árakat, költségeket, vagy 

referenciaértékeket, vagy a megfelelő 

reprezentatív országbeli – akár valamely 

tagállambeli – vonatkozó előállítási és 

értékesítési költségeket foglalják 

magukban, feltéve hogy a vonatkozó 

adatok könnyen elérhetők. A képzett 

rendes értéknek tartalmaznia kell az 
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költségek, valamint a nyereség észszerű 

összegét. 

értékesítési, általános és igazgatási 

költségek, valamint a nyereség torzulástól 

mentes és észszerű összegét. 

 Az exportáló ország gazdaságának 

egészében vagy gazdaságának valamely 

ágazatában fennálló jelentős torzulások 

automatikusan a torzulásoktól mentes 

nemzetközi, harmadik országbeli vagy 

uniós árak, költségek vagy referenciaérték 

alkalmazását eredményezik minden egyes 

termelési tényező esetében a rendes érték 

képzése céljából. 

 Ha azonban egy olyan ország vagy ágazat  

exportáló gyártói/termelői, amelyben 

jelentős torzulások állnak fenn, 

meggyőzően bizonyítják, hogy egy vagy 

több egyedi termelési tényező költségei az 

ágazat egészének vonatkozásában 

mentesek a torzulástól, ezeket a 

költségeket használják fel a rendes érték 

képzésére. 

 Az exportáló gyártók/termelők valamely 

termelési tényezőjének költségei 

tekintetében a torzulás fennállásának 

hiányát, valamint ennek megbízhatóságát 

többek között az érintett mennyiségek, 

azoknak az adott tényező teljes 

költségéhez viszonyított aránya és a 

termelésben való tényleges felhasználás 

alapján értékelik. 

 Annak lehetővé tétele érdekében, hogy a 

Bizottság be tudja tartani az általános 

eljárási határidőket, és tiszteletben tudja 

tartani valamennyi érdekelt fél 

védelemhez való jogát, a Bizottság 

határidőket szab meg a fent leírt különféle 

elemekre vonatkozó bizonyítékok 

benyújtása tekintetében. A Bizottság e 

határidők után csak akkor fogadhat el 

további bizonyítékokat, ha lehetősége van 

arra, hogy azokat megfelelően értékelje, 

és a többi félnek elegendő ideje van arra, 

hogy észrevételeket tegyen. 

Or. en 
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Módosítás  48 

Dita Charanzová 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) Abban az esetben, ha e rendelkezés 

vagy e rendelet bármely más vonatkozó 

rendelkezésének alkalmazásakor 
megállapítást nyer, hogy a fennálló jelentős 

torzulások következtében nem helyénvaló 

az exportáló országbeli belföldi árak és 

költségek alkalmazása, a rendes értéket a 

torzulásoktól mentes árakat vagy 

referenciaértékeket tükröző előállítási és 

értékesítési költségek alapján kell képezni. 

Az e célból felhasználható források a 

torzulásoktól mentes nemzetközi árakat, 

költségeket, vagy referenciaértékeket, vagy 

az exportáló országgal hasonló gazdasági 

fejlettségi szintű, megfelelő reprezentatív 

országbeli vonatkozó előállítási és 

értékesítési költségeket foglalják 

magukban, feltéve hogy a vonatkozó 

költségadatok könnyen elérhetők. A 

képzett rendes értéknek tartalmaznia kell 

az értékesítési, általános és igazgatási 

költségek, valamint a nyereség észszerű 

összegét. 

a) Abban az esetben, ha megállapítást 

nyer, hogy a gazdaság egészében vagy 

annak egyes ágazataiban fennálló egy 

vagy több jelentős torzulás következtében 

nem helyénvaló az exportáló országbeli 

belföldi árak és költségek alkalmazása, a 

rendes értéket valamennyi termelési 

tényező tekintetében a torzulásoktól 

mentes árakat vagy referenciaértékeket 

tükröző előállítási és értékesítési költségek 

alapján kell képezni. Az e célból 

felhasználható források a torzulásoktól 

mentes nemzetközi árakat, költségeket, 

vagy referenciaértékeket, vagy egy 

megfelelő reprezentatív országbeli – ezen 

belül uniós tagállambeli – vonatkozó 

előállítási és értékesítési költségeket 

foglalják magukban, feltéve hogy a 

vonatkozó költségadatok könnyen 

elérhetők. A képzett rendes értéknek 

tartalmaznia kell az értékesítési, általános 

és igazgatási költségek, valamint a 

nyereség torzulástól mentes és észszerű 

összegét. 

 Az exportáló ország gazdaságának 

egészében vagy gazdaságának valamely 

ágazatában fennálló egy vagy több 

jelentős torzulás automatikusan a 

torzulásoktól mentes nemzetközi, 

harmadik országbeli vagy uniós árak, 

költségek vagy referenciaértékek 

alkalmazását eredményezi minden egyes 

termelési tényező tekintetében a rendes 

érték képzése céljából. 

 Ha azonban egy olyan ország vagy ágazat 
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exportáló gyártói/termelői, amelyben egy 

vagy több jelentős torzulás áll fenn, 

meggyőzően bizonyítják, hogy egy vagy 

több egyedi termelési tényező költségei az 

ágazat egészének vonatkozásában 

mentesek a torzulástól, ezeket a 

költségeket használják fel a rendes érték 

képzésére. 

 Az exportáló gyártók/termelők valamely 

termelési tényezőjének költségei 

tekintetében a torzulás fennállásának 

hiányát, valamint ennek megbízhatóságát 

többek között az érintett mennyiségek, 

azoknak az adott tényező teljes 

költségéhez viszonyított aránya és a 

termelésben való tényleges felhasználás 

alapján értékelik. 

 Annak lehetővé tétele érdekében, hogy a 

Bizottság be tudja tartani az általános 

eljárási határidőket, és tiszteletben tudja 

tartani valamennyi érdekelt fél 

védelemhez való jogát, a Bizottság 

határidőket szab meg a fent leírt különféle 

elemekre vonatkozó bizonyítékok 

benyújtása tekintetében. A Bizottság e 

határidők után csak akkor fogadhat el 

további bizonyítékokat, ha lehetősége van 

arra, hogy azokat megfelelően értékelje, 

és a többi félnek elegendő ideje van arra, 

hogy észrevételeket tegyen. 

Or. en 

 

Módosítás  49 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) Abban az esetben, ha e rendelkezés a) Abban az esetben, ha e rendelkezés 
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vagy e rendelet bármely más vonatkozó 

rendelkezésének alkalmazásakor 

megállapítást nyer, hogy a fennálló jelentős 

torzulások következtében nem helyénvaló 

az exportáló országbeli belföldi árak és 

költségek alkalmazása, a rendes értéket a 

torzulásoktól mentes árakat vagy 

referenciaértékeket tükröző előállítási és 

értékesítési költségek alapján kell képezni. 

Az e célból felhasználható források a 

torzulásoktól mentes nemzetközi árakat, 

költségeket, vagy referenciaértékeket, vagy 

az exportáló országgal hasonló gazdasági 

fejlettségi szintű, megfelelő reprezentatív 

országbeli vonatkozó előállítási és 

értékesítési költségeket foglalják 

magukban, feltéve hogy a vonatkozó 

költségadatok könnyen elérhetők. A 

képzett rendes értéknek tartalmaznia kell 

az értékesítési, általános és igazgatási 

költségek, valamint a nyereség észszerű 

összegét. 

vagy e rendelet bármely más vonatkozó 

rendelkezésének alkalmazásakor 

megállapítást nyer, hogy a gazdaság 

egészében vagy annak egyes ágazataiban 
fennálló egy vagy több jelentős torzulás 

következtében nem helyénvaló az 

exportáló országbeli belföldi árak és 

költségek alkalmazása, a rendes értéket 

minden termelési tényező tekintetében a 

torzulásoktól mentes árakat vagy 

referenciaértékeket tükröző előállítási és 

értékesítési költségek alapján kell képezni. 

Az e célból felhasználható források a 

torzulásoktól mentes nemzetközi árakat, 

költségeket, vagy referenciaértékeket, vagy 

egy megfelelő reprezentatív országbeli 

vonatkozó előállítási és értékesítési 

költségeket foglalják magukban. A 

megfelelő, piacgazdasággal rendelkező, 

reprezentatív országot megalapozott 

módon, a kiválasztás idején rendelkezésre 

álló összes megbízható információ 

figyelembevételével kell kiválasztani. A 

kiválasztott országnak ezenfelül megfelelő 

szintű szociális normákkal és 

környezetvédelmi előírásokkal kell 

rendelkeznie; a megfelelő szint 

meghatározása annak alapján történik, 
hogy a harmadik ország ratifikálta-e 

azokat a többoldalú környezetvédelmi 

megállapodásokat és jegyzőkönyveket, 

amelyeknek az Unió valamely adott 

időpontban részes fele, illetve az ILO -

I. mellékletben felsorolt egyezményeit. A 

képzett rendes értéknek tartalmaznia kell 

az értékesítési, általános és igazgatási 

költségek, valamint a nyereség észszerű 

összegét. 

 Az exportáló ország gazdaságának 

egészében vagy gazdaságának valamely 

ágazatában fennálló egy vagy több 

jelentős torzulás automatikusan a 

torzulásoktól mentes nemzetközi, 

harmadik országbeli vagy uniós árak, 

költségek vagy referenciaértékek 

alkalmazását eredményezi az egyes 

termelési tényezők tekintetében a rendes 
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érték képzése céljából. 

 Ha valamely olyan ország exportáló 

gyártója/termelője, amelyben egy vagy 

több jelentős torzulás áll fenn, 

meggyőzően bizonyítja, hogy egy vagy 

több egyedi termelési tényezője 

vonatkozásában költségei torzulástól 

mentesek, e költségeket használják fel a 

rendes érték képzésére. 

 Valamely adott tényező költségeinek és 

árainak megbízhatóságát, ahhoz, hogy 

azok torzulástól mentesnek tekinthetők 

legyenek, többek között az érintett 

mennyiségek, azoknak az adott tényező 

teljes költségéhez viszonyított aránya és a 

termelésben való tényleges felhasználás 

alapján értékelik. 

Or. en 

 

Módosítás  50 

Christofer Fjellner 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) Abban az esetben, ha e rendelkezés 

vagy e rendelet bármely más vonatkozó 

rendelkezésének alkalmazásakor 

megállapítást nyer, hogy a fennálló 

jelentős torzulások következtében nem 

helyénvaló az exportáló országbeli belföldi 

árak és költségek alkalmazása, a rendes 

értéket a torzulásoktól mentes árakat vagy 

referenciaértékeket tükröző előállítási és 

értékesítési költségek alapján kell képezni. 

Az e célból felhasználható források a 

torzulásoktól mentes nemzetközi árakat, 

költségeket, vagy referenciaértékeket, 

vagy az exportáló országgal hasonló 

gazdasági fejlettségi szintű, megfelelő 

a) Abban az esetben, ha e rendelkezés 

vagy e rendelet bármely más vonatkozó 

rendelkezésének alkalmazásakor 

megállapítást nyer, hogy az exportáló 

országban fennálló jelentős torzulások 

következtében nem helyénvaló az 

exportáló országbeli belföldi árak és 

költségek alkalmazása, a rendes értéket a 

torzulásoktól mentes árakat vagy 

referenciaértékeket tükröző előállítási és 

értékesítési költségek alapján kell képezni. 

Az e célból a Bizottság által felhasználható 

források a következők: 
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reprezentatív országbeli vonatkozó 

előállítási és értékesítési költségeket 

foglalják magukban, feltéve hogy a 

vonatkozó költségadatok könnyen 

elérhetők. A képzett rendes értéknek 

tartalmaznia kell az értékesítési, általános 

és igazgatási költségek, valamint a 

nyereség észszerű összegét. 

 – az exportáló országgal hasonló 

gazdasági fejlettségi szintű, megfelelő 

reprezentatív országbeli vonatkozó 

előállítási és értékesítési költségek. Ha az 

előállítási költségek tekintetében vállalati 

szintű adatokat használnak fel, olyan 

vállalatot kell kiválasztani, amelynek 

kivitele jelzi, hogy a vállalat az érintett 

termék előállításának időpontjában 

versenyképes a világpiacon; 

 vagy amennyiben máskülönben nem 

megfelelő: 

 – torzulásoktól mentes nemzetközi árak, 

költségek vagy referenciaértékek, vagy az 

exportáló országgal hasonló gazdasági 

fejlettségi szintű, megfelelő reprezentatív 

országbeli vonatkozó előállítási és 

értékesítési költségek, feltéve hogy a 

vonatkozó költségadatok könnyen 

elérhetők. 

 Amennyiben a Bizottság megállapítja, 

hogy bizonyos belföldi adatok mentesek a 

torzulástól, különösen amennyiben az 

exportőrök és gyártók/termelők elégséges 

információt nyújtanak be e célból, többek 

között az érdekelt felekre vonatkozó, c) 

pontban foglalt rendelkezések keretében, 

a Bizottság ezeket az adatokat használja 

fel. A képzett rendes értéknek 

tartalmaznia kell az értékesítési, általános 

és igazgatási költségek, valamint a 

nyereség észszerű összegét. 

Or. en 
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Indokolás 

Ha a rendes érték kiszámítása során vállalati szintű adatokat használnak fel, célszerű az 

érintett gazdasági ágazat valamely versenyképes vállalatának az adatait felhasználni. Ha a 

belföldi adatok torzulástól mentesnek tekinthetők, helyénvaló azok felhasználása. 

 

Módosítás  51 

Salvatore Cicu 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) Abban az esetben, ha e rendelkezés 

vagy e rendelet bármely más vonatkozó 

rendelkezésének alkalmazásakor 
megállapítást nyer, hogy a fennálló jelentős 

torzulások következtében nem helyénvaló 

az exportáló országbeli belföldi árak és 

költségek alkalmazása, a rendes értéket a 

torzulásoktól mentes árakat vagy 

referenciaértékeket tükröző előállítási és 

értékesítési költségek alapján kell képezni. 

Az e célból felhasználható források a 

torzulásoktól mentes nemzetközi árakat, 

költségeket, vagy referenciaértékeket, vagy 

az exportáló országgal hasonló gazdasági 

fejlettségi szintű, megfelelő reprezentatív 

országbeli vonatkozó előállítási és 

értékesítési költségeket foglalják 

magukban, feltéve hogy a vonatkozó 

költségadatok könnyen elérhetők. A 

képzett rendes értéknek tartalmaznia kell 

az értékesítési, általános és igazgatási 

költségek, valamint a nyereség észszerű 

összegét. 

a) Abban az esetben, ha megállapítást 

nyer, hogy a gazdaság egészében vagy 

annak egyes ágazataiban fennálló egy 

vagy több jelentős torzulás következtében 

nem helyénvaló az exportáló országbeli 

belföldi árak és költségek alkalmazása, a 

rendes értéket a torzulásoktól mentes 

árakat vagy referenciaértékeket tükröző 

előállítási és értékesítési költségek alapján 

kell képezni. Az e célból felhasználható 

források valamennyi termelési tényező 

tekintetében a torzulásoktól mentes 

nemzetközi árakat, költségeket, vagy 

referenciaértékeket, vagy egy megfelelő 

reprezentatív országbeli – ezen belül uniós 

tagállambeli – vonatkozó előállítási és 

értékesítési költségeket foglalják 

magukban. A képzett rendes értéknek 

tartalmaznia kell az értékesítési, általános 

és igazgatási költségek, valamint a 

nyereség torzulástól mentes és észszerű 

összegét. 

 Az exportáló ország gazdaságának 

egészében vagy gazdaságának az érintett 

ágazatában fennálló egy vagy több 

jelentős torzulás automatikusan a 

torzulásoktól mentes nemzetközi, 

harmadik országbeli vagy uniós árak, 

költségek és referenciaértékek 
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alkalmazását eredményezi az egyes 

termelési tényezők tekintetében a rendes 

érték képzése céljából. 

 Ha egy olyan ország vagy ágazat 

exportáló gyártója/termelője, amelyben 

egy vagy több jelentős torzulás áll fenn, 

egyértelműen bizonyítja, hogy ágazatát 

sem közvetlenül, sem közvetetten nem 

érinti semmilyen jelentős torzulás, e 

gyártó/termelő költségeit kell felhasználni 

a rendes érték képzésére. 

Or. en 

 

Módosítás  52 

Franck Proust, Tokia Saïfi, Fernando Ruas, Iuliu Winkler 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) Abban az esetben, ha e rendelkezés 

vagy e rendelet bármely más vonatkozó 

rendelkezésének alkalmazásakor 

megállapítást nyer, hogy a fennálló jelentős 

torzulások következtében nem helyénvaló 

az exportáló országbeli belföldi árak és 

költségek alkalmazása, a rendes értéket a 

torzulásoktól mentes árakat vagy 

referenciaértékeket tükröző előállítási és 

értékesítési költségek alapján kell képezni. 

Az e célból felhasználható források a 

torzulásoktól mentes nemzetközi árakat, 

költségeket, vagy referenciaértékeket, vagy 

az exportáló országgal hasonló gazdasági 

fejlettségi szintű, megfelelő reprezentatív 

országbeli vonatkozó előállítási és 

értékesítési költségeket foglalják 

magukban, feltéve hogy a vonatkozó 

költségadatok könnyen elérhetők. A 

képzett rendes értéknek tartalmaznia kell 

az értékesítési, általános és igazgatási 

költségek, valamint a nyereség észszerű 

a) Abban az esetben, ha e rendelkezés 

vagy e rendelet bármely más vonatkozó 

rendelkezésének alkalmazásakor 

megállapítást nyer, hogy a valamely 

ágazatban vagy az egész gazdaságban 
fennálló jelentős torzulások következtében 

nem helyénvaló az exportáló országbeli 

belföldi árak és költségek alkalmazása, a 

rendes értéket a torzulásoktól mentes 

árakat vagy referenciaértékeket tükröző 

előállítási és értékesítési költségek alapján 

kell képezni. Az e célból felhasználható 

források a torzulásoktól mentes nemzetközi 

árakat, költségeket, vagy 

referenciaértékeket, vagy egy megfelelő 

reprezentatív termelő országbeli vonatkozó 

előállítási és értékesítési költségeket 

foglalják magukban, ahol a vizsgálat által 

érintett árak és termelési költségek a piaci 

erők szabad érvényesülésének 

eredményei, feltéve hogy a vonatkozó 

költségadatok könnyen elérhetők. A 
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összegét. képzett rendes értéknek tartalmaznia kell 

az értékesítési, általános és igazgatási 

költségek észszerű összegét, valamint egy 

észszerű haszonkulcsot. Abban az esetben, 

ha az adatok nem érhetők el, nem 

megbízhatóak vagy maga az exportőr vagy 

az exportáló ország hatóságai 

akadályozták a vizsgálatot, a képzett 

rendes értéknek tartalmaznia kell egy, a 

további büntetésre szolgáló észszerű 

összeget. 

Or. fr 

Indokolás 

A hasonló gazdasági fejlettségi szint fogalma valójában nem eredményezi azt, hogy a 

gazdasági szerkezet megbízhatóan összehasonlítható, például a javak elosztásának hiánya 

következtében. A Világbank besorolása alapján Kína Ecuadorral vagy Peruval lenne 

összehasonlítható. 

 

Módosítás  53 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) Abban az esetben, ha e rendelkezés 

vagy e rendelet bármely más vonatkozó 

rendelkezésének alkalmazásakor 

megállapítást nyer, hogy a fennálló 

jelentős torzulások következtében nem 

helyénvaló az exportáló országbeli belföldi 

árak és költségek alkalmazása, a rendes 

értéket a torzulásoktól mentes árakat vagy 

referenciaértékeket tükröző előállítási és 

értékesítési költségek alapján kell képezni. 

Az e célból felhasználható források a 

torzulásoktól mentes nemzetközi árakat, 

költségeket, vagy referenciaértékeket, 

vagy az exportáló országgal hasonló 

gazdasági fejlettségi szintű, megfelelő 

a) Abban az esetben, ha e rendelkezés 

vagy e rendelet bármely más vonatkozó 

rendelkezésének alkalmazásakor 

megállapítást nyer, hogy az exportáló 

országban fennálló jelentős torzulások 

következtében nem helyénvaló a belföldi 

árak és költségek alkalmazása, a rendes 

értéket a torzulásoktól mentes árakat vagy 

referenciaértékeket tükröző előállítási és 

értékesítési költségek alapján kell képezni. 

Az e célból a Bizottság által felhasználható 

források az exportáló országgal hasonló 

gazdasági fejlettségi szintű, megfelelő 

reprezentatív országbeli vonatkozó 

előállítási és értékesítési költségeket 
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reprezentatív országbeli vonatkozó 

előállítási és értékesítési költségeket 

foglalják magukban, feltéve hogy a 

vonatkozó költségadatok könnyen 

elérhetők. A képzett rendes értéknek 

tartalmaznia kell az értékesítési, általános 

és igazgatási költségek, valamint a 

nyereség észszerű összegét. 

foglalják magukban, feltéve hogy a 

vonatkozó adatok könnyen elérhetők, vagy 

– ha a Bizottság ezt tartja helyénvalónak – 

a torzulásoktól mentes nemzetközi árakat, 

költségeket vagy referenciaértékeket 

foglalják magukban. Amennyiben a 

Bizottság megállapítja, hogy bizonyos 

belföldi költségek mentesek a torzulástól, 

különösen amennyiben az exportőrök és 

gyártók/termelők ezt meggyőzően 

bizonyítják, többek között az érdekelt 

felekre vonatkozó, c) pontban foglalt 

rendelkezések keretében, a Bizottság 

ezeket a költségeket használja fel. A 
képzett rendes értéknek tartalmaznia kell 

az értékesítési, általános és igazgatási 

költségek, valamint a nyereség észszerű 

összegét. 

Or. en 

 

Módosítás  54 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) Abban az esetben, ha e rendelkezés 

vagy e rendelet bármely más vonatkozó 

rendelkezésének alkalmazásakor 
megállapítást nyer, hogy a fennálló jelentős 

torzulások következtében nem helyénvaló 

az exportáló országbeli belföldi árak és 

költségek alkalmazása, a rendes értéket a 

torzulásoktól mentes árakat vagy 

referenciaértékeket tükröző előállítási és 

értékesítési költségek alapján kell képezni. 

Az e célból felhasználható források a 

torzulásoktól mentes nemzetközi árakat, 

költségeket, vagy referenciaértékeket, vagy 

az exportáló országgal hasonló gazdasági 

fejlettségi szintű, megfelelő reprezentatív 

a) Abban az esetben, ha megállapítást 

nyer, hogy a gazdaság egészében vagy 

egyes gazdasági ágazatokban fennálló 

jelentős torzulások következtében nem 

helyénvaló az exportáló országbeli belföldi 

árak és költségek alkalmazása, a rendes 

értéknek a torzulásoktól mentes árakat 

vagy referenciaértékeket tükröző áron kell 

alapulnia, vagy azt a torzulásoktól mentes 

árakat vagy referenciaértékeket tükröző 
előállítási és értékesítési költségek alapján 

kell képezni. Az e célból felhasználható 

források a torzulásoktól mentes nemzetközi 

árakat, költségeket, vagy 

referenciaértékeket, vagy egy elégséges 
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országbeli vonatkozó előállítási és 

értékesítési költségeket foglalják 

magukban, feltéve hogy a vonatkozó 

költségadatok könnyen elérhetők. A 

képzett rendes értéknek tartalmaznia kell 

az értékesítési, általános és igazgatási 

költségek, valamint a nyereség észszerű 

összegét. 

szintű szociális és környezetvédelmi 

normákkal rendelkező, megfelelő 

reprezentatív országbeli vonatkozó 

előállítási és értékesítési költségeket 

foglalják magukban, ideértve adott esetben 

az uniós előállítási és értékesítési 

költségeket is, feltéve hogy a vonatkozó 

adatok könnyen elérhetők. A közvetett 

környezeti költségeket, mint például a 

CO2-kibocsátást ugyanazon mennyiség 

Unióban érvényes teljes költségének 

arányában kell figyelembe venni és 

megbecsülni; ha az exportáló ország nem 

működik együtt, a maximális költséget 

kell alkalmazni. A képzett rendes értéknek 

tartalmaznia kell az értékesítési, általános 

és igazgatási költségek, valamint a 

nyereség észszerű összegét. 

Or. en 

 

Módosítás  55 

Paul Rübig 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) Abban az esetben, ha e rendelkezés 

vagy e rendelet bármely más vonatkozó 

rendelkezésének alkalmazásakor 

megállapítást nyer, hogy a fennálló jelentős 

torzulások következtében nem helyénvaló 

az exportáló országbeli belföldi árak és 

költségek alkalmazása, a rendes értéket a 

torzulásoktól mentes árakat vagy 

referenciaértékeket tükröző előállítási és 

értékesítési költségek alapján kell képezni. 

Az e célból felhasználható források a 

torzulásoktól mentes nemzetközi árakat, 

költségeket, vagy referenciaértékeket, vagy 

az exportáló országgal hasonló gazdasági 

fejlettségi szintű, megfelelő reprezentatív 

a) Abban az esetben, ha e rendelkezés 

vagy e rendelet bármely más vonatkozó 

rendelkezésének alkalmazásakor 

megállapítást nyer, hogy a fennálló jelentős 

torzulások következtében nem helyénvaló 

az exportáló országbeli belföldi árak és 

költségek alkalmazása, a rendes értéket a 

torzulásoktól mentes árakat vagy 

referenciaértékeket tükröző előállítási és 

értékesítési költségek alapján kell képezni. 

Az e célból a Bizottság által felhasználható 

források a torzulásoktól mentes nemzetközi 

árakat, költségeket, vagy 

referenciaértékeket, vagy az exportáló 

országgal hasonló gazdasági fejlettségi 
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országbeli vonatkozó előállítási és 

értékesítési költségeket foglalják 

magukban, feltéve hogy a vonatkozó 

költségadatok könnyen elérhetők. A 

képzett rendes értéknek tartalmaznia kell 

az értékesítési, általános és igazgatási 

költségek, valamint a nyereség észszerű 

összegét. 

szintű, megfelelő reprezentatív országbeli 

vonatkozó előállítási és értékesítési 

költségeket foglalják magukban, feltéve 

hogy a vonatkozó költségadatok könnyen 

elérhetők. Amennyiben a Bizottság 

megállapítja, hogy bizonyos belföldi 

költségek mentesek a torzulástól, 

különösen amennyiben az exportőrök és 

gyártók/termelők ezt meggyőzően 

bizonyítják, többek között az érdekelt 

felekre vonatkozó, c) pontban foglalt 

rendelkezések keretében, a Bizottság 

ezeket a költségeket használja fel. A 
képzett rendes értéknek tartalmaznia kell 

az értékesítési, általános és igazgatási 

költségek, valamint a nyereség észszerű 

összegét. 

Or. en 

Indokolás 

A megfelelő reprezentatív országot elsősorban olyan országként kell meghatározni, amely az 

exportáló országgal hasonló gazdasági fejlettségi szinten áll, feltéve hogy a vonatkozó adatok 

könnyen elérhetők. Amennyiben nem, bármely megfelelő reprezentatív ország kiválasztható. 

Ami a WTO-val való összeegyeztethetőséget illeti, az exportőröknek lehetőséget kell kapniuk 

annak bizonyítására, hogy belföldi költségeik mentesek a torzulástól; ebben az esetben a 

Bizottságnak e belföldi költségeket kell felhasználnia a rendes érték képzésére. 

 

Módosítás  56 

Jarosław Wałęsa 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) Abban az esetben, ha e rendelkezés 

vagy e rendelet bármely más vonatkozó 

rendelkezésének alkalmazásakor 
megállapítást nyer, hogy a fennálló jelentős 

torzulások következtében nem helyénvaló 

az exportáló országbeli belföldi árak és 

a) Abban az esetben, ha megállapítást 

nyer, hogy a gazdaság egészében vagy 

annak egy vagy több ágazatában fennálló 

egy vagy több jelentős torzulás 

következtében nem helyénvaló az 

exportáló országbeli belföldi árak és 
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költségek alkalmazása, a rendes értéket a 

torzulásoktól mentes árakat vagy 

referenciaértékeket tükröző előállítási és 

értékesítési költségek alapján kell képezni. 

Az e célból felhasználható források a 

torzulásoktól mentes nemzetközi árakat, 

költségeket, vagy referenciaértékeket, vagy 

az exportáló országgal hasonló gazdasági 

fejlettségi szintű, megfelelő reprezentatív 

országbeli vonatkozó előállítási és 

értékesítési költségeket foglalják 

magukban, feltéve hogy a vonatkozó 

költségadatok könnyen elérhetők. A 

képzett rendes értéknek tartalmaznia kell 

az értékesítési, általános és igazgatási 

költségek, valamint a nyereség észszerű 

összegét. 

költségek alkalmazása, a rendes értéket a 

torzulásoktól mentes árakat vagy 

referenciaértékeket tükröző előállítási és 

értékesítési költségek alapján kell képezni. 

Az e célból felhasználható források a 

torzulásoktól mentes nemzetközi árakat, 

költségeket, vagy referenciaértékeket, vagy 

egy megfelelő reprezentatív országbeli 

vonatkozó előállítási és értékesítési 

költségeket foglalják magukban. A képzett 

rendes értéknek tartalmaznia kell az 

értékesítési, általános és igazgatási 

költségek, valamint a nyereség torzulástól 

mentes és észszerű összegét. 

Or. en 

 

Módosítás  57 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

2016/1036/EU rendelet 

2 cikk – 6a bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) Abban az esetben, ha e rendelkezés 

vagy e rendelet bármely más vonatkozó 

rendelkezésének alkalmazásakor 

megállapítást nyer, hogy a fennálló 

jelentős torzulások következtében nem 

helyénvaló az exportáló országbeli 

belföldi árak és költségek alkalmazása, a 
rendes értéket a torzulásoktól mentes 

árakat vagy referenciaértékeket tükröző 

előállítási és értékesítési költségek alapján 

kell képezni. Az e célból felhasználható 

források a torzulásoktól mentes 

nemzetközi árakat, költségeket, vagy 

referenciaértékeket, vagy az exportáló 

országgal hasonló gazdasági fejlettségi 

szintű, megfelelő reprezentatív országbeli 

a) Ha egy exportáló ország olyan, a 

piacgazdaságot torzító gyakorlatokat 

alkalmaz, amelyek jelentősen torzítják a 

termeléshez kapcsolódó belföldi árakat és 

költségeket, beleértve a 

nyersanyagköltségeket, az 

energiaköltségeket, és más, a termeléssel 

összefüggő költségeket, a rendes értéket a 

nemzetközi, torzulásoktól mentes árak, 

költségek vagy referenciaértékek, vagy 

egy megfelelő reprezentatív – például 

uniós – országra vonatkozó előállítási és 

értékesítési költségek alapján kell képezni, 

feltéve, hogy a vonatkozó költségadatok 

könnyen elérhetők. A közvetett környezeti 

költségeket, mint például a szén-dioxid-
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vonatkozó előállítási és értékesítési 

költségeket foglalják magukban, feltéve 

hogy a vonatkozó költségadatok könnyen 

elérhetők. A képzett rendes értéknek 

tartalmaznia kell az értékesítési, általános 

és igazgatási költségek, valamint a 

nyereség észszerű összegét. 

kibocsátást ugyanazon összeg Európában 

érvényes teljes költségének arányában kell 

figyelembe venni és megbecsülni; ha az 

exportáló ország nem működik együtt, a 

maximális költséget kell alkalmazni. A 
képzett rendes értéknek tartalmaznia kell 

az értékesítési, általános és igazgatási 

költségek, valamint a nyereség észszerű és 

torzítatlan összegét. 

Or. it 

 

Módosítás  58 

Helmut Scholz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) Abban az esetben, ha e rendelkezés 

vagy e rendelet bármely más vonatkozó 

rendelkezésének alkalmazásakor 
megállapítást nyer, hogy a fennálló jelentős 

torzulások következtében nem helyénvaló 

az exportáló országbeli belföldi árak és 

költségek alkalmazása, a rendes értéket a 

torzulásoktól mentes árakat vagy 

referenciaértékeket tükröző előállítási és 

értékesítési költségek alapján kell képezni. 

Az e célból felhasználható források a 

torzulásoktól mentes nemzetközi árakat, 

költségeket, vagy referenciaértékeket, vagy 

az exportáló országgal hasonló gazdasági 

fejlettségi szintű, megfelelő reprezentatív 

országbeli vonatkozó előállítási és 

értékesítési költségeket foglalják 

magukban, feltéve hogy a vonatkozó 

költségadatok könnyen elérhetők. A 

képzett rendes értéknek tartalmaznia kell 

az értékesítési, általános és igazgatási 

költségek, valamint a nyereség észszerű 

összegét. 

a) Abban az esetben, ha megállapítást 

nyer, hogy a fennálló jelentős torzulások 

következtében nem helyénvaló az 

exportáló országbeli belföldi árak és 

költségek alkalmazása, a rendes értéket a 

torzulásoktól mentes árakat vagy 

referenciaértékeket tükröző előállítási 

költségek – ezen belül 

munkaerőköltségek, környezetvédelmi 

kötelezettségek betartásával kapcsolatos 

költségek és adók – és értékesítési 

költségek alapján kell képezni. Az e célból 

felhasználható források a torzulásoktól 

mentes nemzetközi árakat, költségeket, 

vagy referenciaértékeket, vagy az exportáló 

országgal hasonló gazdasági fejlettségi 

szintű, megfelelő reprezentatív országbeli 

vonatkozó előállítási és értékesítési 

költségeket foglalják magukban, feltéve 

hogy a vonatkozó költségadatok könnyen 

elérhetők. A képzett rendes értéknek 

tartalmaznia kell az értékesítési, általános 

és igazgatási költségek, valamint a 

nyereség észszerű összegét. 
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Or. en 

 

Módosítás  59 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) Abban az esetben, ha e rendelkezés 

vagy e rendelet bármely más vonatkozó 

rendelkezésének alkalmazásakor 

megállapítást nyer, hogy a fennálló jelentős 

torzulások következtében nem helyénvaló 

az exportáló országbeli belföldi árak és 

költségek alkalmazása, a rendes értéket a 

torzulásoktól mentes árakat vagy 

referenciaértékeket tükröző előállítási és 

értékesítési költségek alapján kell képezni. 

Az e célból felhasználható források a 

torzulásoktól mentes nemzetközi árakat, 

költségeket, vagy referenciaértékeket, vagy 

az exportáló országgal hasonló gazdasági 

fejlettségi szintű, megfelelő reprezentatív 

országbeli vonatkozó előállítási és 

értékesítési költségeket foglalják 

magukban, feltéve hogy a vonatkozó 

költségadatok könnyen elérhetők. A 

képzett rendes értéknek tartalmaznia kell 

az értékesítési, általános és igazgatási 

költségek, valamint a nyereség észszerű 

összegét. 

a) Abban az esetben, ha e rendelkezés 

vagy e rendelet bármely más vonatkozó 

rendelkezésének alkalmazásakor 

megállapítást nyer, hogy a valamely 

ágazatban vagy az egész gazdaságban 
fennálló jelentős torzulások következtében 

nem helyénvaló az exportáló országbeli 

belföldi árak és költségek alkalmazása, a 

rendes értéket a torzulásoktól mentes 

árakat vagy referenciaértékeket tükröző 

előállítási és értékesítési költségek alapján 

kell képezni. Az e célból felhasználható 

források a torzulásoktól mentes nemzetközi 

árakat, költségeket, vagy 

referenciaértékeket, vagy egy megfelelő 

reprezentatív országbeli vonatkozó 

előállítási és értékesítési költségeket 

foglalják magukban, feltéve hogy a 

vonatkozó költségadatok könnyen 

elérhetők. A képzett rendes értéknek 

tartalmaznia kell az értékesítési, általános 

és igazgatási költségek észszerű összegét, 

valamint egy észszerű haszonkulcsot. 

Or. fr 

 

Módosítás  60 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 
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2 cikk – 6 a bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; 

közpolitikák vagy intézkedések, amelyek a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítik 

vagy más módon befolyásolják a 

szabadpiaci erőviszonyokat; valamint, 

közpolitikai célokat megvalósító 

intézmények által nyújtott finanszírozás 

vehető igénybe. 

b) Az érintett termék vonatkozásában 

akkor állnak fenn az a) pont szerinti 

jelentős torzulások, ha a jelentett árak vagy 

költségek – a nyersanyagköltségeket, az 

energiaköltségeket vagy a termelés egyéb 

tényezőit is beleértve – kormányzati 

beavatkozás hatására nem szabadpiaci 

erőviszonyok eredményei. Annak 

mérlegelésekor, hogy fennállnak-e jelentős 

torzulások – többek között – az alábbiak 

lehetséges hatását kell figyelembe venni: a 

kérdéses piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek – a 

megfelelő vállalatirányítást tényszerűen és 

jogilag is feláldozva – az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; 

közpolitikák vagy intézkedések, amelyek a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítik 

vagy más módon befolyásolják a 

szabadpiaci erőviszonyokat; az átlátható és 

tényleges társasági törvény és a 

csődszabályozási rendszer hiánya, amely 

megakadályozza a tulajdonjogok 

gyakorlását; a nemzetközi számviteli 

standardok tiszteletben tartásának vagy 

alkalmazásának hiánya; nem piaci 

árfolyamon végzett valutaváltások; a 

bérek nem a munkaerő és a vezetőség 

közötti szabad alku eredményeként 

alakulnak ki; az átlátható jogszabályok 

hiánya diszkriminatív hatásokat 

eredményez a közös vállalkozások és más 

külföldi befektetések tekintetében; a 

szociális, környezetvédelmi és adózási 

normák tekintetében az exportáló ország 

vállalt nemzetközi és többoldalú 

kötelezettségvállalások tiszteletben 

tartásának hiánya; a közpolitikai célokat 

megvalósító intézmények által nyújtott 
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finanszírozás vehető igénybe; továbbá 

minden egyéb olyan tényező, amelyet a 

Bizottság a jelentős torzulások 

fennállásának értékelése érdekében 

helyénvalónak talál. 

 Az exportáló ország gazdaságának 

egészében vagy gazdaságának valamely 

ágazatában fennálló jelentős torzulások 

automatikusan a torzulásoktól mentes 

nemzetközi, harmadik országbeli vagy 

uniós árak, költségek vagy 

referenciaértékek alkalmazását 

eredményezik minden termelési tényező 

esetében a rendes érték képzése céljából. 

 Ha az említett feltételeket nem teljesítő 

országból exportáló termelő egyértelműen 

bizonyítja, hogy egy vagy több egyedi 

termelési tényező vonatkozásában 

költségei nem torzultak, ezeket az árakat 

vagy költségeket kell használni a rendes 

érték képzésére. 

Or. fr 

 

Módosítás  61 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

torzulások állnak fenn, ha a jelentett 

eladási árak vagy költségek – a 

nyersanyag- és energiaköltségeket és 

eladási árakat is beleértve – kormányzati 

beavatkozás hatására nem szabadpiaci 

erőviszonyok eredményei. Annak 

mérlegelésekor, hogy fennállnak-e jelentős 

torzulások – többek között – az alábbiak 
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jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; 

közpolitikák vagy intézkedések, amelyek a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítik 

vagy más módon befolyásolják a 

szabadpiaci erőviszonyokat; valamint, 

közpolitikai célokat megvalósító 

intézmények által nyújtott finanszírozás 

vehető igénybe. 

lehetséges hatását kell figyelembe venni: a 

kérdéses piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében; 

közpolitikák vagy intézkedések, amelyek a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítik 

vagy más módon befolyásolják a 

szabadpiaci erőviszonyokat; túltermelést 

előidéző többletkapacitás; a nemzeti 

valuta alulértékelését előidéző 

árfolyampolitika; a környezetvédelmi, 

szociális vagy adózási normák 

tekintetében az exportáló ország által 

vállalt nemzetközi kötelezettségvállalások 

tiszteletben tartásának hiánya, amely 

versenytorzulást idéz elő; az átlátható és 

tényleges társasági törvény és a 

csődszabályozási rendszer hiánya, amely 

megakadályozza a tulajdonjogok 

gyakorlását; a bérek nem a munkaerő és a 

vezetőség közötti szabad alku 

eredményeként alakulnak ki; az átlátható 

jogszabályok hiánya diszkriminatív 

hatásokat eredményez a közös 

vállalkozások és más külföldi befektetések 

tekintetében; a közpolitikai célokat 

megvalósító intézmények által nyújtott 

finanszírozás vehető igénybe; továbbá 

minden egyéb olyan tényező, amelyet a 

Bizottság a jelentős torzulások 

fennállásának értékelése érdekében 

helyénvalónak talál. 

 Az exportáló ország gazdaságának 

egészében vagy gazdaságának egy vagy 

több ágazatában fennálló jelentős 

torzulások automatikusan a torzulásoktól 

mentes nemzetközi, harmadik országbeli 

vagy uniós árak, költségek vagy 

referenciaértékek alkalmazását 

eredményezik minden termelési tényező 

esetében a rendes érték képzése céljából. 
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 Ha az említett feltételek nem teljesítésével 

vádolt országból exportáló termelő 

egyértelműen bizonyítja, hogy egy vagy 

több egyedi termelési tényező 

vonatkozásában költségei nem torzultak, 

ezeket az árakat vagy költségeket kell 

használni a rendes érték képzésére. 

Or. fr 

Indokolás 

Más tényezőket is figyelembe kell venni, például az ipari többletkapacitást, amely súlyos 

mértékben kihat a világpiac ellátására és ennek következtében az árakra, miközben a valuta 

manipulációjával alulértékelt árakon lehet exportra értékesíteni. Ezenfelül a Parlament 

szerepe az, hogy jelentés készítését vagy, ha a jelentés már elkészült, annak frissítését 

kérhesse anélkül, hogy közvetlenül beleavatkozna a folyamatba, nehogy a WTO előtt vitatható 

jogalkotási aktus szülessen a jelentésből. 

 

Módosítás  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 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az a) pont szerinti 

jelentős torzulások állnak fenn, ha a 

jelentett árak vagy költségek – a 

nyersanyagok és egyéb termelési tényezők 

költségeit is beleértve – kormányzati 

beavatkozás hatására nem szabadpiaci 

erőviszonyok eredményei, vagy ha túlzott 

kapacitások 1b állnak fenn. Annak 

mérlegelésekor, hogy fennállnak-e jelentős 

torzulások – többek között – az alábbiak 

lehetséges hatását kell figyelembe venni: 

közvetlen vagy közvetett kormányzati 

befolyás (pl. közintézmények révén) az 
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ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 
állam számára, hogy befolyást 

gyakoroljon az árak és a költségek 

tekintetében; a belföldi beszállítókat 

előnyben részesítő vagy a szabadpiaci 

erőviszonyokat más módon befolyásoló 

közpolitikák vagy intézkedések; valamint, 

közpolitikai célokat megvalósító 

intézmények által nyújtott finanszírozás 

vehető igénybe. 

erőforrások elosztására és a vállalatok 

döntéseire, például államilag 

meghatározott árak alkalmazása vagy 

megkülönböztető jellegű adó-, 

kereskedelmi vagy valutarendszer révén; 

az állam által előidézett, privatizációhoz és 

a nem piaci kereskedelmi vagy 

kompenzációs rendszer használatához 

kapcsolódó torzulások a vállalatok 

működésében; olyan átlátható és nem 

diszkriminatív társasági jog hiánya, amely 

biztosítja a megfelelő vállalatirányítást 

(nemzetközi számviteli standardok 

alkalmazása, részvényesek védelme, 

pontos vállalati információk nyilvános 

elérhetősége); az átlátható és hatékony 

törvények hiánya, amely megakadályozza 

a tulajdonjogok tiszteletben tartását és a 

működőképes csődszabályozási rendszer 

alkalmazását; az olyan valódi pénzügyi 

szektor hiánya, amely az államtól 

függetlenül működik, és amely törvényileg 

és a gyakorlatban elegendő 

garanciakötelezettségnek és megfelelő 

felülvizsgálatnak van alávetve; a bérek 

nem a munkaerő és a vezetőség közötti 

szabad alku eredményeként alakulnak ki; 

az átlátható jogszabályok hiánya 

diszkriminatív hatásokat eredményez a 

közös vállalkozások és más külföldi 

befektetések tekintetében, valamint 

közpolitikai célokat megvalósító 

intézmények által nyújtott finanszírozás 

vehető igénybe; a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet (ILO) azon alapegyezményei és 

azon többoldalú környezetvédelmi 

megállapodások ratifikálásának és helyes 

végrehajtásának a hiánya, amelyeknek az 

Unió részes fele; az adóztatás területére 

tartozó releváns OECD-ajánlások (pl. az 

adóalap-erózióra és a 

nyereségátcsoportosításra [BEPS] 

vonatkozó kezdeményezés) betartásának 

hiánya, továbbá bármely egyéb olyan 

körülmény, amelyet a Bizottság a jelentős 

torzulások fennállásának értékelése 

érdekében helyénvalónak talál. A 

mellékletben indikatív jelleggel elérhető a 
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korábbi dömpingellenes ügyekben 

megállapított jelentős torzulások 

példáinak részletes felsorolása. E 

felsorolást minden egyes ügy után 

frissíteni kell. 

 _________________ 

 1b Túlzott kapacitás akkor áll fenn, amikor 

a kereskedelmi többlet kezd strukturális 

lenni, anélkül hogy bármilyen komparatív 

előnnyel járna az országban, amikor a 

belföldi árak és költségek alacsonyabbak 

a világpiaci áraknál, illetve amikor a 

növekvő kereskedelmi többlet ellenére új 

termelési kapacitásokba történő 

beruházások valósulnak meg. 

Or. en 

 

Módosítás  63 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

b) Az a) pont szerinti jelentős 

torzulások olyan torzulások, amelyek 

akkor következnek be, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagok vagy 

egyéb termelési tényezők költségeit is 

beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiakat kell figyelembe 

venni: a kérdéses piacot jelentős mértékben 

olyan vállalkozások szolgálják ki, amelyek 

az exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 
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állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítő 

vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más 

módon befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében; a belföldi 

beszállítókat előnyben részesítő vagy a 

szabadpiaci erőviszonyokat más módon 

befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; magas fokú közvetlen vagy 

közvetett kormányzati befolyás (pl. 

közintézmények révén) az erőforrások 

elosztására és a vállalkozások döntéseire, 

például államilag meghatározott árak 

alkalmazása vagy megkülönböztető 

jellegű adó-, kereskedelmi vagy 

valutarendszer révén; az állam által 

előidézett, privatizációhoz és a nem piaci 

kereskedelmi vagy kompenzációs rendszer 

használatához kapcsolódó torzulások 

fennállása a vállalatok működésében; 

olyan átlátható és nem diszkriminatív 

társasági jog hiánya vagy nem megfelelő 

végrehajtása, amely biztosítja a megfelelő 

vállalatirányítást (nemzetközi számviteli 

standardok alkalmazása, részvényesek 

védelme, pontos vállalati információk 

nyilvános elérhetősége); olyan koherens, 

hatékony és átlátható törvények hiánya 

vagy nem megfelelő végrehajtása, 

amelyek biztosítják a tulajdonjogok 

tiszteletben tartását és egy működőképes 

csődszabályozási rendszer alkalmazását; 

olyan valódi pénzügyi szektor hiánya, 

amely az államtól függetlenül működik, és 

amely törvényileg és a gyakorlatban 

elegendő garanciakötelezettségnek és 

megfelelő felülvizsgálatnak van alávetve; 
valamint bármely egyéb olyan körülmény, 

amelyet a Bizottság a jelentős torzulások 

fennállásának értékelése érdekében 

helyénvalónak talál. 

Or. en 

 

Módosítás  64 

Jarosław Wałęsa 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 
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(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítő 

vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más 

módon befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagok és más 

termelési tényezők árait és költségeit is 

beleértve – nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei, mivel azokat más tényezők, 

például kormányzati beavatkozás, 

monopólium, oligopólium vagy egyéb 

tényezők befolyásolják, olyan piaci 

helyzetet teremtve ezzel, amely nem teszi 

lehetővé az exportárak belföldi árakkal és 

költségekkel való megfelelő 

összehasonlítását. A jelentős torzulások 

fennállásának értékelésekor – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek közvetlenül vagy 

közvetetten az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; a közvetlen 

vagy közvetett állami jelenlét a 

vállalkozásokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak, a költségek vagy e vállalkozások más 

gazdasági döntései tekintetében; az egy 

vagy több belföldi beszállítót előnyben 

részesítő vagy a szabadpiaci 

erőviszonyokat más módon befolyásoló 

közpolitikák vagy intézkedések; 

közpolitikai célokat megvalósító 

intézmények által nyújtott finanszírozás 

vehető igénybe, többek között ágazati 

szubvenciók vagy a nyersanyagok vagy 

termelési tényezők piacán fennálló 

oligopólium vagy monopólium révén, 

továbbá egyéb olyan körülmények, 

amelyeket a Bizottság a jelentős 

torzulások fennállásának értékelése 

érdekében helyénvalónak talál. 
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Or. en 

 

Módosítás  65 

Salvatore Cicu 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítő 

vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más 

módon befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

b) Az a) pont szerinti jelentős 

torzulások olyan torzulások, amelyek 

akkor következnek be, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagok vagy 

egyéb termelési tényezők költségeit is 

beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiakat kell figyelembe 

venni: a kérdéses piacot jelentős mértékben 

olyan vállalkozások szolgálják ki, amelyek 

– a megfelelő vállalatirányítást 

tényszerűen és jogilag is feláldozva – az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében; a belföldi 

beszállítókat előnyben részesítő vagy a 

szabadpiaci erőviszonyokat más módon 

befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; az átlátható és tényleges 

társasági törvény és a csődszabályozási 

rendszer hiánya, amely megakadályozza a 

tulajdonjogok gyakorlását; a bérek nem a 

munkaerő és a vezetőség közötti szabad 

alku eredményeként alakulnak ki: az 

átlátható jogszabályok hiánya 

diszkriminatív hatásokat eredményez a 

közös vállalkozások és más külföldi 

befektetések tekintetében; közpolitikai 
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célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe, 

továbbá bármely egyéb olyan körülmény, 

amelyet a Bizottság a jelentős torzulások 

fennállásának értékelése érdekében 

helyénvalónak talál. 

Or. en 

 

Módosítás  66 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

2016/1036/EU rendelet 

2 cikk – 6a bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak 
vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást 

gyakoroljon az árak és a költségek 

tekintetében; közpolitikák vagy 

intézkedések, amelyek a belföldi 

beszállítókat előnyben részesítik vagy más 

módon befolyásolják a szabadpiaci 

erőviszonyokat; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

b) Egy exportáló ország tényleges 

viselkedésének az a) pont alapján történő 

értékelése során a következő 

kritériumokat kell figyelembe venni: 

magas fokú közvetlen vagy közvetett 

kormányzati befolyás (közintézmények 

révén) az erőforrások elosztására és a 

vállalkozások döntéseire, például 

államilag meghatározott árak 

alkalmazása vagy megkülönböztető 

jellegű adó-, kereskedelmi vagy 

valutarendszer révén; az állam által 

előidézett torzulás a privatizációhoz 

kapcsolódó vállalatok működésében és a 

nem piaci kereskedelmi vagy 

kompenzációs rendszer használatában 

(mint amilyen a barterkereskedelem); 

olyan átlátható és nem diszkriminatív 

társasági jog hiánya, amely biztosítja a 

megfelelő vállalatirányítást (nemzetközi 

számviteli standardok alkalmazása, 

részvényesek védelme, pontos vállalati 

információk nyilvános elérhetősége); 

olyan koherens, hatékony és átlátható 

törvények hiánya, amelyek biztosítják a 

tulajdonjogok tiszteletben tartását és egy 

működőképes csődszabályozási rendszer 
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alkalmazását; olyan valódi pénzügyi 

szektor hiánya, amely az államtól 

függetlenül működik, és amely törvényileg 

és a gyakorlatban elegendő 

garanciakötelezettségnek és megfelelő 

felülvizsgálatnak van alávetve; egy adott 

szektor világpiaca több mint 40%-a feletti 

ellenőrzés a nemzeti ipar részéről, 

megvalósítva az erőfölénnyel való 

visszaélés hipotézisét; a társadalmi, 

pénzügyi és környezetvédelmi kérdésekkel 

kapcsolatos nemzetközi és európai 

szabványok be nem tartása; és minden 

egyéb kritérium vagy bizonyíték, amelyet a 

Bizottság alkalmasnak talál arra, hogy 

megállapítsa, jelen vannak-e jelentős 

torzító hatások. 

Or. it 

Módosítás  67 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

b) Az érintett terméket érintő, az a) 

pont szerinti jelentős torzulások olyan 

torzulások, amelyek akkor következnek 

be, ha egy vagy több termelési tényező 

jelentett árai vagy költségei kormányzati 

beavatkozás hatására nem szabadpiaci 

erőviszonyok eredményei, vagy az 

alapvető nemzetközi szociális és 

környezetvédelmi normák betartásának 

hiánya miatt szignifikánsan alacsonyak. 

Annak mérlegelésekor, hogy fennállnak-e 

jelentős torzulások – többek között – az 

alábbiak lehetséges hatását kell 

figyelembe venni: az állam által előidézett, 

privatizációhoz és a nem piaci 

kereskedelmi vagy kompenzációs rendszer 

használatához kapcsolódó torzulások a 
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állam számára, hogy befolyást 

gyakoroljon az árak és a költségek 

tekintetében; a belföldi beszállítókat 

előnyben részesítő vagy a szabadpiaci 

erőviszonyokat más módon befolyásoló 

közpolitikák vagy intézkedések; valamint, 

közpolitikai célokat megvalósító 

intézmények által nyújtott finanszírozás 

vehető igénybe. 

vállalatok működésében; a megfelelő 

vállalatirányítást biztosító átlátható és 

megkülönböztetésmentes társasági jog 

hiánya; az átlátható és hatékony 

törvények hiánya, amely megakadályozza 
a tulajdonjogok tiszteletben tartását és a 

működőképes csődszabályozási rendszer 

alkalmazását; az olyan valódi pénzügyi 

szektor hiánya, amely az államtól 

függetlenül működik, és amely törvényileg 

és a gyakorlatban elegendő 

garanciakötelezettségnek és megfelelő 

felülvizsgálatnak van alávetve; azon 

többoldalú környezetvédelmi 

megállapodások végrehajtásának hiánya, 

amelyeknek az Unió valamely adott 

időpontban részes fele, valamint a -

I. mellékletben felsorolt ILO-egyezmények 

végrehajtásának hiánya, továbbá bármely 

egyéb olyan körülmény, amelyet a 

Bizottság a jelentős torzulások 

fennállásának értékelése érdekében 

helyénvalónak talál. 

Or. en 

 

Módosítás  68 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

b) Az érintett terméket érintő, az a) 

pont szerinti jelentős torzulások olyan 

torzulások, amelyek akkor következnek 

be, ha a jelentett árak vagy költségek – a 

nyersanyagköltségeket is beleértve – 

jelentős kormányzati beavatkozás hatására 

nem szabadpiaci erőviszonyok eredményei. 

A jelentős torzulások fennállásának 

értékelésekor – többek között – az alábbiak 

vehetők figyelembe: a kérdéses piacot 
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vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítő 

vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más 

módon befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek – a megfelelő 

vállalatirányítást tényszerűen és jogilag is 

feláldozva – az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítő 

vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más 

módon befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; az átlátható és 

eredményesen működő társasági jog 

hiánya; az átlátható jogszabályok hiánya, 

amely a közös vállalkozások és más 

külföldi befektetések tekintetében 

diszkriminatív hatásokat eredményezhet; 
közpolitikai célokat megvalósító 

intézmények által nyújtott finanszírozás 

vehető igénybe, vagy bármely egyéb olyan 

körülmény, amelyet a Bizottság a jelentős 

torzulások fennállásának értékelése 

érdekében helyénvalónak talál. 

Or. en 

 

Módosítás  69 

Laima Liucija Andrikienė 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 1036/2016 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 
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fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítő 

vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más 

módon befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítő 

vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más 

módon befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. A 

Bizottság elkészíti a kritériumok és 

körülmények, valamint példák nyilvános, 

szemléltető jellegű felsorolását, amely 

segít annak megalapozásában és 

indokolásában, hogy mikor kell a nem 

piaci helyzetek módszertanát alkalmazni. 

Or. en 

Indokolás 

A szemléltető jellegű nyilvános felsorolás bevezetése valamennyi érdekelt félnek segíteni fog 

abban, hogy megértse az exportőrt vagy a gyártót/termelőt érintő állami beavatkozások miatt 

felmerülő „jelentős torzulások” természetét és jellegét. Ez a „nyitott” és rendszeresen 

frissített felsorolás lehetővé fogja tenni az állandó, naprakész értelmezést, különösen ha azt 

közzéteszik a Parlamentnek szóló standard éves bizottsági jelentésben. Ez a felsoroláson 

alapuló megközelítés átfogóbb, mint a Bizottság javaslatában jelenleg szereplő, legfontosabb 

példákon alapuló megközelítés. 

 

Módosítás  70 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítő 

vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más 

módon befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítő 

vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más 

módon befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; olyan többoldalú 

környezetvédelmi megállapodások 

végrehajtásának hiánya, amelyeknek az 

Unió részes fele; a Nemzetközi 

Munkaügyi Szervezet alapegyezményei 

betartatásának hiánya; valamint 

közpolitikai célokat megvalósító 

intézmények által nyújtott finanszírozás 

vehető igénybe. 

Or. en 

 

Módosítás  71 

Dita Charanzová 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

b) Többek között abban az esetben 

tekintendő úgy, hogy az a) pont szerinti 
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vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítő 

vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más 

módon befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

jelentős torzulások állnak fenn, ha a 

jelentett árak vagy költségek, valamint 

egyéb termelési tényezők kormányzati 

beavatkozás hatására nem szabadpiaci 

erőviszonyok eredményei. Annak 

mérlegelésekor, hogy fennállnak-e jelentős 

torzulások – többek között – az alábbiak 

lehetséges hatását kell figyelembe venni: a 

kérdéses piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében; a belföldi 

beszállítókat előnyben részesítő vagy a 

szabadpiaci erőviszonyokat más módon 

befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; közpolitikai célokat 

megvalósító vagy máskülönben az 

államtól nem függetlenül működő 
intézmények által nyújtott finanszírozás 

vehető igénybe, továbbá bármely egyéb 

körülmény, amelyet a Bizottság a jelentős 

torzulások fennállásának értékelése 

érdekében helyénvalónak talál. 

Or. en 

 

Módosítás  72 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

b) Többek között abban az esetben 

tekintendő úgy, hogy az a) pont szerinti 

jelentős torzulások állnak fenn, ha a 

jelentett árak vagy költségek – a 

nyersanyagok és egyéb termelési tényezők 
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is beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítő 

vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más 

módon befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

költségeit is beleértve – kormányzati 

beavatkozás hatására nem szabadpiaci 

erőviszonyok eredményei. Annak 

mérlegelésekor, hogy fennállnak-e jelentős 

torzulások – többek között – az alábbiak 

lehetséges hatását kell figyelembe venni: a 

kérdéses piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban vagy egyéb körülmények 

lehetővé teszik az állam számára, hogy 

befolyást gyakoroljon az árak és a 

költségek tekintetében, többek között 

erőforrások elosztása révén, vagy a 

vállalkozások által hozott döntések 

tekintetében; a belföldi beszállítókat 

előnyben részesítő vagy a szabadpiaci 

erőviszonyokat más módon befolyásoló 

közpolitikák vagy intézkedések; valamint 

közpolitikai célokat megvalósító 

intézmények által nyújtott finanszírozás 

vehető igénybe. 

Or. en 

 

Módosítás  73 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában a verseny tisztességességét 

számottevő mértékben befolyásoló, az a) 

pont szerinti jelentős torzulások állnak 

fenn, ha a jelentett árakat vagy költségeket 

– az adókat és az elsődleges és másodlagos 

nyersanyagok, a munkaerő költségeit és a 
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fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 
állam számára, hogy befolyást 

gyakoroljon az árak és a költségek 

tekintetében; a belföldi beszállítókat 

előnyben részesítő vagy a szabadpiaci 

erőviszonyokat más módon befolyásoló 

közpolitikák vagy intézkedések; valamint, 

közpolitikai célokat megvalósító 

intézmények által nyújtott finanszírozás 

vehető igénybe. 

környezetvédelmi kötelezettségek 

betartásával kapcsolatos költségeket is 

beleértve – tisztességtelen 

versenyfeltételek megteremtését célzó 
kormányzati beavatkozás befolyásolja.  

Annak mérlegelésekor, hogy fennállnak-e 

jelentős torzulások – többek között – az 

alábbiak lehetséges hatása vehető 

figyelembe: a kérdéses piacot jelentős 

mértékben olyan vállalkozások szolgálják 

ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állam 

befolyást gyakorol az árak és a költségek 

tekintetében. 

Or. en 

Indokolás 

A helyzetre való teljes körű és átfogó rálátáshoz szükséges. 

 

Módosítás  74 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

b) Az érintett terméket érintő, az a) 

pont szerinti jelentős torzulások olyan 

torzulások, amelyek akkor következnek 

be, ha a jelentett árak vagy költségek – a 

nyersanyagköltségeket is beleértve – 

jelentős kormányzati beavatkozás hatására 

nem szabadpiaci erőviszonyok eredményei. 

A jelentős torzulások fennállásának 

értékelésekor – többek között – az alábbiak 

vehetők figyelembe: a kérdéses piacot 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 
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jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítő 

vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más 

módon befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítő 

vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más 

módon befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

Or. en 

 

Módosítás  75 

Paul Rübig 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; a 

b) Az érintett termék vonatkozásában 

fennálló, az a) pont szerinti jelentős 

torzulások azok a torzulások, amelyek 

akkor merülnek fel, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – kormányzati beavatkozás 

jelentős hatására nem szabadpiaci 

erőviszonyok eredményei. Annak 

mérlegelésekor, hogy fennállnak-e jelentős 

torzulások – többek között – az alábbiak 

lehetséges hatását kell figyelembe venni: a 

kérdéses piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 
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belföldi beszállítókat előnyben részesítő 

vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más 

módon befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

árak és a költségek tekintetében; a belföldi 

beszállítókat előnyben részesítő vagy a 

szabadpiaci erőviszonyokat más módon 

befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

Or. en 

Indokolás 

The WTO-Antidumping Agreement does not provide for exceptions for social dumping. 

“Wage rates as a result of free bargaining between labour and management” and any other 

form of social dumping do not comply with the WTO-Antidumping Agreement and should 

therefore not be part of the list of possible criteria. 

Art 2 para 6a point b contains an indicative, non-exhaustive list of criteria (“inter alia”) so it 

is not necessary to explicitly authorize the Commission to take into account “any other 

circumstances that it considers appropriate in order to evaluate the existence of significant 

distortions”. 

 

Módosítás  76 

Christofer Fjellner 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

b) Az érintett termék vonatkozásában 

fennálló, az a) pont szerinti jelentős 

torzulások azok a torzulások, amelyek 

akkor következnek be, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – jelentős kormányzati 

beavatkozás hatására nem szabadpiaci 

erőviszonyok eredményei. A jelentős 

torzulások fennállásának értékelésekor – 

többek között – az alábbiak tényleges 

hatása vehető figyelembe: a kérdéses 

piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 
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ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítő 

vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más 

módon befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állami jelenlét a 

vállalatokban lehetővé teszi az állam 

számára, hogy befolyást gyakoroljon az 

árak és a költségek tekintetében; a belföldi 

beszállítókat előnyben részesítő vagy a 

szabadpiaci erőviszonyokat más módon 

befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

Or. en 

Indokolás 

A jelentős torzulások szigorú fogalommeghatározására van szükség. 

 

Módosítás  77 

Salvatore Cicu 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 

b) Az érintett termék vonatkozásában 

fennálló, az a) pont szerinti jelentős 

torzulások azok a torzulások, amelyek 

akkor következnek be, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 
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állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítő 

vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más 

módon befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

állam számára, hogy befolyást gyakoroljon 

az árak és a költségek tekintetében; a 

belföldi beszállítókat előnyben részesítő 

vagy a szabadpiaci erőviszonyokat más 

módon befolyásoló közpolitikák vagy 

intézkedések; valamint, közpolitikai 

célokat megvalósító intézmények által 

nyújtott finanszírozás vehető igénybe. 

Or. en 

 

Módosítás  78 

Helmut Scholz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában az a) pont szerinti jelentős 

torzulások állnak fenn, ha a jelentett árak 

vagy költségek – a nyersanyagköltségeket 

is beleértve – kormányzati beavatkozás 

hatására nem szabadpiaci erőviszonyok 

eredményei. Annak mérlegelésekor, hogy 

fennállnak-e jelentős torzulások – többek 

között – az alábbiak lehetséges hatása 

vehető figyelembe: a kérdéses piacot 

jelentős mértékben olyan vállalkozások 

szolgálják ki, amelyek az exportáló ország 

hatóságainak tulajdonában vannak, 

ellenőrzése vagy szakpolitikai felügyelete 

vagy irányítása alatt állnak; az állami 

jelenlét a vállalatokban lehetővé teszi az 
állam számára, hogy befolyást 

gyakoroljon az árak és a költségek 

tekintetében; a belföldi beszállítókat 

előnyben részesítő vagy a szabadpiaci 

erőviszonyokat más módon befolyásoló 

közpolitikák vagy intézkedések; valamint, 

közpolitikai célokat megvalósító 

intézmények által nyújtott finanszírozás 

b) Többek között abban az esetben 

tekinthető úgy, hogy az érintett termék 

vonatkozásában a verseny tisztességességét 

számottevő mértékben befolyásoló, az a) 

pont szerinti jelentős torzulások állnak 

fenn, ha a jelentett árakat vagy költségeket 

– az adókat és az elsődleges és másodlagos 

nyersanyagok, a munkaerő költségeit és a 

környezetvédelmi kötelezettségek 

betartásával kapcsolatos költségeket is 

beleértve – tisztességtelen versenyelőnyök 

megteremtését célzó kormányzati 

beavatkozás befolyásolja. Annak 

mérlegelésekor, hogy fennállnak-e jelentős 

torzulások – többek között – az alábbiak 

lehetséges hatása vehető figyelembe: a 

kérdéses piacot jelentős mértékben olyan 

vállalkozások szolgálják ki, amelyek az 

exportáló ország hatóságainak 

tulajdonában vannak, ellenőrzése vagy 

szakpolitikai felügyelete vagy irányítása 

alatt állnak; az állam beavatkozása az árak 

és a költségek tekintetében, 

versenyelőnyök tisztességtelen elérése 

érdekében; 
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vehető igénybe. 

Or. en 

 

Módosítás  79 

Jarosław Wałęsa 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – b a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) Az a) pontban azonosított 

torzulások jelentőségének 

meghatározásakor a Bizottság többek 

között azt vizsgálja, hogy ezek a torzult 

árak és költségek milyen arányt 

képviselnek az érintett termék teljes 

előállítási költségén belül, és milyen 

előnyt ruháznak az érintett termék 

exportőreire a torzulástól mentes árakhoz 

és költségekhez képest. 

Or. en 

Indokolás 

A torzulások jelentőségét az érintett termék előállítási költségei alapján, nem pedig magának 

az exportáló gazdaságnak a viszonylatában kell elemezni. 

 

Módosítás  80 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A bizottsági szolgálatok adott 

esetben jelentést tehetnek közzé a b) 

pontban felsorolt kritériumok adott 

c) A bizottsági szolgálatok részletes 

jelentést tesznek közzé a b) pontban 

felsorolt kritériumok adott országbeli vagy 
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országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos 

helyzetének leírásáról. Az ilyen jelentés, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékok felvehetők bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A 

megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 

adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról. Azon országok esetében, 

amelyekre vonatkozóan jelentős számú 

dömpingellenes ügyet nyitottak meg, a 

jelentést e rendelet hatálybalépése előtt el 

kell készíteni és el kell fogadni. A 

jelentésnek ki kell térnie mind az ágazat-

/vállalatspecifikus torzulásokra, mind 

pedig a makroléptékű/rendszerszintű 

torzulásokra, amely utóbbiak különösen 

fontosak azokban az ágazatokban, 

amelyekben nagy a kkv-k részaránya. A 
jelentés elkészítése során konzultálnak az 

uniós gazdasági ágazattal. E jelentést, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékokat fel kell venni bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Jelentés hiányában a 

Bizottság minden rendelkezésre álló 

információt vagy adatot felhasznál, hogy 

megállapítsa egy vagy több jelentős 

torzulás fennállását, és a vonatkozó 

követelmények teljesülése esetén az a) 

pontban említett módszertant alkalmazza. 

 Az olyan országból vagy ágazatból 

származó behozatallal kapcsolatos 

vizsgálat megindításakor, amelyet illetően 

a Bizottság jelentős torzulások lehetséges 

fennállására utaló, megalapozott 

jelzésekkel rendelkezik, a Bizottság 

ideiglenes megállapítás tesz az adott 

ország vagy ágazat tekintetében a jelentős 

torzulások fennállására vonatkozóan, és 

tájékoztatja a vizsgálatok feleit. A jelentős 

torzulások fennállása tekintetében 

valamely ország vagy ágazat 

vonatkozásában tett végleges 

megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük, és ezeket a 

Bizottság a vizsgálat megindítását 

követően legkésőbb 45 napon belül 

megteszi. Az érdekelt felek 10 napot 

kapnak arra, hogy megtegyék 

észrevételeiket e megállapításokkal 

kapcsolatban. Az arra vonatkozó 

megállapítást, hogy adott országban vagy 
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ágazatban jelentős torzulások állnak fenn, 

mindaddig fenntartják, amíg elégséges 

bizonyítékok meggyőzően alá nem 

támasztják, hogy az adott országot vagy 

ágazatot már nem érintik jelentős 

torzulások, és az visszavonásig hatályban 

marad. 

 Az Európai Parlament, szerepének 

megfelelően, nyomon követi a jelentés 

elkészítésének folyamatát. A Bizottság az 

Európai Parlament kérésére, illetve a 

körülmények egy adott országban vagy 

ágazatban bekövetkező megváltozása 

esetén saját kezdeményezésére frissíti a 

jelentést. 

Or. en 

 

Módosítás  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 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A bizottsági szolgálatok adott 

esetben jelentést tehetnek közzé a b) 

pontban felsorolt kritériumok adott 

országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos 

helyzetének leírásáról. Az ilyen jelentés, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékok felvehetők bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

c) A bizottsági szolgálatok saját 

kezdeményezésükre vagy az Európai 

Parlament, valamely tagállam vagy az 

uniós gazdasági ágazat (ezen belül a 

szakszervezetek és a kkv-k) kérésére 
jelentést tesznek közzé a b) pontban 

felsorolt kritériumok adott országbeli (az 

országra jellemző horizontális 

torzulásoktól elindulva, majd a termelési 

tényezőket érintő torzulásokra és az 

ágazati torzulásokra összpontosítva) vagy 

adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról. 
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ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A 

megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 

 Azon országok esetében, amelyekre 

vonatkozóan jelentős számú 

dömpingellenes ügyet indítottak el, a 

jelentést e rendelet hatálybalépése előtt 

három hónappal elkészítik, és e rendelet 

hatálybalépése után tizenöt napon belül 

elfogadják. A jelentés elkészítése során 

konzultálnak az uniós gazdasági 

ágazattal, ezen belül a szakszervezetekkel 

és a kkv-kkal. A jelentés elkészítésekor a 

Bizottság koordinál az Unió főbb 

kereskedelmi partnereivel. 

 Az ilyen jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok felvehetők 

bármely, az említett országra vagy 

ágazatra vonatkozó vizsgálat aktájába. Az 

érintett felek számára megfelelő 

lehetőséget kell biztosítani a jelentés, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékok kiegészítésére, 

észrevételezésére, vagy az azokra való 

támaszkodásra, minden egyes olyan 

vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen 

jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra 

kerülnek. A megállapításoknak az 

aktában szereplő valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot figyelembe kell venniük. 

 Az Európai Parlament, szerepének 

megfelelően, nyomon követi a jelentés 

elkészítésének folyamatát. A Bizottság az 

Európai Parlament, valamely tagállam, az 

uniós gazdasági ágazat – ezen belül a 

szakszervezetek és a kkv-k – kérésére vagy 

a körülmények egy adott országban vagy 

ágazatban bekövetkező megváltozása 

esetén saját kezdeményezésére külön 

jelentést fogad el, vagy frissíti valamely 

meglévő jelentést. Az Európai Bizottság 

két és fél évente mindenképpen elvégzi a 

jelentés felülvizsgálatát. 
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Or. en 

 

Módosítás  82 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A bizottsági szolgálatok adott 

esetben jelentést tehetnek közzé a b) 

pontban felsorolt kritériumok adott 

országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos 

helyzetének leírásáról. Az ilyen jelentés, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékok felvehetők bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A 

megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 

c) A bizottsági szolgálatok részletes és 

kimerítő jelentést készítenek vagy 

frissítenek a b) pontban felsorolt 

kritériumok adott országbeli vagy adott 

ágazatbeli sajátos helyzetének leírásáról. 

Azon országok esetében, amelyekre 

vonatkozóan jelentős számú 

dömpingellenes esetet rögzítettek, a 

jelentést e rendelet hatálybalépése előtt el 

kell készíteni és el kell fogadni. A jelentés 

elkészítése során konzultálni kell az Unió 

iparával; a kkv-k gazdasági és 

kereskedelmi sajátosságait, valamint az 

általuk lefedett ágazatokat figyelembe kell 

venni a jelentések elkészítésekor. Az ilyen 

jelentés, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékok felvehetők bármely, 

az említett országra vagy ágazatra 

vonatkozó vizsgálat aktájába. Az érintett 

felek számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek; az érintett felek 

tehát a jelentős torzulások fennállását 

bizonyító információkat továbbíthatnak. 

Az ilyen vizsgálatok keretében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a kkv-kra és 

támogatást kell nyújtani részükre. A 
megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 
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figyelembe kell venniük. Az Európai 

Parlament nyomon követi a jelentés 

elkészítésének folyamatát. Az Európai 

Parlament kérésére, illetve a körülmények 

egy adott országban vagy ágazatban 

bekövetkező megváltozása esetén a 

Bizottság saját kezdeményezésére a 

Bizottságnak el kell készítenie vagy 

frissítenie kell a kért jelentést. Az Európai 

Bizottság kétévente mindenképpen elvégzi 

a jelentés frissítését. 

Or. fr 

 

Módosítás  83 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A bizottsági szolgálatok adott 

esetben jelentést tehetnek közzé a b) 

pontban felsorolt kritériumok adott 

országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos 

helyzetének leírásáról. Az ilyen jelentés, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékok felvehetők bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A 

megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 

c) A bizottsági szolgálatok részletes 

jelentést tesznek közzé a b) pontban 

felsorolt kritériumok adott országbeli vagy 

adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról. Azon országok esetében, 

amelyekre vonatkozóan jelentős számú 

dömpingellenes ügyet nyitottak meg, a 

jelentést e rendelet hatálybalépése előtt el 

kell készíteni és el kell fogadni. A jelentés 

elkészítése során konzultálnak az uniós 

gazdasági ágazattal. E jelentést, valamint 

az annak alapjául szolgáló bizonyítékokat 

fel kell venni bármely, az említett országra 

vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat 

aktájába. Jelentés hiányában a Bizottság 

minden rendelkezésre álló információt 

vagy adatot felhasznál, hogy megállapítsa 

egy vagy több jelentős torzulás 

fennállását, és a vonatkozó követelmények 

teljesülése esetén az a) pontban említett 

módszertant alkalmazza. 
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 A jelentős torzulások fennállása 

tekintetében valamely ország vagy ágazat 

vonatkozásában tett megállapítások az 

aktában szereplő valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot figyelembe veszik, és ezeket a 

Bizottság a vizsgálat megindítását 

követően legkésőbb három hónapon belül 

véglegessé teszi. Az érdekelt felek 10 napot 

kapnak arra, hogy megtegyék 

észrevételeiket e megállapításokkal 

kapcsolatban. 

 Az Európai Parlament, szerepének 

megfelelően, nyomon követi a jelentés 

elkészítésének folyamatát. A Bizottság az 

Európai Parlament kérésére, illetve a 

körülmények egy adott országban vagy 

ágazatban bekövetkező megváltozása 

esetén saját kezdeményezésére frissíti a 

jelentést. 

Or. en 

 

Módosítás  84 

Jarosław Wałęsa 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A bizottsági szolgálatok adott 

esetben jelentést tehetnek közzé a b) 

pontban felsorolt kritériumok adott 

országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos 

helyzetének leírásáról. Az ilyen jelentés, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékok felvehetők bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

c) A bizottsági szolgálatok adott 

esetben jelentést tesznek közzé a b) 

pontban felsorolt kritériumok adott 

országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos 

helyzetének leírásáról. Azon országok 

esetében, amelyek tekintetében jelentős 

számú dömpingellenes vizsgálat indult, a 

jelentést e rendelet hatálybalépése előtt 

elkészítik és elfogadják. A jelentés 

elkészítésének folyamata során 

valamennyi érdekelt féllel, ezen belül az 

uniós gazdasági ágazattal, valamint az 

érintett exportáló ország külföldi 

exportőreivel és kormányával is 
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olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A 

megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 

konzultálnak. Az ilyen jelentés, valamint 

az annak alapjául szolgáló bizonyítékok 

felvehetők bármely, az említett országra 

vagy ágazatra vonatkozó vizsgálat 

aktájába. Az érintett felek számára 

megfelelő lehetőséget kell biztosítani a 

jelentés, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékok kiegészítésére, 

észrevételezésére, vagy az azokra való 

támaszkodásra, minden egyes olyan 

vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen 

jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra 

kerülnek. A jelentés nem kötelező erejű, és 

a megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 

 Az Európai Parlament kérésére, illetve a 

körülmények egy adott országban vagy 

ágazatban bekövetkező megváltozása 

esetén a Bizottság frissíti a jelentést. A 

Bizottságnak kétévente mindenképpen el 

kell végeznie a jelentés felülvizsgálatát. A 

jelentés nem bír kötelező erővel, de a 

Bizottságnak intézkedések megszabása 

esetén kellőképpen meg kell indokolnia a 

megállapított torzulásokkal kapcsolatos 

érvelését és az alkalmazott módszert. 

Or. en 

 

Módosítás  85 

Salvatore Cicu 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A bizottsági szolgálatok adott 

esetben jelentést tehetnek közzé a b) 

pontban felsorolt kritériumok adott 

országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos 

helyzetének leírásáról. Az ilyen jelentés, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

c) A bizottsági szolgálatok részletes 

jelentést tesznek közzé a b) pontban 

felsorolt kritériumok adott országbeli vagy 

adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról. Azon országok esetében, 

amelyekre vonatkozóan jelentős számú 



 

AM\1127399HU.docx 105/153 PE604.811v02-00 

 HU 

bizonyítékok felvehetők bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A 

megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 

dömpingellenes ügyet nyitottak meg, a 

jelentést e rendelet hatálybalépése előtt el 

kell készíteni és el kell fogadni. A jelentés 

elkészítése során konzultálnak az uniós 

gazdasági ágazattal, amely a jelentős 

torzulások fennállására utaló jelzéseket is 

előterjeszthet. Az érintett jelentések 

elkészítésére vagy frissítésére vonatkozó 

döntés meghozatalakor figyelembe kell 

venni e jelzéseket. Az ilyen jelentés, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékok felvehetők bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A 

megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. Az Európai 

Parlament, szerepének megfelelően, 

nyomon követi a jelentés elkészítésének 

folyamatát. A Bizottság az Európai 

Parlament kérésére, illetve a körülmények 

egy adott országban vagy ágazatban 

bekövetkező megváltozása esetén a saját 

kezdeményezésére jelentést kezdeményez 

vagy frissíti a jelentést. A Bizottság 

kétévente mindenképpen elvégzi a jelentés 

felülvizsgálatát. 

Or. en 

 

Módosítás  86 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – c pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A bizottsági szolgálatok adott 

esetben jelentést tehetnek közzé a b) 

pontban felsorolt kritériumok adott 

országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos 

helyzetének leírásáról. Az ilyen jelentés, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékok felvehetők bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A 

megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 

c) A bizottsági szolgálatok részletes 

jelentést tesznek közzé a b) pontban 

felsorolt kritériumok adott országbeli vagy 

adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról. Azon országok esetében, 

amelyekre vonatkozóan jelentős számú 

dömpingellenes ügyet nyitottak meg, a 

jelentést e rendelet hatálybalépése előtt el 

kell készíteni és közzé kell tenni. A 

jelentés elkészítése során konzultálnak az 

uniós gazdasági ágazattal és a 

szakszervezetekkel. Az ilyen jelentés, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékok felvehetők bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

észrevételezésére, vagy az azokra való 

támaszkodásra, minden egyes olyan 

vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen 

jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra 

kerülnek. A megállapításoknak az aktában 

szereplő valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot figyelembe kell venniük. 

 A Bizottság a jelentést kétévente frissíti. A 

Bizottságnak az Európai Parlament, az 

uniós gazdasági ágazat vagy a 

szakszervezetek kérésére, illetve a 

körülmények egy adott országban vagy 

ágazatban bekövetkező megváltozása 

esetén saját kezdeményezésére is 

frissítenie kell a jelentést. A Bizottság az 

Unió dömpingellenes, szubvencióellenes 

és védintézkedésekkel kapcsolatos 

tevékenységeiről szóló éves jelentésben 

szerepelteti e rendelet végrehajtásának 

elemzését, és azt az Európai Parlament elé 

terjeszti. 

Or. en 
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Módosítás  87 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A bizottsági szolgálatok adott 

esetben jelentést tehetnek közzé a b) 

pontban felsorolt kritériumok adott 

országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos 

helyzetének leírásáról. Az ilyen jelentés, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékok felvehetők bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A 

megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 

c) A bizottsági szolgálatok részletes 

jelentést készítenek a b) pontban felsorolt 

kritériumok adott országbeli vagy adott 

ágazatbeli sajátos helyzetének leírásáról. 

Azon országok esetében, amelyekre 

vonatkozóan jelentős számú 

dömpingellenes esetet nyitottak meg, a 

jelentést e rendelet hatálybalépése előtt el 

kell készíteni és el kell fogadni. A jelentés 

elkészítése során konzultálnak az Unió 

iparával. 

 Az ilyen jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok felvehetők 

bármely, az említett országra vagy 

ágazatra vonatkozó vizsgálat aktájába. Az 

érintett felek számára megfelelő 

lehetőséget kell biztosítani a jelentés, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékok kiegészítésére, 

észrevételezésére, vagy az azokra való 

támaszkodásra, minden egyes olyan 

vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen 

jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra 

kerülnek. Kiemelt figyelmet kell fordítani 

az Unió iparában működő kkv-kra. A 

megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 
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 Az Európai Parlament nyomon követi a 

jelentés elkészítésének folyamatát. Az 

Európai Parlament kérésére, illetve a 

körülmények egy adott országban vagy 

ágazatban bekövetkező megváltozása 

esetén a Bizottságnak jelentést kell 

készítenie, vagy ha a jelentés már megvan, 

azt frissítenie kell. 

 Az Európai Bizottság kétévente 

mindenképpen elvégzi a jelentés 

felülvizsgálatát. 

Or. fr 

Indokolás 

A Parlament szerepe az, hogy jelentés készítését vagy, ha a jelentés már elkészült, annak 

frissítését kérhesse anélkül, hogy közvetlenül beleavatkozna a folyamatba, nehogy a WTO 

előtt vitatható jogalkotási aktus szülessen a jelentésből. 

 

Módosítás  88 

Dita Charanzová 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A bizottsági szolgálatok adott 

esetben jelentést tehetnek közzé a b) 

pontban felsorolt kritériumok adott 

országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos 

helyzetének leírásáról. Az ilyen jelentés, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékok felvehetők bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

c) Ha a Bizottság a b) pontban 

említett egy vagy több jelentős torzulás 

lehetséges fennállására vonatkozó, 

megalapozott jelzésekkel rendelkezik, 

részletes jelentést készítenek vagy 

frissítenek, amely leírja a b) pontban 

felsorolt, adott országbeli vagy adott 

ágazatbeli piaci körülményeket. A jelentés 

elkészítése során konzultálnak az uniós 

gazdasági ágazattal. Az ilyen jelentés, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékok felvehetők bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 
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felhasználásra kerülnek. A 

megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

észrevételezésére, vagy az azokra való 

támaszkodásra, minden egyes olyan 

vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen 

jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra 

kerülnek. A jelentős torzulások fennállása 

tekintetében valamely ország vagy ágazat 

vonatkozásában tett megállapítások az 

aktában szereplő valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot figyelembe veszik, és ezeket a 

Bizottság a vizsgálat megindítását 

követően legkésőbb három hónapon belül 

véglegessé teszi. 

 Az Európai Parlament, szerepének 

megfelelően, nyomon követi a jelentés 

elkészítésének folyamatát. A Bizottság az 

Európai Parlament kérésére, illetve a 

körülmények egy adott országban vagy 

ágazatban bekövetkező megváltozása 

esetén saját kezdeményezésére frissíti a 

jelentést. 

Or. en 

 

Módosítás  89 

Paul Rübig 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A bizottsági szolgálatok adott 

esetben jelentést tehetnek közzé a b) 

pontban felsorolt kritériumok adott 

országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos 

helyzetének leírásáról. Az ilyen jelentés, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékok felvehetők bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

c) A bizottsági szolgálatok részletes 

jelentést tesznek közzé a b) pontban 

felsorolt kritériumok adott országbeli vagy 

adott ágazatbeli sajátos helyzetének 

leírásáról, ha jelentős torzulások 

lehetséges fennállására vonatkozó, 

megalapozott információkhoz férnek 

hozzá. Azon országok esetében, amelyekre 

vonatkozóan jelentős számú 

dömpingellenes ügyet nyitottak meg, és 

jelentős torzulások fennállását vélelmezik, 

a jelentést e rendelet hatálybalépése előtt 
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kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A 

megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 

el kell készíteni és el kell fogadni. A 

jelentés elkészítése során konzultálnak az 

uniós gazdasági ágazattal. Az ilyen 

jelentés, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékok felvehetők bármely, 

az említett országra vagy ágazatra 

vonatkozó vizsgálat aktájába. Az érintett 

felek számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

kiegészítésére, észrevételezésére, 

cáfolására vagy az azokra való 

támaszkodásra, minden egyes olyan 

vizsgálatban, amelynek keretében az ilyen 

jelentés vagy bizonyítékok felhasználásra 

kerülnek. A megállapításoknak az aktában 

szereplő valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot figyelembe kell venniük. A 

Bizottság rendszeresen frissíti a jelentést; 

a felülvizsgálatra kétévente mindenképpen 

sor kerül. 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság minden alkalommal jelentést ad ki, ha jelentős torzulások fennállására utaló 

megalapozott jelzésekhez fér hozzá (amelyeket a gazdasági ágazat, valamely tagállam vagy 

másvalaki biztosít). A jelentéseket rendszeren felül kell vizsgálni; az érdekelt feleknek jogot 

kell biztosítani ahhoz, hogy cáfolják a jelentések tényszerű részleteit. 

 

Módosítás  90 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary, Artis Pabriks 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A bizottsági szolgálatok adott 

esetben jelentést tehetnek közzé a b) 

pontban felsorolt kritériumok adott 

országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos 

helyzetének leírásáról. Az ilyen jelentés, 

c) Ha a Bizottság a b) pontban 

említettek szerinti jelentős torzulások 

lehetséges fennállására vonatkozó, 

megalapozott jelzésekkel rendelkezik, és 

ha e rendelet eredményes alkalmazásához 
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valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékok felvehetők bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A 

megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 

helyénvaló, jelentést készítenek vagy 

frissítenek, amely leírja a b) pont szerinti, 
adott országbeli vagy adott ágazatbeli piaci 

körülményeket. Az ilyen jelentéseket, 

valamint az azok alapjául szolgáló 

bizonyítékokat felveszik bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok cáfolására, 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A jelentős 

torzulások fennállásával kapcsolatos 
megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. A Bizottság 

felülvizsgálja a jelentést, és ha a b) pont 

szerinti piaci körülmények megváltozása 

esetén szükséges, frissíti azt. A jelentés 

felülvizsgálatát legalább kétévente egyszer 

el kell végezni. 

Or. en 

 

Módosítás  91 

Lola Sánchez Caldentey 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A bizottsági szolgálatok adott 

esetben jelentést tehetnek közzé a b) 

pontban felsorolt kritériumok adott 

országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos 

helyzetének leírásáról. Az ilyen jelentés, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékok felvehetők bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

c) A bizottsági szolgálatok adott 

esetben jelentést tehetnek közzé a b) 

pontban felsorolt kritériumok adott 

országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos 

helyzetének leírásáról. Azon országok 

esetében, amelyekre vonatkozóan jelentős 

számú dömpingellenes ügyet nyitottak 

meg, a jelentést e rendelet hatálybalépése 
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vizsgálat aktájába. Az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A 

megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 

előtt el kell készíteni és el kell fogadni. A 

jelentés elkészítése során konzultálnak az 

uniós gazdasági ágazattal és a 

szakszervezetekkel. Az ilyen jelentés, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékok felvehetők bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A 

megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 

Or. en 

 

Módosítás  92 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A bizottsági szolgálatok adott 

esetben jelentést tehetnek közzé a b) 

pontban felsorolt kritériumok adott 

országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos 

helyzetének leírásáról. Az ilyen jelentés, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékok felvehetők bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

c) Ha a Bizottság a b) pontban 

említettek szerinti jelentős torzulások 

lehetséges fennállására vonatkozó, 

megalapozott jelzésekkel rendelkezik, és 

ha e rendelet eredményes alkalmazásához 

helyénvaló, a bizottsági szolgálatok 

jelentést készítenek vagy frissítenek, amely 

leírja a b) pont szerinti, adott országbeli 

vagy adott ágazatbeli sajátos piaci 

körülményeket. Az ilyen jelentéseket, 

valamint az azok alapjául szolgáló 

bizonyítékokat felveszik bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Az érintett felek 
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olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A 

megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok cáfolására, 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A jelentős 

torzulások fennállásával kapcsolatos 
megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 

Or. en 

 

Módosítás  93 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A bizottsági szolgálatok adott 

esetben jelentést tehetnek közzé a b) 

pontban felsorolt kritériumok adott 

országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos 

helyzetének leírásáról. Az ilyen jelentés, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékok felvehetők bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A 

megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 

c) A Bizottság saját 

kezdeményezésére vagy valamely 

gazdasági ágazat, szakszervezet vagy nem 

kormányzati szervezet kérésére 

jelentéseket ad ki és tart naprakészen, 

amelyek leírják a gazdasági, adóügyi, 

szociális és környezeti dömpinggel 

kapcsolatos gyakorlatok sajátos helyzetét 

az Unió kereskedelmi partnereinek 

országaiban vagy bizonyos meghatározott 

ágazatokban. A Bizottság legalább 

kétévente felülvizsgálja jelentéseit. Az 

ilyen jelentés, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékok felvehetők bármely, 

az említett országra vagy ágazatra 

vonatkozó vizsgálat aktájába. Az érintett 

felek, köztük a szakszervezetek és kkv-k 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 
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azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A 

megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 

Or. en 

 

Módosítás  94 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A bizottsági szolgálatok adott 

esetben jelentést tehetnek közzé a b) 

pontban felsorolt kritériumok adott 

országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos 

helyzetének leírásáról. Az ilyen jelentés, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékok felvehetők bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A 

megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 

c) A bizottsági szolgálatok részletes 

jelentést tesznek közzé a b) pont szerinti 

piaci körülmények adott országbeli vagy 

adott ágazatbeli leírásáról. E jelentést, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékokat fel kell venni bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A jelentős 

torzulások fennállása tekintetében 

valamely ország vagy ágazat 

vonatkozásában tett megállapítások az 

aktában szereplő valamennyi vonatkozó 

bizonyítékot figyelembe veszik, és ezeket a 

Bizottság a vizsgálat megindítását 

követően legkésőbb három hónapon belül 

véglegessé teszi. 

Or. en 
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Módosítás  95 

Christofer Fjellner 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A bizottsági szolgálatok adott 

esetben jelentést tehetnek közzé a b) 

pontban felsorolt kritériumok adott 

országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos 

helyzetének leírásáról. Az ilyen jelentés, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékok felvehetők bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A 

megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 

c) Ha a Bizottság a b) pontban 

említettek szerinti jelentős torzulások 

lehetséges fennállására vonatkozó, 

megalapozott jelzésekkel rendelkezik, 

részletes jelentést készít vagy frissít, amely 

leírja a b) pont szerinti, adott országbeli 

vagy adott ágazatbeli piaci körülményeket. 

Az ilyen jelentéseket, valamint az azok 

alapjául szolgáló bizonyítékokat felveszik 

bármely, az említett országra vagy ágazatra 

vonatkozó vizsgálat aktájába. Az érintett 

felek számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok cáfolására, 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A jelentős 

torzulások fennállásával kapcsolatos 
megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság számára kötelezővé kell tenni, hogy jelentéseket adjon ki, ha jelentős torzulások 

jól megalapozott bizonyítékával rendelkezik. Azt is meg kell határozni, hogy a jelentéseket 

mindig fel kell venni valamely vizsgálat aktájába. 

 

Módosítás  96 

Helmut Scholz 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A bizottsági szolgálatok adott 

esetben jelentést tehetnek közzé a b) 

pontban felsorolt kritériumok adott 

országbeli vagy adott ágazatbeli sajátos 

helyzetének leírásáról. Az ilyen jelentés, 

valamint az annak alapjául szolgáló 

bizonyítékok felvehetők bármely, az 

említett országra vagy ágazatra vonatkozó 

vizsgálat aktájába. Az érintett felek 

számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A 

megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 

c) A Bizottság jelentéseket ad ki és 

tart naprakészen, amelyek leírják a 

gazdasági, adóügyi, szociális és környezeti 

dömpinggel kapcsolatos gyakorlatok 

sajátos helyzetét az Európai Unió 

kereskedelmi partnereinek országaiban 
vagy bizonyos meghatározott 

ágazatokban. A Bizottság legalább 

négyévente felülvizsgálja jelentéseit. Az 

ilyen jelentés, valamint az annak alapjául 

szolgáló bizonyítékok felvehetők bármely, 

az említett országra vagy ágazatra 

vonatkozó vizsgálat aktájába. Az érintett 

felek számára megfelelő lehetőséget kell 

biztosítani a jelentés, valamint az annak 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

kiegészítésére, észrevételezésére, vagy az 

azokra való támaszkodásra, minden egyes 

olyan vizsgálatban, amelynek keretében az 

ilyen jelentés vagy bizonyítékok 

felhasználásra kerülnek. A 

megállapításoknak az aktában szereplő 

valamennyi vonatkozó bizonyítékot 

figyelembe kell venniük. 

Or. en 

 

Módosítás  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 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – d pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésre. 

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor, illetve a 

12. cikk szerint újbóli vizsgálat 

kérelmezésekor támaszkodhat a c) pontban 

említett jelentésre. Amennyiben a jelentés 

megállapításai egy vagy több jelentős 

torzulás fennállását mutatják, a jelentés a 

(6) bekezdés b) pontja értelmében 

elegendő bizonyítéknak minősül a rendes 

érték a) pontban említett módszertan 

szerinti kiszámításának indokolása 

érdekében. Az uniós gazdasági ágazattól 

semmiképpen sem kérhető további teher. 

 Jelentés hiányában a Bizottság minden 

rendelkezésre álló információt vagy adatot 

felhasznál, hogy megállapítsa a jelentős 

torzulások fennállását, és a vonatkozó 

követelmények teljesülése esetén az a) 

pontban említett módszertant alkalmazza. 

 A kkv-k jelentések felhasználásának és 

panaszok benyújtásának folyamata során 

való segítése érdekében egy információs 

szolgálatot és különleges 

mechanizmusokat (pl. ingyenes jogi 

tanácsadás, kifejezett felhasználóbarát 

iránymutatások, különösen a titoktartási 

szabályok tekintetében) vezetnek be. 

Or. en 

 

Módosítás  98 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 
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érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésre. 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésre. Amennyiben a jelentés 

megállapításai jelentős torzulások 

fennállását mutatják, a jelentésnek a (6) 

bekezdés b) pontja értelmében kellően 

indokolnia kell a rendes érték a) pontban 

említett módszertan szerinti kiszámítását. 

Az Unió iparától semmiképpen sem 

kérhető további teher, és külön támogatást 

kell előirányozni és bevezetni a kkv-k 

számára azokra a nehézségekre 

tekintettel, amelyekkel szembesülhetnek. 

 A jelentés hiánya nem akadályozhatja 

meg a Bizottságot abban, hogy minden 

rendelkezésre álló információt vagy adatot 

felhasználjon a jelentős torzulások 

fennállásának megállapítására és a 

vonatkozó követelmények teljesülése 

esetén az a) pontban említett módszertan 

alkalmazására. 

Or. fr 

 

Módosítás  99 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésre. 

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésre. 

 Amennyiben a jelentés megállapításai 

jelentős torzulások fennállását mutatják, a 

jelentésnek a (6) bekezdés b) pontja 
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értelmében kellően indokolnia kell a 

rendes érték a) pontban említett 

módszertan szerinti kiszámítását. 

Semmiképpen sem kérhető további teher 

az Unió iparától és különösen a kkv-któl, 

amelyek számára külön kísérő támogatást 

kell biztosítani, amikor arra igényt 

tartanak. 

 A jelentés hiánya nem akadályozhatja 

meg a Bizottságot abban, hogy minden 

rendelkezésre álló információt vagy adatot 

felhasználjon a jelentős torzulások 

fennállásának megállapítására és a 

vonatkozó követelmények teljesülése 

esetén az a) pontban említett módszertan 

alkalmazására. 

Or. fr 

Indokolás 

A költségek és a dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében a kkv-k további nehézségekbe 

ütköznek azon kivizsgálások során, amelyeket azelőtt végeznek, hogy a vizsgálat lefolytatása 

céljából a Bizottsághoz fordulnának. 

 

Módosítás  100 

Dita Charanzová 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésre. 

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésre. Amennyiben a jelentés 

megállapításai egy vagy több jelentős 

torzulás fennállását mutatják, a jelentés a 

(6) bekezdés b) pontja értelmében 

elegendő bizonyítéknak minősül a rendes 

érték a) pontban említett módszertan 
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szerinti kiszámításának indokolása 

érdekében. Az uniós gazdasági ágazat 

nem kérhető arra, hogy bármilyen további 

bizonyítékot szolgáltasson. 

 Jelentés hiányában a Bizottság minden 

rendelkezésre álló információt vagy adatot 

felhasznál, hogy megállapítsa egy vagy 

több jelentős torzulás fennállását, és a 

vonatkozó követelmények teljesülése 

esetén az a) pontban említett módszertant 

alkalmazza. 

Or. en 

 

Módosítás  101 

Salvatore Cicu 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésre. 

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésre. 

 Amennyiben a jelentések megállapításai 

egy vagy több jelentős torzulás fennállását 

mutatják, a jelentés a (6) bekezdés b) 

pontja értelmében elegendő bizonyítéknak 

minősül a rendes érték a) pontban említett 

módszertan szerinti kiszámításának 

indokolása érdekében. Az uniós gazdasági 

ágazatra semmiképpen sem hárítható 

további teher. 

Or. en 

 

Módosítás  102 
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Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésre. 

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésre. Amennyiben a jelentés 

megállapításai egy vagy több jelentős 

torzulás fennállását mutatják, a jelentés a 

(7) bekezdés b) pontja értelmében 

elegendő bizonyítéknak minősül a rendes 

érték a) pontban említett módszertan 

szerinti kiszámításának indokolása 

érdekében. Az uniós gazdasági ágazatra 

semmiképpen sem hárítható további teher. 

Or. en 

 

Módosítás  103 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 1036/2016 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésre. 

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésre. Amennyiben a jelentés 

megállapításai egy vagy több jelentős 

torzulás fennállását mutatják, a c) pont 

szerinti jelentés elegendő bizonyítéknak 

minősül a rendes érték a) pontban említett 
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módszertan szerinti kiszámításának 

indokolása érdekében. Az uniós gazdasági 

ágazatra semmiképpen sem hárítható 

további teher. 

Or. en 

 

Módosítás  104 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésre. 

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat az e bekezdés c) pontjában 

említett jelentésre. Amennyiben a jelentés 

egy vagy több jelentős torzulás fennállását 

mutatja, elegendő bizonyítéknak minősül, 

amely indokolja a rendes érték e bekezdés 

a) pontjában említett módszertan szerinti 

kiszámítását. Az uniós gazdasági ágazatra 

semmiképpen sem hárítható további teher. 

Or. en 

 

Módosítás  105 

Helmut Scholz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 
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érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésre. 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésben az 5. cikk (9) bekezdésével 

összhangban megállapított tényekre. Ha 

még nem áll rendelkezésre jelentés, a 

Bizottság a vonatkozó cikkekkel 

összhangban megvizsgálja a panaszt. 

Or. en 

 

Módosítás  106 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1037 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésre. 

d) Az uniós gazdasági ágazat és a 

szakszervezetek a rendes érték 

kiszámításához a panasz 5. cikk szerinti 

benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 11. 

cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhatnak a c) pontban említett 

jelentésre. Ha még nem áll rendelkezésre 

jelentés, a Bizottság e rendelet vonatkozó 

cikkeivel összhangban megvizsgálja a 

panaszt. 

Or. en 

 

Módosítás  107 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – d pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésre. 

d) Az uniós gazdasági ágazat a panasz 

5. cikk szerinti benyújtásakor vagy a 

felülvizsgálat 11. cikk szerinti 

kérelmezésekor, illetve a 12. cikk szerinti 

újbóli vizsgálat kérelmezésekor 
támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésben foglalt bizonyítékokra, 

amennyiben azok megfelelnek a 

bizonyítékok 5. cikk (9) bekezdése szerinti 

szabványának. 

Or. en 

 

Módosítás  108 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésre. 

d) Az uniós gazdasági ágazat a panasz 

5. cikk szerinti benyújtásakor vagy a 

felülvizsgálat 11. cikk szerinti 

kérelmezésekor, illetve a 12. cikk szerinti 

újbóli vizsgálat kérelmezésekor 
támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésben foglalt bizonyítékokra, 

amennyiben azok megfelelnek a 

bizonyítékok 5. cikk (9) bekezdése szerinti 

szabványának. 

Or. en 

 

Módosítás  109 

Sander Loones, Jan Zahradil 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 
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2 cikk – 6 a bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésre. 

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor, illetve a 

12. cikk szerinti újbóli vizsgálat 

kérelmezésekor támaszkodhat a c) pontban 

említett jelentésben foglalt bizonyítékokra. 

Or. en 

 

Módosítás  110 

Christofer Fjellner 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) Az uniós gazdasági ágazat a rendes 

érték kiszámításához a panasz 5. cikk 

szerinti benyújtásakor vagy a felülvizsgálat 

11. cikk szerinti kérelmezésekor 

támaszkodhat a c) pontban említett 

jelentésre. 

d) Az uniós gazdasági ágazat a panasz 

5. cikk szerinti benyújtásakor vagy a 

felülvizsgálat 11. cikk szerinti 

kérelmezésekor, illetve a 12. cikk szerinti 

újbóli vizsgálat kérelmezésekor az 5. cikk 

(9) bekezdése tekintetében támaszkodhat a 

c) pontban említett jelentésben foglalt 

bizonyítékokra. 

Or. en 

Indokolás 

Rendelkezni kell arról, hogy a jelentésekben foglalt bizonyítékokat a lejárati 

felülvizsgálatokkal kapcsolatos vizsgálatok során is felhasználják. 

 

Módosítás  111 

Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 
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(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) A vizsgálatban érintett feleket a 

megindítás után rövid időn belül 

tájékoztatni kell a vonatkozó forrásokról, 

amelyeket a Bizottság az a) pont 

alkalmazásában fel kíván használni, és tíz 

napot kell biztosítani számukra 

észrevételeik megtételére. Az érdekelt felek 

számára e célból – a 19. cikk sérelme 

nélkül – hozzáférést kell biztosítani az 

aktához, többek között minden olyan 

bizonyítékhoz, amelyre a vizsgálatot végző 

hatóság támaszkodik. 

e) Az olyan országból vagy ágazatból 

származó behozatallal kapcsolatos 

vizsgálat megindításakor, amelyet illetően 
a Bizottság jelentős torzulások lehetséges 

fennállására utaló, megalapozott 

jelzésekkel rendelkezik, a Bizottság 

ideiglenes megállapítás tesz az adott 

ország vagy ágazat tekintetében a jelentős 

torzulások fennállására vonatkozóan, és 

tájékoztatja a vizsgálatban érintett feleket. 

 A vizsgálatban érintett feleket a 

megindítás után rövid időn belül 

tájékoztatni kell a vonatkozó forrásokról, 

amelyeket a Bizottság az a) pont 

alkalmazásában fel kíván használni, és tíz 

napot kell biztosítani számukra 

észrevételeik megtételére. Az érdekelt felek 

számára e célból – a 19. cikk sérelme 

nélkül – hozzáférést kell biztosítani az 

aktához, többek között minden olyan 

bizonyítékhoz, amelyre a vizsgálatot végző 

hatóság támaszkodik. 

 A jelentős torzulások adott országban 

vagy ágazatban való fennállására 

vonatkozó megállapítás annak 

visszavonásáig hatályban marad, és 

visszavonásra csak akkor kerül sor, ha 

elégséges bizonyíték meggyőzően 

bizonyítja, hogy az országot vagy ágazatot 

már nem érintik jelentős torzulások. 

Or. en 

 

Módosítás  112 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) A vizsgálatban érintett feleket a 

megindítás után rövid időn belül 

tájékoztatni kell a vonatkozó forrásokról, 

amelyeket a Bizottság az a) pont 

alkalmazásában fel kíván használni, és tíz 

napot kell biztosítani számukra 

észrevételeik megtételére. Az érdekelt 

felek számára e célból – a 19. cikk sérelme 

nélkül – hozzáférést kell biztosítani az 

aktához, többek között minden olyan 

bizonyítékhoz, amelyre a vizsgálatot végző 

hatóság támaszkodik. 

e) Az olyan országból vagy ágazatból 

származó behozatallal kapcsolatos 

vizsgálat megindításakor, amelyet illetően 
a Bizottság jelentős torzulások lehetséges 

fennállására utaló jelzésekkel rendelkezik, 

a Bizottság ideiglenes megállapítás tesz az 

adott ország vagy ágazat tekintetében a 

jelentős torzulások fennállására 

vonatkozóan, és tájékoztatja a 

vizsgálatokban érintett feleket. Az érdekelt 

felek 10 napot kapnak arra, hogy 

megtegyék észrevételeiket. Az érdekelt 

felek számára e célból – a 19. cikk sérelme 

nélkül – hozzáférést kell biztosítani az 

aktához, többek között minden olyan 

bizonyítékhoz, amelyre a vizsgálatot végző 

hatóság támaszkodik. A Bizottság a 

vizsgálat megindítását követően legkésőbb 

két hónappal elvégzi a végleges 

megállapítást, és közli azt a felekkel. 

Or. en 

 

Módosítás  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 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) A vizsgálatban érintett feleket a 

megindítás után rövid időn belül 

tájékoztatni kell a vonatkozó forrásokról, 

amelyeket a Bizottság az a) pont 

e) A vizsgálatban érintett feleket a 

megindítás után rövid időn belül 

tájékoztatni kell a vonatkozó forrásokról, 

amelyeket a Bizottság az a) pont 
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alkalmazásában fel kíván használni, és tíz 

napot kell biztosítani számukra 

észrevételeik megtételére. Az érdekelt 

felek számára e célból – a 19. cikk sérelme 

nélkül – hozzáférést kell biztosítani az 

aktához, többek között minden olyan 

bizonyítékhoz, amelyre a vizsgálatot végző 

hatóság támaszkodik. 

alkalmazásában fel kíván használni, és tíz 

munkanapot kell biztosítani számukra 

észrevételeik megtételére. Az érdekelt 

felek számára e célból – a 19. cikk sérelme 

nélkül – hozzáférést kell biztosítani az 

aktához, többek között minden olyan 

bizonyítékhoz, amelyre a vizsgálatot végző 

hatóság támaszkodik. Az érintett feleket 

legkésőbb három hónappal a vizsgálat 

megindítását követően tájékoztatni kell a 

vizsgálati módszerről. 

Or. en 

 

Módosítás  114 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) A vizsgálatban érintett feleket a 

megindítás után rövid időn belül 

tájékoztatni kell a vonatkozó forrásokról, 

amelyeket a Bizottság az a) pont 

alkalmazásában fel kíván használni, és tíz 

napot kell biztosítani számukra 

észrevételeik megtételére. Az érdekelt 

felek számára e célból – a 19. cikk sérelme 

nélkül – hozzáférést kell biztosítani az 

aktához, többek között minden olyan 

bizonyítékhoz, amelyre a vizsgálatot végző 

hatóság támaszkodik. 

e) A vizsgálatban érintett feleket a 

megindítás után rövid időn belül 

tájékoztatni kell a vonatkozó forrásokról, 

amelyeket a Bizottság az a) pont 

alkalmazásában fel kíván használni, és tíz 

napot kell biztosítani számukra 

észrevételeik megtételére. Az érdekelt 

felek számára e célból – a 19. cikk sérelme 

nélkül – a Bizottság által vezetett 

nyilvántartásba történő bejegyzésüket 

követően hozzáférést kell engedélyezni az 

aktához, többek között minden olyan 

bizonyítékhoz, amelyre a vizsgálatot végző 

hatóság támaszkodik. 

Or. fr 

 

Módosítás  115 

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

Goffredo Maria Bettini, Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, David Martin, 
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Edouard Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Sorin 

Moisă, Jude Kirton-Darling 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – e a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) Amennyiben valamely olyan 

országból származó exportáló gyártó nem 

működik együtt teljes körűen a vizsgálati 

szakaszban, amelyben egy vagy több 

jelentős torzulás fennállását állapították 

meg, az alacsonyabb vám elve – a 18. cikk 

alkalmazásának sérelme nélkül – nem 

alkalmazandó a szóban forgó exportáló 

gyártó behozatalára kivetendő 

dömpingellenes vámok megállapítására. 

Or. en 

 

Módosítás  116 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 6 a bekezdés – e a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) A tisztességtelen versenyhelyzetek 

elkerülése érdekében a Bizottságnak 

információcsere mechanizmust kell 

bevezetnie a dömpingellenes 

intézkedéseket alkalmazó országokkal. 

Or. fr 

 

Módosítás  117 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

(EU) 2016/1037 rendelet 

2 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az azon országokból érkező behozatal 

esetében, amelyek a megindítás idején nem 

tagjai a WTO-nak és szerepelnek az (EU) 

2015/755 rendelet I. mellékletében, a 

rendes értéket egy piacgazdasággal 

rendelkező harmadik ország ára vagy 

számtanilag képzett értéke vagy az ilyen 

harmadik országból más országokba – 

beleértve az Uniót is – történő kivitel 

esetén felszámított ár alapján kell 

megállapítani, vagy, ha ez nem lehetséges, 

bármilyen más észszerű alapon 

megállapítható, ideértve a hasonló 

termékért az Unióban ténylegesen fizetett 

vagy fizetendő árat, és azt szükség esetén 

megfelelően módosítani kell úgy, hogy egy 

észszerűen elfogadható haszonkulcsot is 

magában foglaljon. 

Az azon országokból érkező behozatal 

esetében, amelyek a megindítás idején nem 

piacgazdasággal rendelkező országok, 

ideértve azokat az országokat is, amelyek 

nem tagjai a WTO-nak és szerepelnek az 

(EU) 2015/755 rendelet I. mellékletében, a 

rendes értéket egy megfelelő és hasonló, 

reprezentatív ország ára vagy számtanilag 

képzett értéke vagy az ilyen harmadik 

országból más országokba – beleértve az 

Uniót is – történő kivitel esetén 

felszámított ár alapján kell megállapítani, 

vagy, ha ez nem lehetséges, bármilyen más 

észszerű alapon megállapítható, ideértve a 

hasonló termékért az Unióban ténylegesen 

fizetett vagy fizetendő árat, és azt szükség 

esetén megfelelően módosítani kell úgy, 

hogy egy észszerűen elfogadható 

haszonkulcsot is magában foglaljon. A 

dömpingellenes és szubvencióellenes 

intézkedések megállapításakor figyelembe 

kell venni az azon országokkal fennálló 

szabadkereskedelmi megállapodásokat, 

amelyek gazdasága összefonódik a 

jelentés tárgyát képező országgal. 

Or. en 

 

Módosítás  118 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az azon országokból érkező behozatal Az azon országokból érkező behozatal 
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esetében, amelyek a megindítás idején nem 

tagjai a WTO-nak és szerepelnek az (EU) 

2015/755 rendelet I. mellékletében, a 

rendes értéket egy piacgazdasággal 

rendelkező harmadik ország ára vagy 

számtanilag képzett értéke vagy az ilyen 

harmadik országból más országokba – 

beleértve az Uniót is – történő kivitel 

esetén felszámított ár alapján kell 

megállapítani, vagy, ha ez nem lehetséges, 

bármilyen más észszerű alapon 

megállapítható, ideértve a hasonló 

termékért az Unióban ténylegesen fizetett 

vagy fizetendő árat, és azt szükség esetén 

megfelelően módosítani kell úgy, hogy egy 

észszerűen elfogadható haszonkulcsot is 

magában foglaljon. 

esetében, amelyek a megindítás idején nem 

tagjai a WTO-nak és szerepelnek az (EU) 

2015/755 rendelet I. mellékletében, a 

rendes értéket egy megfelelő reprezentatív 

ország ára vagy számtanilag képzett értéke 

alapján kell megállapítani, amely vagy a 

WTO tagja, vagy nem szerepel az (EU) 

2015/755 rendelet I. mellékletében. 

Máskülönben a rendes értéket az ilyen 

harmadik országból más országokba – 

beleértve az Uniót is – történő kivitel 

esetén felszámított ár alapján kell 

megállapítani, vagy, ha ez nem lehetséges, 

bármilyen más észszerű alapon 

megállapítható, ideértve a hasonló 

termékért az Unióban ténylegesen fizetett 

vagy fizetendő árat, és azt szükség esetén 

megfelelően módosítani kell úgy, hogy egy 

észszerűen elfogadható haszonkulcsot is 

magában foglaljon. 

Or. en 

 

Módosítás  119 

Helmut Scholz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az azon országokból érkező behozatal 

esetében, amelyek a megindítás idején nem 

tagjai a WTO-nak és szerepelnek az (EU) 

2015/755 rendelet I. mellékletében, a 

rendes értéket egy piacgazdasággal 

rendelkező harmadik ország ára vagy 

számtanilag képzett értéke vagy az ilyen 

harmadik országból más országokba – 

beleértve az Uniót is – történő kivitel 

esetén felszámított ár alapján kell 

megállapítani, vagy, ha ez nem lehetséges, 

bármilyen más észszerű alapon 

megállapítható, ideértve a hasonló 

Az azon országokból érkező behozatal 

esetében, amelyek a megindítás idején nem 

tagjai a WTO-nak és szerepelnek az (EU) 

2015/755 rendelet I. mellékletében, a 

rendes értéket egy az exportáló országgal 

hasonló gazdasági fejlettségi szintű, 

megfelelő reprezentatív ország ára vagy 

számtanilag képzett értéke vagy az ilyen 

harmadik országból más országokba – 

beleértve az Uniót is – történő kivitel 

esetén felszámított ár alapján kell 

megállapítani, vagy, ha ez nem lehetséges, 

bármilyen más észszerű alapon 
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termékért az Unióban ténylegesen fizetett 

vagy fizetendő árat, és azt szükség esetén 

megfelelően módosítani kell úgy, hogy egy 

észszerűen elfogadható haszonkulcsot is 

magában foglaljon. 

megállapítható, ideértve a hasonló 

termékért az Unióban ténylegesen fizetett 

vagy fizetendő árat, és azt szükség esetén 

megfelelően módosítani kell úgy, hogy egy 

észszerűen elfogadható haszonkulcsot is 

magában foglaljon. 

Or. en 

 

Módosítás  120 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az azon országokból érkező behozatal 

esetében, amelyek a megindítás idején nem 

tagjai a WTO-nak és szerepelnek az (EU) 

2015/755 rendelet I. mellékletében, a 

rendes értéket egy piacgazdasággal 

rendelkező harmadik ország ára vagy 

számtanilag képzett értéke vagy az ilyen 

harmadik országból más országokba – 

beleértve az Uniót is – történő kivitel 

esetén felszámított ár alapján kell 

megállapítani, vagy, ha ez nem lehetséges, 

bármilyen más észszerű alapon 

megállapítható, ideértve a hasonló 

termékért az Unióban ténylegesen fizetett 

vagy fizetendő árat, és azt szükség esetén 

megfelelően módosítani kell úgy, hogy egy 

észszerűen elfogadható haszonkulcsot is 

magában foglaljon. 

Az azon országokból érkező behozatal 

esetében, amelyek a megindítás idején nem 

tagjai a WTO-nak és szerepelnek az (EU) 

2015/755 rendelet I. mellékletében, a 

rendes értéket egy megfelelő reprezentatív 

ország ára vagy számtanilag képzett értéke 

vagy az ilyen harmadik országból más 

országokba – beleértve az Uniót is – 

történő kivitel esetén felszámított ár 

alapján kell megállapítani, vagy, ha ez nem 

lehetséges, bármilyen más észszerű alapon 

megállapítható, ideértve a hasonló 

termékért az Unióban ténylegesen fizetett 

vagy fizetendő árat, és azt szükség esetén 

megfelelően módosítani kell úgy, hogy egy 

észszerűen elfogadható haszonkulcsot is 

magában foglaljon. 

Or. en 

 

Módosítás  121 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az azon országokból érkező behozatal 

esetében, amelyek a megindítás idején nem 

tagjai a WTO-nak és szerepelnek az (EU) 

2015/755 rendelet I. mellékletében, a 

rendes értéket egy piacgazdasággal 

rendelkező harmadik ország ára vagy 

számtanilag képzett értéke vagy az ilyen 

harmadik országból más országokba – 

beleértve az Uniót is – történő kivitel 

esetén felszámított ár alapján kell 

megállapítani, vagy, ha ez nem lehetséges, 

bármilyen más észszerű alapon 

megállapítható, ideértve a hasonló 

termékért az Unióban ténylegesen fizetett 

vagy fizetendő árat, és azt szükség esetén 

megfelelően módosítani kell úgy, hogy egy 

észszerűen elfogadható haszonkulcsot is 

magában foglaljon. 

Az azon országokból érkező behozatal 

esetében, amelyek a megindítás idején nem 

tagjai a WTO-nak és szerepelnek az (EU) 

2015/755 rendelet I. mellékletében, a 

rendes értéket egy megfelelő reprezentatív 

ország ára vagy számtanilag képzett értéke 

vagy az ilyen harmadik országból más 

országokba – beleértve az Uniót is – 

történő kivitel esetén felszámított ár 

alapján kell megállapítani, vagy, ha ez nem 

lehetséges, bármilyen más észszerű alapon 

megállapítható, ideértve a hasonló 

termékért az Unióban ténylegesen fizetett 

vagy fizetendő árat, és azt szükség esetén 

megfelelően módosítani kell úgy, hogy egy 

észszerűen elfogadható haszonkulcsot is 

magában foglaljon. 

Or. en 

 

Módosítás  122 

Iuliu Winkler 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az azon országokból érkező behozatal 

esetében, amelyek a megindítás idején nem 

tagjai a WTO-nak és szerepelnek az (EU) 

2015/755 rendelet I. mellékletében, a 

rendes értéket egy piacgazdasággal 

rendelkező harmadik ország ára vagy 

számtanilag képzett értéke vagy az ilyen 

harmadik országból más országokba – 

beleértve az Uniót is – történő kivitel 

Az azon országokból érkező behozatal 

esetében, amelyek a megindítás idején nem 

tagjai a WTO-nak és szerepelnek az (EU) 

2015/755 rendelet I. mellékletében, a 

rendes értéket egy megfelelő reprezentatív 

ország ára vagy számtanilag képzett értéke 

vagy az ilyen harmadik országból más 

országokba – beleértve az Uniót is – 

történő kivitel esetén felszámított ár 
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esetén felszámított ár alapján kell 

megállapítani, vagy, ha ez nem lehetséges, 

bármilyen más észszerű alapon 

megállapítható, ideértve a hasonló 

termékért az Unióban ténylegesen fizetett 

vagy fizetendő árat, és azt szükség esetén 

megfelelően módosítani kell úgy, hogy egy 

észszerűen elfogadható haszonkulcsot is 

magában foglaljon. 

alapján kell megállapítani, vagy, ha ez nem 

lehetséges, bármilyen más észszerű alapon 

megállapítható, ideértve a hasonló 

termékért az Unióban ténylegesen fizetett 

vagy fizetendő árat, és azt szükség esetén 

megfelelően módosítani kell úgy, hogy egy 

észszerűen elfogadható haszonkulcsot is 

magában foglaljon. 

Or. en 

 

Módosítás  123 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A megfelelő, piacgazdasággal rendelkező 

harmadik országot megalapozott módon, a 

kiválasztás idején rendelkezésre álló összes 

megbízható információ 

figyelembevételével kell kiválasztani. A 

határidőket szintén figyelembe kell venni, 

adott esetben olyan, piacgazdasággal 

rendelkező harmadik országot kell 

kiválasztani, amely ugyanazon vizsgálat 

alá esik. 

A megfelelő, reprezentatív harmadik 

országot megalapozott módon, a 

kiválasztás idején rendelkezésre álló összes 

megbízható információ 

figyelembevételével kell kiválasztani. A 

kiválasztott országnak ezenfelül megfelelő 

szintű szociális normákkal és 

környezetvédelmi előírásokkal kell 

rendelkeznie; a megfelelő szint 

meghatározása annak alapján történik, 

hogy az adott ország ratifikálta-e azokat a 

többoldalú környezetvédelmi 

megállapodásokat és jegyzőkönyveket, 

amelyeknek az Unió valamely adott 

időpontban részes fele, illetve az ILO -

I. mellékletben felsorolt egyezményeit. 

Or. en 

 

Módosítás  124 

Helmut Scholz 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A megfelelő, piacgazdasággal rendelkező 

harmadik országot megalapozott módon, a 

kiválasztás idején rendelkezésre álló összes 

megbízható információ 

figyelembevételével kell kiválasztani. A 

határidőket szintén figyelembe kell venni, 

adott esetben olyan, piacgazdasággal 

rendelkező harmadik országot kell 

kiválasztani, amely ugyanazon vizsgálat 

alá esik. 

Az exportáló országgal hasonló gazdasági 

fejlettségi szintű, megfelelő, reprezentatív 

országot megalapozott módon, a 

kiválasztás idején rendelkezésre álló összes 

megbízható információ 

figyelembevételével kell kiválasztani. A 

határidőket szintén figyelembe kell venni, 

adott esetben olyan, piacgazdasággal 

rendelkező harmadik országot kell 

kiválasztani, amely ugyanazon vizsgálat 

alá esik. 

Or. en 

 

Módosítás  125 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

(EU) 2016/1037 rendelet 

2 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A megfelelő, piacgazdasággal rendelkező 

harmadik országot megalapozott módon, a 

kiválasztás idején rendelkezésre álló összes 

megbízható információ 

figyelembevételével kell kiválasztani. A 

határidőket szintén figyelembe kell venni, 

adott esetben olyan, piacgazdasággal 

rendelkező harmadik országot kell 

kiválasztani, amely ugyanazon vizsgálat 

alá esik. 

Az exportáló országgal hasonló gazdasági 

fejlettségi szintű, megfelelő, reprezentatív 

országot megalapozott módon, a 

kiválasztás idején rendelkezésre álló összes 

megbízható információ 

figyelembevételével kell kiválasztani. A 

határidőket szintén figyelembe kell venni, 

adott esetben olyan, piacgazdasággal 

rendelkező harmadik országot kell 

kiválasztani, amely ugyanazon vizsgálat 

alá esik. 

Or. en 
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Módosítás  126 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A megfelelő, piacgazdasággal rendelkező 

harmadik országot megalapozott módon, a 

kiválasztás idején rendelkezésre álló összes 

megbízható információ 

figyelembevételével kell kiválasztani. A 

határidőket szintén figyelembe kell venni, 

adott esetben olyan, piacgazdasággal 

rendelkező harmadik országot kell 

kiválasztani, amely ugyanazon vizsgálat 

alá esik. 

A megfelelő, reprezentatív országot 

megalapozott módon, a kiválasztás idején 

rendelkezésre álló összes megbízható 

információ figyelembevételével kell 

kiválasztani. A határidőket szintén 

figyelembe kell venni, adott esetben olyan, 

megfelelő reprezentatív országot kell 

kiválasztani, amely ugyanazon vizsgálat 

alá esik. 

Or. en 

 

Módosítás  127 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A megfelelő, piacgazdasággal rendelkező 

harmadik országot megalapozott módon, a 

kiválasztás idején rendelkezésre álló összes 

megbízható információ 

figyelembevételével kell kiválasztani. A 

határidőket szintén figyelembe kell venni, 

adott esetben olyan, piacgazdasággal 

rendelkező harmadik országot kell 

kiválasztani, amely ugyanazon vizsgálat 

alá esik. 

A megfelelő, reprezentatív országot 

megalapozott módon, a kiválasztás idején 

rendelkezésre álló összes megbízható 

információ figyelembevételével kell 

kiválasztani. A határidőket szintén 

figyelembe kell venni, adott esetben olyan, 

megfelelő reprezentatív országot kell 

kiválasztani, amely ugyanazon vizsgálat 

alá esik. 
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Or. en 

 

Módosítás  128 

Iuliu Winkler 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A megfelelő, piacgazdasággal rendelkező 

harmadik országot megalapozott módon, a 

kiválasztás idején rendelkezésre álló összes 

megbízható információ 

figyelembevételével kell kiválasztani. A 

határidőket szintén figyelembe kell venni, 

adott esetben olyan, piacgazdasággal 

rendelkező harmadik országot kell 

kiválasztani, amely ugyanazon vizsgálat 

alá esik. 

A megfelelő, reprezentatív országot 

megalapozott módon, a kiválasztás idején 

rendelkezésre álló összes megbízható 

információ figyelembevételével kell 

kiválasztani. A határidőket szintén 

figyelembe kell venni, adott esetben olyan, 

megfelelő reprezentatív országot kell 

kiválasztani, amely ugyanazon vizsgálat 

alá esik. 

Or. en 

 

Módosítás  129 

Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

(EU) 2016/1037 rendelet 

2 cikk – 7 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A vizsgálatban érintett feleket a vizsgálat 

megindítása után rövid időn belül 

tájékoztatni kell a kijelölt, piacgazdasággal 

rendelkező harmadik országról, és tíz 

napot kell biztosítani számukra 

észrevételeik megtételére. 

A vizsgálatban érintett feleket a vizsgálat 

megindítása után haladéktalanul 

tájékoztatni kell a kijelölt, az exportáló 

országgal hasonló gazdasági fejlettségi 

szintű, megfelelő reprezentatív országról, 

és tíz napot kell biztosítani számukra 

észrevételeik megtételére. 

 A Bizottság figyelembe veszi a származási 

vagy exportáló ország vizsgálat alatti 
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együttműködésének mértékét is, és ha az 

exportáló ország nem működik együtt, a 

maximális költséget alkalmazza. 

Or. en 

 

Módosítás  130 

Helmut Scholz 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 7 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A vizsgálatban érintett feleket a vizsgálat 

megindítása után rövid időn belül 

tájékoztatni kell a kijelölt, piacgazdasággal 

rendelkező harmadik országról, és tíz 

napot kell biztosítani számukra 

észrevételeik megtételére. 

A vizsgálatban érintett feleket a vizsgálat 

megindítása után haladéktalanul 

tájékoztatni kell a kijelölt, az exportáló 

országgal hasonló gazdasági fejlettségi 

szintű, megfelelő reprezentatív országról, 

és tíz napot kell biztosítani számukra 

észrevételeik megtételére. 

Or. en 

 

Módosítás  131 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 7 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A vizsgálatban érintett feleket a vizsgálat 

megindítása után rövid időn belül 

tájékoztatni kell a kijelölt, piacgazdasággal 

rendelkező harmadik országról, és tíz 

napot kell biztosítani számukra 

észrevételeik megtételére. 

A vizsgálatban érintett feleket a vizsgálat 

megindítása után haladéktalanul 

tájékoztatni kell a kijelölt, megfelelő 

reprezentatív országról, és tíz napot kell 

biztosítani számukra észrevételeik 

megtételére. 

Or. en 
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Módosítás  132 

Iuliu Winkler 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

2 cikk – 7 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A vizsgálatban érintett feleket a vizsgálat 

megindítása után rövid időn belül 

tájékoztatni kell a kijelölt, piacgazdasággal 

rendelkező harmadik országról, és tíz 

napot kell biztosítani számukra 

észrevételeik megtételére. 

A vizsgálatban érintett feleket a vizsgálat 

megindítása után rövid időn belül 

tájékoztatni kell a kijelölt, megfelelő 

reprezentatív országról, és tíz napot kell 

biztosítani számukra észrevételeik 

megtételére. 

Or. en 

 

Módosítás  133 

Franck Proust 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

(EU) 2016/1036 rendelet 

3 cikk – 6 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 2a) A 3. cikk (6) bekezdése a következő 

rendelkezéssel egészül ki: 

„(6) A (2) bekezdéssel kapcsolatosan 

bemutatott összes vonatkozó bizonyítékkal 

alátámasztva bizonyítani kell, hogy a 

dömpingelt behozatal e rendelet 

értelmében kárt okoz. Ez különösen annak 

bizonyítását igényli, hogy az (5) 

bekezdésben leírt, az uniós gazdasági 

ágazatot érő hatást a (3) bekezdés alapján 

megállapított mennyiség- és/vagy árszint 

okozta, és hogy ez a hatás olyan mértékű, 

amely jelentősnek minősíthető.” 

„(6) A (2) bekezdéssel kapcsolatosan a 

rendelkezésre álló legjobb információk 

alapján bemutatott összes vonatkozó 

bizonyítékkal alátámasztva bizonyítani 

kell, hogy a dömpingelt behozatal e 

rendelet értelmében kárt okoz. Ez 

különösen annak bizonyítását igényli, hogy 

az (5) bekezdésben leírt, az uniós 

gazdasági ágazatot érő hatást a (3) 

bekezdés alapján megállapított mennyiség- 

és/vagy árszint okozta, és hogy ez a hatás 

olyan mértékű, amely jelentősnek 

minősíthető.” 
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Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-hu) 

Indokolás 

Az új módszertan keretében nagyon fontos az információkeresés a tényleges ár átdolgozása és 

az uniós gazdasági ágazatot érő hatás meghatározása érdekében. A rendelkezésre álló 

legjobb információnak tehát megfelelő bizonyítékként kell szolgálnia a vizsgálathoz. 

 

Módosítás  134 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A korábbi 2. cikk (7) bekezdésének a) 

pontja vagy 2. cikk (7) bekezdésének b) 

pontja szerint kiszámított rendes értékről a 

2. cikk (1)–(6a) bekezdése szerint 

kiszámított rendes értékre való áttérés 

esetében az észszerű időszak lejártnak 

minősül az ilyen áttérést követő első 

lejárati felülvizsgálat megindításának 

napján. 

Amennyiben a hatályos dömpingellenes 

intézkedések a korábbi 2. cikk (7) 

bekezdésének a) pontja vagy 2. cikk (7) 

bekezdésének b) pontja szerint kiszámított 

rendes értéken alapulnak, a 2. cikk új (7) 

bekezdésében foglalt módszertan az 

intézkedésekre vonatkozó első lejárati 

felülvizsgálat megindítása, illetve e 

rendelet hatálybalépése után két év eltelte 

közül a később bekövetkező esemény 

időpontjáig nem lép a rendes érték 

megállapításához felhasznált eredeti 

módszertan helyébe. 

Or. en 

 

Módosítás  135 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A korábbi 2. cikk (7) bekezdésének a) 

pontja vagy 2. cikk (7) bekezdésének b) 

pontja szerint kiszámított rendes értékről a 

2. cikk (1)–(6a) bekezdése szerint 

kiszámított rendes értékre való áttérés 

esetében az észszerű időszak lejártnak 

minősül az ilyen áttérést követő első 

lejárati felülvizsgálat megindításának 

napján. 

Amennyiben a hatályos dömpingellenes 

intézkedések a korábbi 2. cikk (7) 

bekezdésének a) pontja vagy 2. cikk (7) 

bekezdésének b) pontja szerint kiszámított 

rendes értéken alapulnak, a 2. cikk (1)–

(6a) bekezdésében foglalt módszertan az e 

rendelet hatálybalépése után az 

intézkedések tekintetében megindított első 

lejárati felülvizsgálat megindításáig nem 

lép a rendes érték megállapításához 

felhasznált eredeti módszertan helyébe. 

Or. en 

 

Módosítás  136 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A korábbi 2. cikk (7) bekezdésének a) 

pontja vagy 2. cikk (7) bekezdésének b) 

pontja szerint kiszámított rendes értékről a 

2. cikk (1)–(6a) bekezdése szerint 

kiszámított rendes értékre való áttérés 

esetében az észszerű időszak lejártnak 

minősül az ilyen áttérést követő első 

lejárati felülvizsgálat megindításának 

napján. 

Amennyiben a hatályos dömpingellenes 

intézkedések a korábbi 2. cikk (7) 

bekezdésének a) pontja vagy 2. cikk (7) 

bekezdésének b) pontja szerint kiszámított 

rendes értéken alapulnak, a 2. cikk (6a) 

bekezdésében foglalt módszertan a(z) 

...rendelet hatálybalépése után az 

intézkedések tekintetében megindított első 

lejárati felülvizsgálat befejeződéséig nem 

lép a rendes érték megállapításához 

felhasznált eredeti módszertan helyébe. 

Or. en 

 

Módosítás  137 

Salvatore Cicu 

 

Rendeletre irányuló javaslat 
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1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A korábbi 2. cikk (7) bekezdésének a) 

pontja vagy 2. cikk (7) bekezdésének b) 

pontja szerint kiszámított rendes értékről a 

2. cikk (1)–(6a) bekezdése szerint 

kiszámított rendes értékre való áttérés 

esetében az észszerű időszak lejártnak 

minősül az ilyen áttérést követő első 

lejárati felülvizsgálat megindításának 

napján. 

Amennyiben a hatályos dömpingellenes 

intézkedések a korábbi 2. cikk (7) 

bekezdésének a) pontja vagy 2. cikk (7) 

bekezdésének b) pontja szerint kiszámított 

rendes értéken alapulnak, a 2. cikk (6a) 

bekezdésében foglalt módszertan a(z) 

...rendelet hatálybalépése után az 

intézkedések tekintetében megindított első 

lejárati felülvizsgálat befejeződéséig nem 

lép a rendes érték megállapításához 

felhasznált eredeti módszertan helyébe. 

Or. en 

 

Módosítás  138 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

11 cikk – 4 bekezdés – 4 a albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A korábbi 2. cikk (7) bekezdésének a) 

pontja vagy 2. cikk (7) bekezdésének b) 

pontja szerint kiszámított rendes értékről a 

2. cikk (1)–(6a) bekezdése szerint 

kiszámított rendes értékre való áttérés 

esetében az e bekezdés szerinti valamennyi 

felülvizsgálatot az ilyen áttérést követő 
első lejárati felülvizsgálat megindításának 

napjáig el kell halasztani. 

Amennyiben a hatályos dömpingellenes 

intézkedések a korábbi 2. cikk (7) 

bekezdésének a) pontja vagy 2. cikk (7) 

bekezdésének b) pontja szerint kiszámított 

rendes értéken alapulnak, a 2. cikk új (7) 

bekezdésében foglalt módszertan az 

intézkedésekre vonatkozó első lejárati 

felülvizsgálat megindítása, illetve e 

rendelet hatálybalépése után két év eltelte 

közül a később bekövetkező esemény 

időpontjáig nem lép a rendes érték 

megállapításához felhasznált eredeti 

módszertan helyébe. 

Or. en 
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Módosítás  139 

Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

11 cikk – 4 bekezdés – 4 a albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A korábbi 2. cikk (7) bekezdésének a) 

pontja vagy 2. cikk (7) bekezdésének b) 

pontja szerint kiszámított rendes értékről a 

2. cikk (1)–(6a) bekezdése szerint 

kiszámított rendes értékre való áttérés 

esetében az e bekezdés szerinti valamennyi 

felülvizsgálatot az ilyen áttérést követő 
első lejárati felülvizsgálat megindításának 

napjáig el kell halasztani. 

Amennyiben a hatályos dömpingellenes 

intézkedések a korábbi 2. cikk (7) 

bekezdésének a) pontja vagy 2. cikk (7) 

bekezdésének b) pontja szerint kiszámított 

rendes értéken alapulnak, a 2. cikk (1)–

(6a) bekezdésében foglalt módszertan az e 

rendelet hatálybalépése után az 

intézkedések tekintetében megindított első 

lejárati felülvizsgálat megindításáig nem 

lép a rendes érték megállapításához 

felhasznált eredeti módszertan helyébe. 

Or. en 

 

Módosítás  140 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

11 cikk – 4 bekezdés – 4 a albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A korábbi 2. cikk (7) bekezdésének a) 

pontja vagy 2. cikk (7) bekezdésének b) 

pontja szerint kiszámított rendes értékről a 

2. cikk (1)–(6a) bekezdése szerint 

kiszámított rendes értékre való áttérés 

esetében az e bekezdés szerinti valamennyi 

felülvizsgálatot az ilyen áttérést követő 
első lejárati felülvizsgálat megindításának 

napjáig el kell halasztani. 

Amennyiben a hatályos dömpingellenes 

intézkedések a korábbi 2. cikk (7) 

bekezdésének a) pontja vagy 2. cikk (7) 

bekezdésének b) pontja szerint kiszámított 

rendes értéken alapulnak, a 2. cikk (6a) 

bekezdésében foglalt módszertan a(z) 

...rendelet hatálybalépése után az 

intézkedések tekintetében megindított első 

lejárati felülvizsgálat befejeződéséig nem 

lép a rendes érték megállapításához 
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felhasznált eredeti módszertan helyébe. 

Or. en 

 

Módosítás  141 

Salvatore Cicu 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

(EU) 2016/1036 rendelet 

11 cikk – 4 bekezdés – 4 a albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A korábbi 2. cikk (7) bekezdésének a) 

pontja vagy 2. cikk (7) bekezdésének b) 

pontja szerint kiszámított rendes értékről a 

2. cikk (1)–(6a) bekezdése szerint 

kiszámított rendes értékre való áttérés 

esetében az e bekezdés szerinti valamennyi 

felülvizsgálatot az ilyen áttérést követő 
első lejárati felülvizsgálat megindításának 

napjáig el kell halasztani. 

Amennyiben a hatályos dömpingellenes 

intézkedések a korábbi 2. cikk (7) 

bekezdésének a) pontja vagy 2. cikk (7) 

bekezdésének b) pontja szerint kiszámított 

rendes értéken alapulnak, a 2. cikk (6a) 

bekezdésében foglalt módszertan a(z) 

...rendelet hatálybalépése után az 

intézkedések tekintetében megindított első 

lejárati felülvizsgálat befejeződéséig nem 

lép a rendes érték megállapításához 

felhasznált eredeti módszertan helyébe. 

Or. en 

 

Módosítás  142 

Franck Proust 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új) 

(EU) 2016/1036 rendelet 

16 cikk – 1 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 3a. A 16. cikk (1) bekezdése a 

következő rendelkezéssel egészül ki: 

„(1) A Bizottság az általa szükségesnek 

tartott esetben látogatásokat tesz az 

importőrök, exportőrök, kereskedők, 

képviselők, gyártók/termelők, 

„(1) A Bizottság az általa szükségesnek 

tartott esetben tapasztalt tisztviselőket 

küld, akik látogatásokat tesznek az 

importőrök, exportőrök, kereskedők, 
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kereskedelmi szövetségek és szervezetek 

által nyilvántartott adatok megvizsgálása, 

továbbá a dömpinggel és a károkkal 

kapcsolatos információk ellenőrzése 

érdekében. Megfelelő tartalmú és 

határidőre megküldött válasz hiányában a 

Bizottság úgy dönthet, hogy nem végzi el 

az ellenőrző látogatást.” 

képviselők, gyártók/termelők, 

kereskedelmi szövetségek és szervezetek 

által nyilvántartott adatok megvizsgálása, 

továbbá a dömpinggel és a károkkal 

kapcsolatos információk ellenőrzése 

érdekében. Megfelelő tartalmú és 

határidőre megküldött válasz hiányában a 

Bizottság úgy dönthet, hogy nem végzi el 

az ellenőrző látogatást.” 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-hu) 

Indokolás 

Az új módszertan keretében nagyon sok részletesebb és pontosabb adatot kell felkutatni. 

Ehhez szükség van arra, hogy igénybe lehessen venni az uniós tisztviselők tapasztalatát, 

amely döntő fontosságú lesz a vizsgálati munka során. 

 

Módosítás  143 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új) 

(EU) 2016/1036 rendelet 

18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 5b. A 18. cikk (1) bekezdésének első 

része a következő rendelkezéssel egészül 

ki: 

„(1) Azokban az esetekben, ha az érdekelt 

felek bármelyike megtagadja a szükséges 

információkhoz való hozzáférést, vagy 

azokat nem szolgáltatja az e rendeletben 

megszabott határidőn belül, illetve ha a 

vizsgálatot jelentősen hátráltatja, a 

rendelkezésre álló tények alapján 

ideiglenes vagy végleges, megerősítő vagy 

nemleges ténymegállapítások tehetők.” 

„(1) Azokban az esetekben, ha az érdekelt 

felek bármelyike megtagadja a szükséges 

információkhoz való hozzáférést, vagy 

azokat nem szolgáltatja az e rendeletben 

megszabott határidőn belül, illetve ha a 

vizsgálatot jelentősen hátráltatja, a 

rendelkezésre álló legjobb tények alapján 

ideiglenes vagy végleges 

ténymegállapításokat kell tenni.” 

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

01aa75ed71a1/language-hu) 

Indokolás 

Az új módszertan keretében nagyon sok új adatot kell összegyűjteni. Az együttműködés hiánya 

kétségessé teheti az új módszer megfelelő alkalmazását. 

 

Módosítás  144 

Franck Proust, Viviane Reding, Fernando Ruas 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 c pont (új) 

(EU) 2016/1036 rendelet 

18 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 5c. A 18. cikk (1) bekezdésének utolsó 

része a következő rendelkezéssel egészül 

ki: 

„Az érdekelt feleket tájékoztatni kell az 

együttműködés hiányának 

következményeiről.” 

„Az érdekelt feleket tájékoztatni kell az 

együttműködés hiányának 

következményeiről, és olyan nyilvántartást 

vezetnek róluk, amelynek használata 

lehetővé teszi a Bizottság és a 

partnerországok számára, hogy kiemelt 

figyelmet fordítsanak e felek 

tevékenységeire;” 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-hu) 

Indokolás 

Az új módszertan keretében szükség van a felek együttműködésére ahhoz, hogy 

megszerezhetők legyenek a jelentések elkészítéséhez szükséges információk. Az 

információszerzés akadályozásának vagy akár az információ meghamisításának ezentúl 

következményekkel kell járnia e felek számára. 

 

Módosítás  145 

Franck Proust 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 d pont (új) 

(EU) 2016/1036 rendelet 

23 cikk – 1 bekezdés 

 
Hatályos szöveg Módosítás 

 5c. A 23. cikk a következő 

rendelkezéssel egészül ki: 

„(1) A Bizottság – kellő figyelemmel a 19. 

cikk szerinti bizalmas információk 

védelmére – az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak éves jelentést nyújt be a 

rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. 

A jelentésnek tartalmaznia kell az 

ideiglenes és végleges intézkedések 

alkalmazásával, a vizsgálatok intézkedések 

nélküli lezárásával, az újbóli 

vizsgálatokkal, a felülvizsgálatokkal és az 

ellenőrző látogatásokkal, valamint a 

rendelet végrehajtásának felülvizsgálatáért 

és a rendeletben foglalt kötelezettségek 

betartásáért felelős különböző szervek 

tevékenységeivel kapcsolatos 

információkat.” 

„(1) A Bizottság – kellő figyelemmel a 19. 

cikk szerinti bizalmas információk 

védelmére – az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak éves jelentést nyújt be a 

rendelet alkalmazásáról és végrehajtásáról. 

A jelentésnek tartalmaznia kell az 

ideiglenes és végleges intézkedések 

alkalmazásával, a vizsgálatok intézkedések 

nélküli lezárásával, az újbóli 

vizsgálatokkal, a felülvizsgálatokkal és az 

ellenőrző látogatásokkal, az 

állapotfelméréssel és a valamely ország 

vagy ágazat helyzetét leíró jelentések, az 

új módszer használatával kapcsolatos 

statisztikák elkészítésének haladásával, 
valamint a rendelet végrehajtásának 

felülvizsgálatáért és a rendeletben foglalt 

kötelezettségek betartásáért felelős 

különböző szervek tevékenységeivel 

kapcsolatos információkat.” 

Or. fr 

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

01aa75ed71a1/language-hu) 

Indokolás 

Az új módszertant be kell mutatni az Európai Parlamentnek, amely biztosítani fogja az 

módszer megfelelő alkalmazásának nyomon követését. 

Módosítás  146 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új) 

(EU) 2016/1036 rendelet 

23 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. A 23. cikk a következő új 

bekezdéssel egészül ki: 

 „(1a) A Bizottság a piacvédelmi 

vizsgálatokkal és intézkedésekkel 

kapcsolatos tevékenységeiről szóló, 

Parlamentnek benyújtott éves jelentésében 

beszámol a 2. és a 11. cikk 

rendelkezéseinek végrehajtásáról. A 

Bizottság a fenti rendelkezések 

hatálybalépése után öt évvel felülvizsgálja 

a fenti rendelkezések végrehajtásának az 

említett időszak alatti tapasztalatait, és 

ezekről részletesen beszámol a 

Parlamentnek.” 

Or. en 

 

Módosítás  147 

Dita Charanzová 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új) 

(EU) 2016/1036 rendelet 

23 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. A 23. cikk a következő új 

bekezdéssel egészül ki: 

 „(1a) A Bizottság a piacvédelmi 

vizsgálatokkal és intézkedésekkel 

kapcsolatos tevékenységeiről szóló, 

Parlamentnek benyújtott éves jelentésében 

beszámol a 2. és a 11. cikk 

rendelkezéseinek végrehajtásáról. A 

Bizottság a fenti rendelkezések 

hatálybalépése után öt évvel felülvizsgálja 

az említett időszak alatt a végrehajtás 

során szerzett tapasztalatokat, és 

kifejezetten ezekről részletesen beszámol a 

Parlamentnek.” 

Or. en 
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Módosítás  148 

Jan Zahradil, Sander Loones 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új) 

(EU) 2016/1036 rendelet 

23 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. A 23. cikk a következő új 

bekezdéssel egészül ki: 

 „(1a) A Bizottság a piacvédelmi 

vizsgálatokkal és intézkedésekkel 

kapcsolatos tevékenységeiről szóló, 

Parlamentnek benyújtott éves jelentésében 

beszámol a 2. és a 11. cikk 

rendelkezéseinek végrehajtásáról. A 

Bizottság a fenti rendelkezések 

hatálybalépése után öt évvel felülvizsgálja 

az említett időszak alatt a végrehajtás 

során szerzett tapasztalatokat, és 

kifejezetten ezekről részletesen beszámol a 

Parlamentnek.” 

Or. en 

 

Módosítás  149 

Yannick Jadot, Reinhard Bütikofer 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új) 

(EU) 2016/1036 rendelet 

I a melléklet (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. A szöveg a következő melléklettel 

egészül ki: 

 „-I. melléklet 

 A 2. cikk (7) bekezdésének b) pontjában és 

a 2. cikk (8) bekezdésében említett 



 

PE604.811v02-00 150/153 AM\1127399HU.docx 

HU 

egyezmények: 

 1. Egyezmény a kényszer- vagy kötelező 

munkáról, 29. sz. (1930); 

 2. Egyezmény az egyesülési szabadságról 

és a szervezkedési jog védelméről, 87. sz. 

(1948); 

 3. Egyezmény a szervezkedési jog és a 

kollektív tárgyalási jog elveinek 

alkalmazásáról 98. sz. (1949); 

 4. Egyezmény a férfi és női munkaerőnek 

egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő 

díjazása tárgyában, 100. sz. (1951); 

 5. Egyezmény a kényszermunka 

felszámolásáról, 105. sz. (1957); 

 6. Egyezmény a foglalkoztatásból és a 

foglalkozásból eredő hátrányos 

megkülönböztetésről, 111. sz. (1958); 

 7. Egyezmény a foglalkoztatás alsó 

korhatáráról, 138. sz. (1973); 

 8. Egyezmény a gyermekmunka 

legrosszabb formáinak betiltásáról és a 

felszámolására irányuló azonnali 

lépésekről, 182. sz. (1999).” 

Or. en 

 

Módosítás  150 

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

Christofer Fjellner 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

(EU) 2016/1037 rendelet 

10 cikk – 7 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság a vizsgálat során azonosított 

egyéb támogatásokkal összefüggésben is 

biztosít konzultációs lehetőségeket az 

érintett származási hely szerinti ország 

és/vagy exportáló ország számára. Ilyen 

esetekben a Bizottság összefoglalót küld a 

A Bizottság a vizsgálat során azonosított 

egyéb támogatásokkal összefüggésben is 

biztosít konzultációs lehetőségeket az 

érintett származási hely szerinti ország 

és/vagy exportáló ország számára. Ilyen 

esetekben a Bizottság összefoglalót küld a 
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származási hely szerinti országnak és/vagy 

exportáló országnak az egyéb 

támogatásokhoz kapcsolódó fontosabb, 

különösen az e cikk (2) bekezdésének c) 

pontjában említett elemekről. Ha a 

kezdeményezésről szóló értesítés nem 

terjed ki az egyéb támogatásokra, a 

kezdeményezésről szóló értesítést 

módosítani kell, és a módosított változatot 

közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában, felkérve az érdekelt feleket, 

hogy tegyék meg észrevételeiket. 

származási hely szerinti országnak és/vagy 

exportáló országnak az egyéb 

támogatásokhoz kapcsolódó fontosabb, 

különösen az e cikk (2) bekezdésének c) 

pontjában említett elemekről. Ha a 

kezdeményezésről szóló értesítés nem 

terjed ki az egyéb támogatásokra, a 

kezdeményezésről szóló értesítést 

módosítani kell, és a módosított változatot 

közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában. Valamennyi érdekelt fél 

elegendő további időt kap arra, hogy 

megtegye észrevételeit. 

Or. en 

 

Módosítás  151 

Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

(EU) 2016/1037 rendelet 

10 cikk – 7 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság a vizsgálat során azonosított 

egyéb támogatásokkal összefüggésben is 

biztosít konzultációs lehetőségeket az 

érintett származási hely szerinti ország 

és/vagy exportáló ország számára. Ilyen 

esetekben a Bizottság összefoglalót küld a 

származási hely szerinti országnak és/vagy 

exportáló országnak az egyéb 

támogatásokhoz kapcsolódó fontosabb, 

különösen az e cikk (2) bekezdésének c) 

pontjában említett elemekről. Ha a 

kezdeményezésről szóló értesítés nem 

terjed ki az egyéb támogatásokra, a 

kezdeményezésről szóló értesítést 

módosítani kell, és a módosított változatot 

közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában, felkérve az érdekelt feleket, 

hogy tegyék meg észrevételeiket. 

A Bizottság a vizsgálat során azonosított 

egyéb támogatásokkal összefüggésben is 

biztosít konzultációs lehetőségeket az 

érintett származási hely szerinti ország 

és/vagy exportáló ország számára. Ilyen 

esetekben a Bizottság összefoglalót küld a 

származási hely szerinti országnak és/vagy 

exportáló országnak az egyéb 

támogatásokhoz kapcsolódó fontosabb, 

különösen az e cikk (2) bekezdésének c) 

pontjában említett elemekről. Ha a 

kezdeményezésről szóló értesítés nem 

terjed ki az egyéb támogatásokra, a 

kezdeményezésről szóló értesítést 

módosítani kell, és a módosított változatot 

közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában. Valamennyi érdekelt fél 

elegendő további időt kap arra, hogy 

megtegye észrevételeit. 
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Or. en 

 

Módosítás  152 

Salvatore Cicu 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E rendelet alkalmazandó az eljárások 

megindításáról szóló valamennyi 

határozatra, valamint az e rendelet 

hatálybalépésének napján vagy azt 

követően indított valamennyi eljárásra, az 

eredeti vizsgálatokat és a felülvizsgálatokat 

is beleértve. 

E rendelet alkalmazandó az eljárások 

megindításáról szóló valamennyi 

határozatra, valamint az e rendelet 

hatálybalépésének napján vagy azt 

követően indított valamennyi eljárásra, az 

eredeti vizsgálatokat és a felülvizsgálatokat 

is beleértve. 

E rendelet alkalmazandó az e rendelet 

hatálybalépésének napján vagy azt 

követően indított valamennyi, az (EU) 

1036/2016 rendelet 5. cikke szerinti 

vizsgálatra. Az összes többi vizsgálatra 

attól a naptól kezdődően alkalmazandó e 

rendelet, hogy az érintett intézkedések ... 

rendelet hatálybalépése utáni első lejárati 

felülvizsgálata lezárul. 

Or. en 

 

Módosítás  153 

Matteo Salvini, Georg Mayer, Franz Obermayr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E rendelet alkalmazandó az eljárások 

megindításáról szóló valamennyi 

határozatra, valamint az e rendelet 

hatálybalépésének napján vagy azt 

követően indított valamennyi eljárásra, az 

eredeti vizsgálatokat és a 

felülvizsgálatokat is beleértve. 

E rendelet alkalmazandó az e rendelet 

hatálybalépésének napján vagy azt 

követően indított valamennyi, az (EU) 

1036/2016 rendelet 5. cikke szerinti 

vizsgálatra.  

Az összes többi vizsgálatra attól a naptól 

kezdődően alkalmazandó e rendelet, hogy 

lezárult az érintett intézkedések ... rendelet 
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hatálybalépése utáni első lejárati 

felülvizsgálata. 

Or. en 

 

Módosítás  154 

David Borrelli, Tiziana Beghin 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E rendelet alkalmazandó az eljárások 

megindításáról szóló valamennyi 

határozatra, valamint az e rendelet 

hatálybalépésének napján vagy azt 

követően indított valamennyi eljárásra, az 

eredeti vizsgálatokat és a 

felülvizsgálatokat is beleértve. 

E rendelet alkalmazandó az e rendelet 

hatálybalépésének napján vagy azt 

követően indított valamennyi, az (EU) 

1036/2016 rendelet 5. cikke szerinti 

vizsgálatra. Az összes többi vizsgálatra 

attól a naptól kezdődően alkalmazandó e 

rendelet, hogy az érintett intézkedések ... 

rendelet hatálybalépése utáni első lejárati 

felülvizsgálata lezárul. 

Or. en 

 


